
واحد خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

به خرید صفحه اسالید گیت    شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت 
پاتیل مورد نیاز کارخانه  ذوب شماره یک خود از طریق مناقصه عمومی و سپس عقد قرارداد 
اقدام نماید؛ لذا از سازندگان و وارد کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب 
چاپ  تاریخ  از  روز   7 حداکثر  مدت  ظرف  تا  آید  می  بعمل  دعوت  باشند،  می  قبول  مورد 
آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل 

m3mirmoghaddam@gmail.com    ارسال نمایند.

 آگهی مناقصه عمومی
صفحه اسالید گیت پاتیل دو مرحله ای

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

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

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

6-کاتالوگ ها و  نقشه های فنی، ضمانتنامه بانکی
•شرایط :

1-تضمیـن شـرکت در مناقصـه جهـت تامیـن صفحـه اسـالید گیـت پاتیـل یـرای تولیـد کننـدگان چـک شـرکتی   بـا 
مبلغ.1.250،000،000ریال)یـک میلیـارد و دویسـت وپنجـاه میلیـون ریـال( در وجه  شـرکت مجتمع جهان فوالد سـیرجان، 
بـدون بابـت و تاریـخ  و بـرای تامین کننـدگان تضمین بانکی بدون قید و شـرط و به نغـع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سـه 

ماهـه ) در صـورت تائیـد اولیـه ( می باشـد.
2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان در رد یـا قبول تمام و یا بخشـی از پیشـنهاد، تقسـیم اقالم موضـوع مناقصه و 
ارجـاع بـه دو یـا چنـد پیشـنهاد دهنـده براسـاس صرفه و صـالح خود بـدون آنکه محتـاج به ذکر دلیل باشـد مختار اسـت.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 1733-683-0912 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

»99-04-R–18 شماره«

مشخصاتشرایط تحویلتعداد/مقدارشرح کاالردیف

1900 عددصفحه اسالید گیت پاتیل1
بر اساس شرایط مذکور در اسناد 

مناقصه
بر اساس مشخصات مندرج در 

سایت

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

 جناب آقای سردار عبدالرضا ناظری
 فرمانده محترم انتظامی استان کرمان 

خبــر درگذشــت والــده مکرمــه جنابعالــی واصــل 
ــد.  ــر گردی ــف و تاث و موجب تاس

ایــن مصیبــت بــزرگ را بــه جنابعالــی و خانــواده 
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و از ذات اقــدس الهــی 
بــرای آن بانــوی درگذشــته رحمــت و بــرای حضرتعالــی 

دارم. مســئلت  اجــر  و  صبــر  بازمانــدگان،   و 

مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی 
مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

آگهی مزایده شماره 128
یــک ســازمان دولتــی در اســتان کرمــان در نظــر دارد تعــدادی خودرو)سبک،ســنگین( را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند 

متقاضیــان مــی تواننــد جهــت بازدیــد و دریافــت فــرم شــرایط شــرکت در مزایــده و لیســت کامــل امــوال درزمــان و محــل اعالمــی مراجعــه 
و یــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 31291033 و 31291034 – 034 تمــاس حاصــل نماینــد.

1-زمان بازدید : بمدت 4روز از تاریخ 1399/07/07 لغایت 1399/07/10 از ساعت 8 
الی 13

تاریخ انصراف1399/07/12 تاریخ بازگشایی پاکات:1399/07/13 تاریخ اعالم نتایج 
1399/07/16:

هاشمی  هللا  ایت  بزرگراه  کرمان-  )خودرو(:  پیشنهادات  تسلیم  و  بازدید  2-محل 
رفسنجانی )ره()جاده تهران( – نرسیده به کارخانه سیمان – سمت راست کیلومتر 4 

کمربندی امام رضا)ع( – پارکینگ مرکزی خودروهای سبک و سنگین
-ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها می توانند به سایت 

www.dchq.ir در صفحه اصلی – منو اصلی – بخش مزایده ،مناقصه مراجعه نمایند
-کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری مالیات مشاغل و نقل 
و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده 

خواهد بود
-آدرس ساختمان جدید شورای هماهنگی : چهارراه کار،بعد از پایانه مسافربری زرند 

ابتدای بلوار شهدای خانوک

توجه : جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و رعایت 
دستوالعمل های بهداشتی الزامی می باشد

آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضـوع مناقصـه گـزار : خریـد چوب ایرانـی نـوع  صنوبر یا سـپیدار به 
میـزان 10217 تـن  مـورد نیـاز مناطـق  تابعـه شـرکت بـه صـورت یکجا یا 

جداگانـه بـه شـرح ذیل:
1-معدن همکار به میزان کل سالیانه 2457 تن
2-معدن پابدانا به میزان کل سالیانه 2760تن
3-معدن آبنیل به میزان کل سالیانه 840 تن

4-معدن اسد آباد به میزان کل سالیانه 650 تن
5-معدن باب نیزو به میزان کل سالیانه 30 تن

6-معدن هشونی به میزان کل سالیانه 3480 تن
مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/07/10

محـل دریافـت اسـناد:بلوار شـهید آیـت ا... صدوقـی – شـرکت معـادن 

زغالسـنگ کرمـان- امـور قراردادهـا سـرکار خانـم خراسـانی 
تضمین شـرکت در فراینـد ارجاع کار: ردیـف 1 مبلـغ 2/948/400/000 ریال 

– ردیـف 2 مبلـغ 3/312/000/000 ریـال – ردیـف 3 مبلـغ 1/008/000/000 ریال 
ردیـف 4 مبلـغ 780/000/000 ریـال ردیـف 5مبلـغ 36/000/000 ریـال ردیف 6 

مبلـغ 4/176/000/000ریال می باشـد
تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 99/07/21

تاریخ گشایش پاکتها: مورخ 99/07/22
مبلـغ خریـد سـناد: 300/000 ریال بـه حسـاب 31482107 بانک رفاه شـعبه 

شـهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد

تلفن تماس :  03432117726

ت اول
نوب

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

وزیـر  گردشـگری  معـاون 
میـراث  فرهنگـی، گردشـگری 
بـا  گفـت:  صنایع دسـتی  و 
ویـژه  توجـه  و  حمایت هـا 
دولـت تدبیـر و امیـد، حـوزه 
گردشـگری بـه یـک گفتمـان 
غالـب در کشـور تبدیـل شـده 

اسـت.

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان مرکـزی گفـت: بـا توجـه به 
نزدیـک شـدن بـه کـوچ پاییـزه پرنـدگان مهاجـر، تمهیـدات 
الزم بـرای آمادگـی تاالب میقـان اراک به عنوان اسـتراحتگاه 

میـان راهـی پیـش بینی شـده اسـت.
کـرد:  اظهـار  مهـر،  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  میرزایـی  رضـا 
همـه سـاله در فصـل پاییـز کـوچ پرنـدگان مهاجـر از مناطـق 
سردسـیر از سـیبری بـه سـمت شـمال آفریقـا، تاالب هـای 

می شـود. آغـاز  ایـران  جنـوب 

معدن ها با طبیعت 
 ایران چه می کنند؟
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محیط هـای طبیعـی ایـران، کارکردهـای طبیعـی 
خـود را کـه همانـا تولید و نگاهداشـت آب،  ایجاد 
بسـتر رشـد گیاهـان علوفـه ای و غیرعلوفـه ای، 
پنـاه دادن بـه حیـات وحـش، و فراهم سـازی 
تفرجگاهـی  و  آرامش بخـش  چشـم اندازهای 
اسـت، به شـکل جبران ناپذیـری در تهاجـم تیـغ 
می دهنـد. دسـت  از  معـدن کاری   ماشـین های 

چنـد سـال اسـت کـه هنـگام گـردش در طـول 
جاده هـا، در امتـداد رودخانه ها، بـر دامنه ی کوه ها، 
بر پهنه ی دشـت ها و بسـیاری از دیگر نقاط کشور، 
چشـمان عالقمنـد به طبیعـت، زخم هـای عمیق 
ناشی از برداشت سنگ یا شن و ماسه را می بیند 
اسـت. انداختـه  ریخـت  از  را   کـه چشـم اندازها 
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا، آمارهـای 
مربـوط بـه دوره ی فروردیـن تـا پایـان مـرداد ماه 
امسـال نشـان می دهـد کـه تولیـد فـوالد خـام 
)شـمش(، کاتد مس، سـیمان، آلومینا، تولیدات 
فـوالدی، و شـمش آلومینیـوم خالص نسـبت به 
دوره ی مشـابه در سـال 98 افزایـش داشـته کـه 
بیشـترین میـزان مربـوط بـه شـمش آلومینیوم 
خالـص بـا 49.7 درصـد و کمتریـن آن مربوط به 

آلومینـا بـا 4.7 درصد اسـت. 

انس طال         1.924.210

مثقال طال     41.800.250

گرم طالی 18  12.459.192

گرم طالی 24   16.625.200

بهار آزادی      126.000.000

امامی          131.850.000

نیم       69.500.000

ربع         39.400.000

گرمی       19.700.000

دالر             277.390

یورو         324.200

درهم          74.359

لیر ترکیه           36.423

دالر استرالیا      199.848

خواهرخواندگی میراث جهانی 
بازار تبریز و بازار استانبول

مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز از انجام 
پروتکل هایی برای تنظیم خواهرخواندگی بین بازار تبریز 

و بازار استانبول خبر داد .

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21  تا 30دنبال کنید

آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا
در فاز اول واکسن به صورت رایگان به زنان باردار، بیماران خاص، صعب العالج، مزمن و کادر درمان تلقیح  می شود
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گردشگری به یک گفتمان 
غالب در کشور تبدیل 

 شده است

آغوش باز تاالب میقان به 
 روی پرندگان مهاجر

نا 
یر

: ا
س

عک

یادداشت  مهمان
 عباس محمدی

تهران

2

مردم به هیچ عنوان نباید در نزدیکی 
محل های حضور مرال ها چادر برپا کنند یا 
 به آن محل ها نزدیک شوند

در فصل گاوبانگی به محل حضور در فصل گاوبانگی به محل حضور 
 مرال ها نزدیک نشوید مرال ها نزدیک نشوید

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1836
شنبه 5 مهر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

صفحه 6

صفحه 6

محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر مدیر برتر استان شد

شرکت جهان فوالد 
سیرجان، واحد تولیدی 

برتر استان شد

واعظی:
اگر  رییس جمهور کرونا 

 بگیرد کشور لطمه می خورد

رنا
 ای

س:
عک
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021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1836 | شنبه  5 مهر  1399

پاس کاری مهد کودک ها 
بالتکلیفی مهدکودک ها میان بهزیستی و آموزش و پرورش انتقادهایی به عملکرد مهد کودک ها وارد کرده

کـه  بـود  11شـهریورماه 
انقـالب  معظـم  رهبـر 
بـا  مجـازی  جلسـه  در 
مسـئوالن آمـوزش و پـرورش اعـالم کردنـد 

ایـران  در  مهدکودک هـا 
رهـا شـده و براسـاس گزارش هـای رسـیده 
وضعیـت آنهـا به هیـچ وجه خوب نیسـت؛ 
»نبایـد به مهدکودک ها نـگاه مراکز خدماتی 
مهـم  مراکـز  مراکـز،  ایـن  بلکـه  داشـت، 

آموزشـی و پرورشـی هسـتند.«
همـان روز وحیـد قبادی دانا رئیس سـازمان 
بهزیسـتی اعالم کـرد باید تکلیف حاکمیتی 
مهـد کودک ها روشـن شـود و یک دسـتگاه 
را  مهدهـای کـودک  مدیریـت  مسـئولیت 
بپذیـرد و پاسـخگوی اقدامـات مختلـف در 

ایـن زمینه باشـد.

بـه گفتـه قبادی دانا، طبـق تبصره 2 مـاده 2 
قانـون تاسـیس مـدارس و مراکز آموزشـی 
و پرورشـی غیردولتی، تعیین شـاخص های 
و  تدویـن محتـوا  و  پرورشـی  و  آموزشـی 
نظـارت بر مهدهای کودک از نظر آموزشـی و 
پرورشـی بـا وزارت آموزش و پرورش اسـت 
و فقـط موضـوع صدور مجـوز و ارائـه برنامه 
با سـازمان بهزیستی اسـت. البته آیین نامه 
اجرایـی این مـاده قانونی نیز توسـط هیات 
وزیـران مصـوب و ابـالغ شـده و تقسـیم 
وظیفـه بر اسـاس آن صـورت گرفته اسـت.

حاجـی  محسـن  نیـز  پیـش  روز  چنـد 
میرزایـی وزیـر آمـوزش و پـرورش اعـالم 
کـرد: موضـوع واگـذاری مهدهای کـودک به 
آموزش وپـرورش بـا توجه به سیاسـت های 
ابالغـی رهبـر معظـم انقـالب و بـا عنایت به 

رهنمودهـای ایشـان در دیـدار بـا مدیـران 
آمـوزش  و پـرورش، تعییـن تکلیـف شـده 

اسـت.
بـا ایـن حـال موضـوع واگـذاری مهدهـای 
کـودک بـه آمـوزش و پـرورش همچنـان در 
حـال بررسـی اسـت و بـه گفتـه حبیـب هللا 
مسـعودی حبیـب، معـاون امـور اجتماعـی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در جلسـه ای کـه 
بـا نماینـدگان مجلـس در ایـن مـورد برگزار 
شـد، نمایندگان به صـورت کلی بـا واگذاری 
پـرورش  و  آمـوزش  بـه  مهدهـای کـودک 
هـم  ریزه کاری هایـی  امـا  موافقـت کردنـد 
وجـود دارد کـه در ایـن راسـتا مقـرر شـد 
کمیتـه ای متشـکل از بهزیسـتی، آموزش و 
پـرورش، نماینـدگان مجلس و...تشـکیل و 
در ایـن رابطـه جزئی تر تصمیم گیری شـود.

کارشناسـان ایـن حـوزه با یکپارچه شـدن 
مدیریـت کالن و نظـارت بـر عملکـرد مهـد 
کودک هـا موافقنـد و عملـی شـدن آن را 
منجـر بـه بهبـود شـرایط کنونی دانسـته و 
معتقدنـد 90 درصد از رشـد مغـزی کودکان 
در 6 سـال نخسـت زندگـی رخ می دهـد، 
همیـن موضـوع سـبب شـده تـا اهمیـت 
آمـوزش در ایـن سـنین به ویـژه 3 تـا 6 

سـالگی افزایـش یابد.
6 سـال اول زندگـی دوران رشـد همه جانبـه 
انسـان اسـت و اگر فرد در محیط مناسـبی 
رشـد نکنـد و از آمـوزش برخـوردار نباشـد 
در سـنین بـاال دچـار آسـیب های متفـاوت 

شـد. خواهد 
در  ثابـت کـرده کودکانـی کـه  تحقیقـات 
ایـن سـنین آمـوزش دریافـت می کننـد در 
مراحـل بعـدی تحصیـل خـود موفق ترنـد. 
ایـن آموزش هـا می توانـد شـامل توانمندی 
هایـی مثل ایجاد اعتماد بـه نفس، برقراری 

ارتبـاط و اجتماعـی شـدن باشـد.
بـه گفتـه قبادی دانـا، در حـال حاضـر فقـط 
حدود 7 درصد از کودکان زیر 6 سـال کشـور 
در مهدهـای کودک حضـور دارند که این رقم 
حـدود 661 هـزار کـودک برآورد می شـود که 
در قالـب 5600 مهـد کـودک شـهری و 7200 
روسـتا مهـد و 1500 مهدکـودک در حاشـیه 
شهرها مشـغول فعالیت هستند. این یعنی 
93 درصـد کـودکان از آموزش هـای این دوره 

محرومند.

آموزش کودکان در سنین پیش از 
دبستان باید به رسمیت شناخته 

شود
منصوره کریم زاده، دانشـیار دانشـکده علوم 
بهزیسـتی و توان بخشـی و رئیـس انجمن 
مطالعـات کودکان پیش از دبسـتان درباره 

اهمیـت آمـوزش کـودکان در سـنین پیش 
از دبسـتان بـه ایرناپـالس می گویـد: ایـن 
بـه رسـمیت  بایـد  نخسـت  گام  در  دوره، 
شـناخته شـود. در واقـع بایـد بـاور کنیـم 
طالیـی  و  مهـم  چقـدر  دوره  ایـن  کـه 
اسـت و نقش هـای متعـددی در کاهـش 
سـرمایه گذاری  و  اجتماعـی  آسـیب های 
بـرای آینـده افـراد کشـور دارد و برای رشـد 
انسـان  توانایی هـا  و  قابلیت هـا   همـه 

اهمیـت دارد.
باید بپذیریم که کودکان در این سـن بسـیار 
حسـاس و تاثیـر پذیرنـد و یادگیری هایـی 
کـه در ایـن سـنین اتفـاق می افتـد بسـیار 

عمیـق و بادوام اسـت.
بـه اعتقـاد وی، اگر ایـن دوره را به رسـمیت 
بشناسـیم، سـپس بایـد به سـراغ مدیریت 
کالن رفـت و برنامـه ای بـا الهـام از اسـناد 
بـاال دسـتی مانند برنامه چشـم انداز، نقشـه 
جامـع علمی کشـور، برنامه پنجم و ششـم 
توسـعه، سـند تحـول بنیادین تدوین شـود 
و مدیریـت و نظـارت در این حـوزه یکپارچه 

شود.

سرچشمه همه مشکالت نبود 
مدیریت واحد و یکپارچه است

کریـم زاده ادامـه می دهـد:  اگـر بخواهیم 
آسیب شناسـی  را  دوره  ایـن  در  آمـوزش 
کنیـم با چند مشـکل مواجه خواهیم شـد 
کـه سرچشـمه همـه آنهـا نبـود مدیریـت 

واحـد و یکپارچـه در ایـن حـوزه اسـت.
یـک از ضعف هـا ایـن اسـت کـه مـا هنوز 
برنامـه درسـی مشـخصی برای ایـن گروه 
سـنی نداریـم. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد 
یکـی از مهمتریـن پیگیری هـای مدیریت 
برنامـه  ملـی  سـند  ایجـاد  بایـد  جدیـد 

درسـی بـرای ایـن گـروه سـنی باشـد.
وجـود  حـوزه  ایـن  در  ضعـف  دومیـن 
متولیـان گوناگـون اسـت. در حـال حاضر 
مهدکودک هـای مختلفـی زیرنظـر آموزش 
و پـرورش، بهزیسـتی، شـهرداری، سـپاه، 
بسـیج و...قـرار دارد و هـر کـدام از ایـن 
ارگان هـا و سـازمان ها اقـدام بـه آمـوزش 
کـودکان در این سـنین کرده اند. بسـیاری 
مشـخصی  برنامـه  مهدکودک هـا  ایـن  از 
ندارنـد یـا نظارتـی بـر آنهـا وجـود نـدارد؛ 
بـه همیـن  ندارنـد؛  محتـوای منسـجمی 
مدیریـت  یـک  وجـود  اسـت کـه  دلیـل 
از  بسـیاری  می توانـد  یکپارچـه  و  واحـد 

مشـکالت ایـن حـوزه را حـل کنـد.
رئیـس انجمـن مطالعـات کـودکان پیش 
یکپارچـه  اسـت:  معتقـد  دبسـتان  از 
نبـودن مدیریـت اصلـی و کالن در اجـرا و 
نظـارت سـبب شـده اسـت که هـر یک از 
سـازمان ها و ارگان هـا، شـاخص مختـص 
بـه خـود را ارائـه کنند که گاه ممکن اسـت 
ایـن شـاخص ها از اسـتاندارد مشـخصی 

هـم پیـروی نکننـد.

ته
نک

آموزش دو سال پیش از دبستان باید 
اجباری شود

بـرای اینکـه آمـوزش دوره پیـش از دبسـتان بـه رسـمیت 
شـناخته شـود باید آموزش 2 سـال پیش از دبستان اجباری 
شـود. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد به طـور حتـم سـازوکاری هم 
بـرای آن ایجـاد خواهـد شـد.به همیـن دلیل تصمیم سـازان 
در مجلـس و دیگـر ارگان هـای حاکمیـت بایـد بـه آن توجه 

. کنند

در حال حاضر فقط حدود 7 درصد از کودکان زیر 6 سال کشور در مهدهای کودک حضور دارند

 پیام
سیاست

پیگیر پرداخت دیه جانباختگان حادثه مسجد الحرام هستیم
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با همکاری وزارت امور خارجه پیگیر پرداخت دیه جانباختگان حادثه مسجدالحرام هستیم.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس جمهــور گفــت: دولــت تامیــن 
نیازهــای بخــش ســالمت و کادر درمــان را 
بــه عنــوان رزمنــدگان خــط مقــدم مقابلــه 
ــرار داده  ــت ق ــا، در اولوی ــاری کرون ــا بیم ب
ــداوم  ــان ت ــن سیاســت همچن اســت و ای
حســن  یافت.حجت االســالم  خواهــد 
ــای  ــای کمیته ه ــه رؤس ــی در جلس روحان
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: 
ــا  ــن اســت برخــی طرح ه ــه ممک ــر چ اگ
ــا  ــا تنگناه ــا ب ــر ی ــا تأخی ــن حــوزه ب در ای

اجــرا شــود امــا مــردم و به ویــژه کادر 
درمــان مطمئــن باشــند دولــت اجــازه 
ــن حــوزه، کادر ســالمت  نخواهــد داد در ای
ــس  ــرار گیرند.رئی ــار ق ــت فش ــور تح کش
ــه  ــرد ک ــد ک ــال تاکی ــن ح ــور در عی جمه
وظیفــه  درمــان  نیازهــای کادر  تأمیــن 
ــت  ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــوری س ف
ــز شایســته اســت  ــردم نی ــل، م و در مقاب
بــرای  را  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
حفــظ ســالمتی خــود و جلوگیــری از 

ــور  ــه ط ــی کشــور، ب فرســودگی کادر درمان
دقیــق رعایــت کنند.روحانــی بــا توجــه بــه 
شــیوع مجــدد بیمــاری در برخــی مناطــق 
کشــور اظهــار داشــت کــه ایــن رونــد نشــان 
می دهــد متأســفانه انتظــار کادر درمــان 
ــز کشــورمان  ــردم عزی ــداکار از برخــی م ف
بــرای رعایــت دقیــق دســتورالعمل های 

ــت. ــده اس ــرآورده نش ــتی ب بهداش
رئیــس جمهــور گفــت: کمیته هــای درمــان 
ــات ســتاد  ــی و تبلیغ ــی و اجتماع و امنیت
ملــی مقابلــه بــا کرونــا، ضــروری اســت کــه 
بــا جدیــت و قاطعیــت بــرای اجــرای دقیق 
ــی  ــی، درمان ــوزه اجتماع ــا در ح پروتکل ه
ــام  ــری انج ــات مؤث ــانی اقدام و اطالع رس

دهنــد.

نباید کادر سالمت کشور تحت 
فشار قرار گیرند

روسیه از دوستان راهبردی
 ایران است 

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان، تاکیــد کــرد: روســیه از دوســتان راهبردی ایران اســت 
بنابرایــن رایزنــی و مشــورت نزدیــک بیــن مقامات دو کشــور امــری مهم و مــورد نیاز 
اســت. بــه گــزارش ایســنا ، محمــد جــواد ظریــف، در گفتگــو بــا خبرنــگاران در ارتباط 
بــا نتایــج ســفر خــود بــه روســیه و دیــدارش بــا همتــای روســی خــود تصریــح کرد: 
بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه ای و بیــن المللــی و روابــط دوجانبــه ایــن نیــاز وجــود 
دارد کــه گفتگوهــای مســتمری بــا دوســتان خــود از جمله روســیه داشــته باشــیم و  
ایــن ســفر نیــز فرصتــی را فراهــم کــرد تا بــا مقامــات روســیه گفتگوهــا و هماهنگی 

هایــی را داشــته باشــیم از جملــه در مــورد مســائل فغانســتان و برجام.
ایــن دیپلمــات عالــی رتبــه کشــور بــا اشــاره بــه مواضــع مســکو در شــورای حــکام و 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در مــورد فعالیــت هــای صلــح آمیــز هســته ای ایــران 
و برجــام گفــت: هماهنگــی نزدیکــی بیــن دو کشــور در ایــن زمینــه وجــود داشــت 
کــه منجــر بــه نتایــج موفقیت آمیــزی شــد.وی بــا بیــان اینکــه ســفر مــورد اشــاره 
ســومین ســفر او بــه روســیه در ایــام شــروع بــه ویــروس کرونا اســت، خاطر نشــان 
کــرد: ایــن ســفر بــرای هماهنگــی و نزدیــک کــردن دیدگاه هــای دو کشــور در مــورد 
مســائل مختلــف صــورت گرفتــه اســت، روســیه از دوســتان راهبــردی ایران اســت و 

انجــام ایــن نــوع از گفتگــو هــا امــری مهــم و مــورد نیــاز دو کشــور اســت.

برخی هنوز در مرحله جهیزیه نمایندگی مانده اندکاهش ۷درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته
معـاون آب و آبفـای وزیـر نیـرو در یکی 
از شـبکه های اجتماعـی نوشـت: میزان 
بارش هـای سـال آبی 98- 99 نسـبت به سـال گذشـته 
خبرنـگار  اسـت.به گـزارش  داشـته  درصـد کاهـش   7
روز  خامسـی«  زاده  تقـی  »قاسـم  ایرنـا،  اقتصـادی 
جمعـه بـا انتشـار جـدول بـارش هـای کشـور در صفحه 
اینسـتاگرام خـود نوشـت: اول مهـر سـال نو آبی کشـور 
اسـت و مهـر در همـه سـال هـا زمانـی اسـت کـه بیالن 

آبـی کشـور جمـع بنـدی می شـود.
وی ادامـه داد: رتبـه بـارش هـای سـال آبـی 98- 99 
نسـبت بـه دوره 51 سـاله اخیـر در جایـگاه 6 قـرار دارد.
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایران نوشـت: 
کمتریـن میـزان بـارش سـاالنه در اسـتان یـزد بـا 121 
میلیمتـر و بیشـترین در اسـتان لرسـتان بـا یـک هـزار 

و 159 میلیمتـر بـوده اسـت، بـا اینکـه نسـبت بـه سـال 
خامسـی  زاده  دارد.تقـی  درصـد کاهـش   40 گذشـته 
سـال گذشـته  بـه  نسـبت  بارندگـی  افـزود: کمتریـن 
در اسـتان ایـالم بـا کاهـش 43 درصـدی و بیشـترین 
افزایـش در سیسـتان و بلوچسـتان بـا 62 درصـد بـوده 
اسـت. رییـس هیات مدیره شـرکت مدیریـت منابع آب 
ایـران نوشـت: بـا اینکـه آب ورودی بـه سـدها نسـبت 
بـه سـال گذشـته 37 درصد کاهـش دارد، امـا موجودی 
فعلـی مخـازن سـدهای ایـران نسـبت به سـال گذشـته 

فقـط 4 درصـد کاهـش نشـان مـی دهـد.
وی ادامـه داد: پیـش بینـی پاییـز امسـال خشـک تر از 
پارسـال اسـت.معاون وزیر نیرو نوشـت: راه حل تشکیل 
مدیریـت حوضـه هـای آبریـز و واگـذاری ظرفیـت های 

هرسـال به همـه ذینفعان اسـت.

گفـت:  اصولگـرا،  سیاسـی  فعـال  یـک 
سـوالی کـه نسـبت بـه نماینـدگان انقالبی 
نماینـدگان  اسـت کـه  ایـن  می شـود  تداعـی  ذهـن  در 
بفرماینـد در تفکـر شـیعه و فرهنـگ انقالبـی، نمایندگان و 
مسـئوالن بایـد هم تـراز مردم باشـند یـا هم ردیف اشـراف 
و اغنیا؟وهـاب عزیـزی فعال سیاسـی و تحلیلگر اصولگرا 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا در واکنـش به خبـر دریافت 
نیم بهـا و اقسـاطی خودروی دنا پالس از سـوی نمایندگان 
مجلـس، گفـت: خبـر واگـذاری خـودرو دناپـالس بصورت 
اقسـاطی، بـا قیمـت کامـال انقالبـی و خـارج از نوبـت بـه 
نماینـدگان مجلـس آن هـم در شـرایطی کـه مـردم بـا 
افزایـش روزافـزون و رونـد صعودی قیمت خـودرو مواجه 
هسـتند، فضـای رسـانه ای کشـور را در شـوک فـرو برد.وی 
ادامـه داد: مطـرح شـدن چنیـن طرحـی و حتـی شـایعه 

آن نیـز جـای تامـل دارد، ولـی جـای تعجب نـدارد. از این 
جهـت جـای تعجب نـدارد کـه نمایندگان مجلـس یازدهم 
بـا رای حداقلـی و بازی سـازی وارد مجلـس شـدند، نـه 
اقنـاع مـردم و مشـارکت حداکثـری. این هـا از پشـتوانه 
آرای قـوی برخـوردار نیسـتند و بـه احتمـال زیـاد در آینده 
بـاز هـم شـاهد رفتارهای این شـکلی باشـیم. عزیـزی در 
ادامـه اظهار داشـت: امـا چرا معتقدم که این مسـاله جای 
تامـل دارد؟ از ایـن جهـت کـه ایـن عزیزانـی کـه با شـعار 
انقالبی گـری وارد مجلـس شـده اند، حداقـل اندکـی صبـر 
پیشـه می کردنـد تا تـب شعارشـان فروکش کنـد. بعد آن 
روی سـکه را رو می کردنـد. امـا چنـان عجـول و مشـتاق 
خدمـت بودنـد کـه فرمایـش مقـام معظـم رهبـری را نیز 
فرامـوش کردنـد. رهبـری فرمـوده بودنـد کـه اگـر خودتان 

ماشـین داریـد، از ماشـین اداری اسـتفاده نکنیـد.

 اگر رییس جمهور کرونا بگیرد کشور لطمه می خورداینترنت کدام سایت ها برای دانشجویان رایگان است؟
اینترنـت رایـگان دانشـگاهی محـدود بـه سـایت های آموزشـی 
و مراکـز حـوزوی  بهداشـت  وزارت  علـوم،  وزارت  می شـود کـه 
بـه وزارت ارتباطـات اعـالم کـرده باشـند و ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از 
دانشـگاه ها از نرم افزارهـای دیگـری بـرای آمـوزش آنالیـن اسـتفاده می کننـد و 
ایـن موضـوع هزینه هـای زیادی برای دانشـجویان دارد.به گزارش ایسـنا، پس از 
تصمیـم بـه برگـزاری کالس های دانشـگاه ها به صورت مجازی به دلیل گسـترش 
ویـروس کرونـا در کشـور، یکـی از مسـائل اصلـی، دسترسـی دانشـجویان بـه 
اینترنت اعالم شـد و اینکه مشـکل اصلی که برای آموزش مجازی دانشـجویان، 
بحـث تهیـه اینترنـت و هزینه بـر بـودن آن اسـت، بـه همیـن دلیل دانشـجویان 
خواسـتار رایـگان شـدن حجـم اینترنـت مصرفـی کالس هـای مجـازی شـدند و 
وزارت ارتباطـات وعده هایـی را در راسـتای رایگان شـدن اینترنت آموزش مجازی 
داد.البتـه در حالـی که برخی از دانشـجویان از رایگان نبـودن اینترنت خود هنگام 
حضور در سـایت های دانشـگاهی گله داشـتند، اعالم شـد که تنها آی پی هایی که 
توسـط دانشـگاه ها اعالم شـده، رایگان اسـت و از طرفی حسـین فالح جوشقانی 
-رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی- نیـز اعـالم کـرد: برای 

رایـگان کـردن اینترنت دانشـگاهی، لیسـتی از دانشـگاه ها و وزارت علـوم، وزارت 
بهداشـت و مراکـز حـوزوی گرفتیـم کـه ممکن اسـت شـامل همه دانشـگاه های 
کشـور نباشـد. این لیسـت شـامل آدرس سـایت های آموزشـی اسـت که امکان 
آمـوزش آنالیـن را داشـته باشـد.او همچنیـن درباره کم شـدن حجـم اینترنت به 
دلیـل تغییـر آی پـی توضیح داد: اگر هنگام اسـتفاده از خدمات آنالین دانشـگاه 
آی پـی عـوض می شـود و ایـن آی پـی در لیسـت نیسـت، مـا کاری نمی توانیـم 
کنیـم. از طرفـی مـا ترافیـک دانشـجویان را رایـگان نکردیـم، بلکـه دسترسـی 
بـه سـایت های دانشـگاهی را رایـگان کردیـم. دانشـجویان ممکـن اسـت با این 
اینترنـت بـه سـایت های دیگـری هـم مراجعـه کننـد کـه ترافیـک اینهـا رایـگان 
نیسـت و از حجـم اینترنـت آنهـا کـم می کند.محمدجـواد آذری جهرمـی -وزیـر 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات- نیـز چندی پیـش دربـاره نرم افـزار ادوب کانکت 
بـرای کالس آنالیـن دانشـجویان و هزینـه ایـن نرم افـزار اظهـار کرد: هر دانشـگاه 
بـرای خـودش سـرور ادوب کانکـت اختصاصـی دارد و الزم اسـت آدرس سـرور 
دانشـگاه، از طریـق وزارت علـوم بـرای مـا ارسـال شـود تـا آن را رایـگان کنیم. در 

حـال بررسـی هسـتیم تـا اسـتفاده از اسـکای روم را کامال رایـگان کنیم.

رئیـس دفتـر رئیس جمهـور تاکیـد کـرد: خـون مقامـات از 
مـردم رنگین تـر نیسـت، امـا تردیـد نکنید اگـر رئیس جمهور 
14 روز یـا 21 روز بخواهـد در منزلـش بمانـد قطعـا به کشـور 

وارد می شـود. لطمـه  و تصمیم گیری هـا 
محمـود واعظـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، دربـاره اینکـه دفعه گذشـته 
رأی  جلسـه  در  رئیس جمهـور  شـد  معرفـی  پیشـنهادی صمـت  وزیـر  کـه 
بـه همـراه  را  انتقادهـا  از  از آن موجـی  اعتمـاد وی حاضـر نشـد و پـس 
داشـت و اینکـه آیـا احتمـال دارد وی ایـن بـار در جلسـه رأی اعتمـاد رزم 
مقام هـای  بـرای  اسـت  بارهـا گفتـه  شـده  حسـینی حاضـر شـود، گفـت: 
کشـور سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا بـر اسـاس حساسـیت مسئولیت شـان 
دسـتورالعمل هایی را ابـالغ کـرده اسـت؛ البتـه این بـه معنای آن نیسـت که 

خـون یـک مقـام رنگین تـر از مـردم عـادی مـا اسـت. 
خـواه  ایرانیـان  همـه  سـالمتی  تاکیـد کـرد:  رئیس جمهـور  دفتـر  رئیـس 
رئیس جمهـور، وزیـر و یـا یـک فـرد معمولـی باشـد، بـرای مـا مهـم اسـت. 
وی ادامـه داد: مثـال اگـر مـن مبتـال شـوم و بـه اجبـار 14 الـی 21 روز در 

منـزل بمانـم، ممکـن اسـت اتفـاق خاصـی نیفتـد و یـا بـه کشـور لطمـه ای 
وارد نشـود امـا تردیـد نکنیـد اگـر رئیس جمهـور 14 روز یـا 21 روز بخواهـد 
در منزلـش بمانـد قطعـا بـه کشـور و تصمیم گیری هـا لطمـه وارد می شـود؛  
بارهـا گفتنـد »اگـر مـن بـه عنـوان  بـر ایـن اسـاس آقـای رئیس جمهـور 
رئیـس سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا دسـتورالعمل های ابالغـی را رعایـت 
نکنـم چگونـه بایـد انتظـار داشـته باشـم کـه دیگران حرفـم را رعایـت کنند« 

بنابرایـن فرمان پذیـر سـتاد اسـت. 
واعظـی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر آقـای رئیس جمهور که خودشـان 
ملـی  سـتاد  دسـتور العمل های  اسـاس  بـر  ایشـان  نمی گیرنـد،  تصمیمـی 
مبـارزه بـا کرونـا، وزارت بهداشـت و کمیته هـای مختلـف کـه بـرای مقام هـا 

سـتورالعمل نوشـته اند، عمـل می کننـد.
وی یادآور شـد: بر اسـاس ابالغیه ای که برای مجلس ارسـال شـده اسـت؛ 
آقـای رئیس جمهـور تـا زمانـی کـه شـرایط این گونـه اسـت و دسـتورالعمل 
ایـن اسـت و وزارت بهداشـت تغییـری در آن ندهـد،  همیـن روال را دنبـال 

می کنـد.

مدیـرکل دارو و مـواد تحـت کنترل سـازمان غـذا و دارو گفت: تحویل 
1.5 میلیون دوز واکسـن آنفلوآنزا برای اسـتفاده در شـبکه بهداشت به 
معاونت بهداشـتی وزارت بهداشـت آغاز شده اسـت.به گزارش سازمان 
غـذا و دارو، سـید حیـدر محمدی درباره توزیع واکسـن آنفلوآنزا افزود: 
توزیع 1.5 میلیون واکسن آنفلوآنزا آغاز و در فاز اول در اختیار معاونت 
بهداشـتی قـرار خواهـد گرفـت تـا بـه صـورت رایـگان به زنـان بـاردار، 
بیمـاران خـاص، صعب العـالج، مزمـن و کادر درمان تلقیح شـود.وی 
ادامـه داد: در مرحلـه بعد واکسـن آنفلوآنزا بیـن داروخانه ها توزیع و با 
ثبـت کـد ملی به سـالمندان باالی 65 سـال ارائه خواهد شـد که زمان 
آن متعاقبًا از سـوی سـازمان غذا و دارو اعالم می شـود.مدیرکل دارو و 
مواد تحت کنترل سـازمان غذا و دارو در مورد قیمت واکسـن آنفوالنزا 
بیـان کـرد: واکسـن تامین شـده بـا ارز دولتـی 4200 تومانی بـوده که 
قیمـت تمام شـده آن 44 هزار تومان اسـت و از طریـق داروخانه ها در 
اختیار سـالمندان و کودکان قرار می گیرد، قیمت واکسـن برای سـایر 
اقشـار جامعـه در صورتـی کـه تصمیماتـی در مـورد ارز نیمایـی گرفته 
شـود، اعـالم خواهـد شـد.محمدی در مـورد تاخیـر در واردات و توزیع 
واکسـن آنفلوآنـزا و نگرانی هـا بـرای از دسـت رفتـن زمـان تزریق این 
واکسـن اظهـار داشـت: سـازمان غـذا و دارو در زمان مناسـب اقدام به 
ثبـت سـفارش و تامین واکسـن کـرده و تاخیـر ایجاد شـده به دلیل 
مشـکالت مالی ناشـی از تحریم های ظالمانه آمریکا و تامین ارز بود، 
امـا بـا تالش هـای وزارت بهداشـت و سـازمان غـذا و دارو امیدواریـم 
واکسـن مـورد نیـاز در زمـان مناسـب وارد و در اختیار مردم قـرار گیرد.

دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
هـم اکنـون پروازهـای خارجـی بـه 20 مقصـد خارجـی انجام 
می شـود، گفـت: با اضافه  شـدن ایرالین های داخلـی و تعداد 
پروازهـا در مسـیرهای خارجـی ماننـد ترکیـه، مسـلما قیمت 

بلیـت هواپیمـا بـاز هـم کاهش پیـدا خواهـد کرد.
مقصـود اسـعدی سـامانی در گفت  وگـو با ایسـنا، اظهـار کرد: 
در حـال حاضـر پروازهـای خارجـی ایرالین های ایرانـی به 20 
مقصـد افزایـش یافتـه اسـت و از 12 مهـر ماه نیـز پروازهای 
آلمـان )تهران-فرانکفـورت( از سـر گرفتـه می شـود. البتـه 
مذاکرات بسـیاری از سـوی ایرالین ها و مسـئوالن هواپیمایی 
ایـران با کشـورهای مختلـف در حـال انجام اسـت و در آینده 
تعـداد کشـورهایی کـه پروازهـای مسـافری از ایـران از سـر 

گرفتـه می شـود، افزایـش خواهـد یافت.

رییس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی ازحضور 
وزیـر پیشـنهادی صنعـت در جلسـه یکشـنبه آینـده این کمیسـیون 
خبـر داد.عـزت هللا اکبری تاالرپشـتی در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: 
کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس روز یکشـنبه هفتـه آینـده بـا 
حضـور آقای رزم حسـینی وزیر پیشـنهادی صنعت، معـدن و تجارت 
تشـکیل جلسـه خواهد داد.بـه گفته وی، کمیسـیون صنایـع در این 
جلسـه بـه بررسـی صالحیـت و برنامه هـای وزیر پیشـنهادی صمت 
خواهـد پرداخت. نامه معرفی علیرضا رزم حسـینی وزیر پیشـنهادی 
صنعـت، معـدن و تجـارت در جلسـه علنـی چهارشـنبه دوم مهرمـاه 
مجلـس شـورای اسـالمی اعـالم وصـول شـد.به گفتـه فرهنگـی، 
سـخنگوی هیات رییسـه مجلس، جلسـه بررسـی رای اعتماد وزیر 
پیشـنهادی صمت احتماال سه شـنبه هشـتم مهـر ماه برگـزار خواهد 
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 تامین پایدار آب برای توسعه صنایع معدنی جنوب شرق ۹۰ غار در استان کردستان شناسایی شده است

معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت کردسـتان از 
شناسـایی 90 غار در این اسـتان خبر داد و گفت: بسـیاری از 

غارهای شناسـایی شـده نیـاز به مطالعـه دارند.
شـهاب محمـدی روز جمعـه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا با اشـاره به اینکه 
شـعار روز ملـی غـار پاک، حفاظت از تنوع زیسـتی غارهاسـت، اظهار داشـت: 
غارهـای اسـتان کردسـتان بـا توجـه بـه جنـس زمیـن از نـوع حالل پوشـی 
سـنگ آهک تشـکیل شـده و از لحاظ الگوی فیزیکی بیشـتر شـاخه ای و یا 

ترکیبـی از الگوهـای شـاخه ای، شـبکه ای، گودالی یا چاهی هسـتند.
وی اضافـه کـرد: هنوز بسـیاری از این غارهای شناسـایی شـده مـورد مطالعه 
قـرار نگرفته انـد و می طلبـد بـرای شـناخت بیشـتر آنهـا بایـد اقدام بـه انجام 

مطالعـات علمـی و تخصصی کرد.
معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت کردسـتان افـزود: از غارهایی 
کـه در کردسـتان بـه عنـوان سـکونتگاه های اولیـه انسـان تاکنـون شـناحته 
شـده می تـوان بـه کرفتـو، سـمنگان، کوالنه گـه وره، کانی میکائیل و کونه شـم 

شـم اشـاره کرد.

محمـدی یـادآور شـد: سـال 98 غار کنه شـم شـم بـا دارا بـودن چندین گونه 
خفـاش ارزشـمند بـه عنـوان اثـر طبیعـی ملـی ایـن اسـتان در فهرسـت آثار 

ملـی ثبت شـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه غار کرفتو مشـهورترین و بزرگترین جاذبه گردشـگری 
را در اسـتان بـه شـمار مـی رود، گفـت: غارهـا از بـدو خلقت بشـر مـورد توجه  
بـوده و به عنوان نخسـتین سـکونتگاه انسـان  شـناخته شـده اند لـذا می توان 

نشـانه های تمـدن و تاریـخ حیـات را در دل آنهـا جسـت وجو کرد.
محمـدی بـا بیـان اینکـه از سـال 89، دوم مهـر بـه عنـوان روز ملی غـار پاک 
نامگـذاری شـده اسـت، افـزود: نامگـذاری روزی بـه نـام غـار فرصـت خوبی 
بـرای ترویـج ضـرورت حفاظـت از غارهـا در بیـن مـردم و حتـی مسـووالن 
اسـت. معـاون فنـی اداره کل حفاظـت از محیـط زیسـت کردسـتان تاکیـد 
کـرد: در سـنوات گذشـته بـه صورت نمادین مراسـم پاکسـازی در غـار کرفتو 
شهرسـتان دیوانـدره بـا حضـور دوسـتداران طبیعـت، انجمن هـای غارنـوردی 
و مـردم نهـاد شهرسـتان های دیوانـدره، بیجـار و سـقز و اهالـی همجـوار غـار 

برگـزار می شـد.

»حیدر ضیغمی«، مشـاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی 
شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، »بهـروز رحمتـی«، معـاون 
توسـعه و اکتشـافات شـرکت مـس و »ایـوب باباسـاالری«، مدیر امـور فروش 
و بازاریابـی شـرکت از پـروژه ملـی انتقـال آب خلیج فـارس، پـروژه احـداث 
زیرسـاخت های انتقال...»حیـدر ضیغمـی«، مشـاور مدیرعامـل و مدیـر گـروه 
روابط عمومـی شـرکت ملی صنایع مـس ایران، »بهروز رحمتی«، معاون توسـعه 
و اکتشـافات شـرکت مس و »ایوب باباسـاالری«، مدیر امور فروش و بازاریابی 
شـرکت از پـروژه ملـی انتقـال آب خلیج فـارس، پـروژه احداث زیرسـاخت های 
انتقـال اسـید سـولفوریک و مجموعـه انبارهـا و محصوالت شـرکت مـس واقع 
در بنـدر شـهید رجایـی اسـتان هرمـزگان بازدیـد کردند.به گـزارش »مس پرس« 
مشـاور مدیرعامـل شـرکت مـس در ایـن بازدیـد گفـت: ایـن بازدید درراسـتای 
رهنمودهـای دکتر »اردشـیر سـعدمحمدی«، مدیرعامل شـرکت مـس در زمینه 
ضـرورت تسـریع در پـروژه هـای توسـعه و تامیـن زیرسـاخت هـای الزم بـرای 
ایـن پـروژه هـا صـورت گرفت.ضیغمـی بـا بیـان این کـه در ایـن بازدیـد آخرین 
وضعیـت پیشـرفت پروژه های توسـعه شـرکت مس مورد بررسـی قـرار گرفت، 

ادامـه داد: در ایـن بازدیـد همچنین ضمن بررسـی آخرین وضعیـت انبارهای در 
اختیـار، موجـودی و رونـد فـروش محصوالت، دیداری با پرسـنل شـرکت مس 
شـاغل در بنـدر شـهید رجایی به عمل آمـد. در این دیـدار رهنمودهای مدیرعامل 
محترم شـرکت برای تحقق هرچه بهتر اهداف توسـعه ای شـرکت مس ارائه و 
از مجموعـه تالش های این همکاران تقدیر شد.مشـاور مدیرعامل شـرکت مس 
همچنیـن بـا اشـاره بـه طـرح ملـی انتقـال آب خلیج فـارس گفت:  ایـن طرح 
درراسـتای تامیـن پایـدار آب مـورد نیـاز طـرح های توسـعه ای شـرکت مس و 
تحقـق جهـش تولید توسـط شـرکت مـس و با همکاری شـرکت هـای گل گهر 
و چادرملـو در حـال اجراسـت.وی افـزود: این مگاپروژه شـامل آبگیری از خلیج 
فـارس، شـیرین سـازی و ایسـتگاه هـای پمپـاژ و انتقـال آب خلیج فـارس به 
صنایـع جنـوب شـرق کشـور به میـزان 130 میلیـون متر مکعـب درسـال در فاز 
اول اسـت. بـا اجـرای ایـن پـروژه عظیـم زیرسـاختی که توسـعه پایـدار صنایع 
معدنـی جنـوب شـرق کشـور را در سـال های آینـده تضمیـن می کنـد، تـا پایان 
سـال جـاری آب مـورد نیاز در طرح های توسـعه ای در مجتمع مس سرچشـمه، 

بـه ایـن منطقه خواهد رسـید.

 پیام
 زیست

نتایج تحقیقات دانشگاهی برای کاهش آلودگی هوای اصفهان ابالغ می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: نتایج تحقیقات دانشگاه های اصفهان درباره آلودگی هوا جهت کاهش این 

معضل در نیمه دوم سال جاری به دستگاه های اجرایی استان ابالغ و بکار گرفته خواهد شد.

رنا
 ای

س:
عک

نتایـج تحقیقـی بـا عنـوان مواجهـه بـا نابرابـری ناشـی از 
مصـرف کربـن کـه در آسـتانه اجـالس سـازمان ملـل متحد 
مختلـف  دهک هـای  می کنـد  مشـخص  شـده،  منتشـر 

تولیـد می کننـد. اجتماعـی هرکـدام چـه میـزان کربـن 
بـر اسـاس نتایـج یـک تحقیـق هرچـه انسـان ها ثروتمندتر 
باشـند، بیشـتر به محیط زیست آسـیب می رسانند. مؤسسه 

توسـعه »آکسـفام« این تحقیق را منتشـر کرده اسـت.
63 میلیـون نفـر از سـاکنان کـره زمیـن )حـدود یـک درصد 
کل سـاکنان زمیـن( کـه ثروتمندتریـن  افـراد دنیـا هسـتند، 
افـراد فقیـر  برابـر  تـا 2015 دو  در فاصلـه سـال های 1990 

دی اکسـید کربـن وارد جـو زمیـن کرده انـد.
ایـن نتایج تحقیقی اسـت که مؤسسـه توسـعه آکسـفام در 
روز سه شـنبه 22 سـپتامبر/ 1 مهر در آسـتانه برگزاری مجمع 
عمومی سـازمان ملل در یکصد و هفتادمین سـال تأسـیس 
ایـن نهاد منتشـر کرده اسـت. ایـن تحقیق با عنـوان مواجهه 
بـا نابرابـری ناشـی از مصـرف کربـن مشـخص می کنـد کـه 
دهک هـای مختلـف اجتماعـی هرکـدام چـه میـزان کربـن 

می کنند. تولیـد 
بـازه زمانـی 1990 تـا 2015 هم به این دلیل انتخاب شـده که 
در ایـن مـدت انتشـار آالینده های محیط زیسـت در سراسـر 

دنیا دو برابر شـده اسـت.
برابـر شـدن میـزان  ایـن دو  آکسـفام تأکیـد می کنـد کـه 
آالینده هـا در ایـن بـازه زمانـی، بـه 10 درصـد ثروتمنـد کـره 
زمیـن )630 میلیـون نفر( مربوط اسـت و نـه آنطور که اغلب 
فـرض می شـد به طبقـه متوسـط، 52 درصد انتشـار گاز دی 
اکسـید کربـن در جـو زمیـن در فاصلـه زمانـی مـورد مطالعه 

توسـط همیـن 10 درصـد صـورت گرفته اسـت.
همچنیـن 15 درصـد از کل دی اکسـید کربـن تولید  شـده در 
زمیـن از سـوی یـک درصد جمعیت جهان تولید شـده و 37 
درصـد بقیـه را بخـش دیگـر ثروتمنـدان. ایـن در حالیسـت 
کـه نیمـی از جمعیـت جهـان کـه بخش عمـده آن را اقشـار 
کم برخـوردار تشـکیل می دهنـد مسـئول تولید تنهـا 7 درصد 

دی اکسـیدکربن است.

سوژه نقش 
ثروتمندان در 

نابودی زمین

در فصل گاوبانگی به محل حضور مرال ها نزدیک نشوید

مردم به هیچ عنوان نباید در نزدیکی محل های حضور مرال ها چادر برپا کنند یا به آن محل ها نزدیک شوند

دوره  گاوبانگــی  فصــل 
مــرال  جفت گیــری 
ــش  ــه گوی ــز و ب ــوزن قرم ــان گ ــا هم ی
از  اســت کــه  مازندرانــی گاو کوهــی 
اواســط شــهریور مــاه آغــاز مــی شــود و 
ــک  ــه دارد. ی ــاه ادام ــر م ــا اواســط مه ت
ــن  ــتان ضم ــتان گلس ــان اس ــط ب محی
تاکیــد بــر اینکــه مــردم به هیــچ عنــوان 
نبایــد در نزدیکــی محل هــای حضــور 
ــه آن  ــا ب ــد ی ــا کنن ــادر برپ ــا چ مرال ه
محل هــا نزدیــک شــوند، گفــت: افــرادی 
کــه بــرای حفاظــت از مرال هــا در فصــل 
پیــدا  حضــور  منطقــه  در  گاوبانگــی 
ــا اداره حفاظــت  ــد حتمــا ب ــد بای می کنن
ــه  ــان منطق ــت و محیط بان ــط زیس محی

را هماهنــگ باشــد و آن هــا را از حضــور 
ــد. ــع کن ــه مطل ــود در منطق خ

ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گق ــدهللا محمدخان ی
ــل  ــه در فص ــان اینک ــن بی ــنا، ضم ایس
گاوبانگــی بــرای حفاظــت از مرال هــا 
ــط  ــتداران محی ــردم و دوس ــک م از کم
زیســت اســتقبال می شــود، خاطرنشــان 
ــن موضــوع را مــد  ــد ای کــرد: مــردم بای
نظــر داشــته باشــند کــه در ایــن فصــل 
مرال هــا  جفت گیــری  فصــل  کــه 
ــا  ــه استرســی را ب ــد هیچگون اســت نبای
ــن  ــه محــل حضــور ای ــک شــدن ب نزدی
ــد چراکــه  ــرای آن هــا ایجــاد کنن ــه ب گون
ــا متوجــه حضــور و صــدای  ــر مرال ه اگ
ــوند و  ــرق می ش ــوند، متف ــان ها ش انس

جفت گیــری در ایــن زمــان کــه تنهــا 
اســت  مرال هــا  جفت گیــری  زمــان 
ــث  ــه باع ــرد و در نتیج ــورت نمی گی ص
کاهــش جمعیــت ایــن گونــه می شــود.

ــد  ــردم بای ــرد: م ــد ک ــه تاکی وی در ادام
حتمــا بــا اداره حفاظــت محیــط زیســت 
نظــر  مــورد  منطقــه  محیط بانــان  و 
هیچ عنــوان  بــه  و  باشــند  هماهنــگ 
چادرهــای خــود را در نزدیکــی محــل 
حضــور مرال هــا برپــا نکننــد. در صورتــی 
را  بودنــد مرال هــا  مایــل  افــراد  کــه 
از طریــق  مشــاهده کننــد می تواننــد 
هماهنگــی بــا محیط بانــان و ارســال 
نامــه بــه ادارت حفاظــت محیــط زیســت 
مناطــق هماهنگی هــای الزم را انجــام 

محیط بانــان  همــراه  بــه  تــا  دهنــد 
از فاصلــه ای مشــخص و بــا رعایــت 
دســتورالعمل ها به صــورت ضابطه منــد 
ــد. ــا کنن ــی تماش ــرای مدت ــا را ب مرال ه
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محمدخانــی 
فصــل  در  مــاده  و  نــر  مرال هــای 
ــار هــم  ــرای جفت گیــری کن گاوبانگــی ب
زندگــی می کننــد، گفــت: در طــول ســال 
ــغ  ــر نابال ــای ن ــاده، مرال ه ــای م مرال ه
و بچــه مرال هــا در کنــار یکدیگــر و جــدا 
ــد  ــغ زندگــی می کنن ــر بال از مرال هــای ن
امــا در فصــل گاوبانگــی کــه حــدود یــک 
مــاه اســت در کنــار یکدیگــر زندگــی 

می کننــد.
وی ادامــه داد: در ایــن فصــل مرال هــای 
نــر بــا ســر دادن صداهــای بلنــدی 
از  و  فراخــوان  را  مــاده  مرال هــای 
ــر  ــای دیگ ــط نره ــا توس ــب آن ه تصاح
جلوگیــری می کننــد. گاهــی هــر نــر 
بیــن 3 تــا 5 مــاده را بســته بــه قــدرت 
و بزرگــی دور خــود جمــع می کنــد و 
ــارزه شــدیدی  ــع مب در بســیاری از مواق
میــان نرهــا در می گیــرد کــه گاهــی 

منجربــه مــرگ نیــز می شــود.
ــت  ــط زیس ــت محی ــاون اداره حفاظ مع
ــه  ــاره ب ــن اش ــوی ضم شهرســتان کردک
اینکــه ســردادن صــدای بلنــد مرال هــای 
شناســایی  گاوبانگــی  فصــل  در  نــر 
موقعیــت مکانــی آن هــا را راحت تــر 
می کنــد، اظهــار کــرد: در ایــن فصــل 
صــدای  کــه  متخلفــی  شــکارچیان 
بــا شــنیدن  می شناســند  را  مرال هــا 
می تواننــد  نــر  مرال هــای  صــدای 
ــدام  ــایی و اق ــا را شناس ــت آن ه موقعی
ــه  ــی ک ــد در حال ــا کنن ــکار آن ه ــه ش ب

ســال  دیگــر  ایــام  در  مــرال  شــکار 
دشــوارتر اســت همچنیــن در ایــن فصــل 
ــدای  ــد ص ــه تقلی ــدام ب ــکارچیان اق ش
بتواننــد  نــر می کننــد تــا  مرال هــای 
ــه مرال هــا دسترســی پیــدا و آن هــا را  ب

ــد. ــکار کنن ش
بــه گفتــه وی، از آنجایــی کــه شــکار 
بــرای  گاوبانگــی  فصــل  در  مرال هــا 
شــکارچیان متخلــف راحت تــر می شــود 
محیــط بانــان منطقــه بــرای حفاظــت از 
و  برنامه هــای گشــت  گونه هــا  ایــن 
ــد و  ــدید می کنن ــق را تش ــش مناط پای
ــه کار  ــود را ب ــای اداری خ ــی نیروه حت
ــدا  ــور پی ــه حض ــا در عرص ــد ت می گیرن
کننــد همچنیــن برخــی از مــردم، مــردم 
بومــی و تشــکل هایــی کــه بــه محیــط 
نیــز  را  هســتند  عالقه منــد  زیســت 

ــک  ــا کم ــا ب ــم ت ــه کار می کنی ــوت ب دع
آنــان بتوانیــم از ایــن مرال هــا حفاظــت 

ــم. کنی
محمدخانــی ادامــه داد: حــدود 10 روز 
ــان  ــاز و پای ــس از آغ ــش و 10 روز پ پی
ــاس  ــق حس ــی در مناط ــل گاوبانگ فص
جمعیــت  می دانیــم  مناطقــی کــه  و 
ــا  ــی را برپ ــت چادرهای ــاد اس ــرال زی م
مســتقر  آن هــا  در  را  نیروهایــی  و 
می کنیــم. در هــر حــوزه اســتحفاظی 
ــم و  ــا می کنی ــادر برپ ــار چ ــا چه ــه ت س
ــا به صــورت شــبانه روزی در  ــوران م مام
محــل حضــور دارنــد همچنین از ســاعت 
17 تــا 6 صبــح در منطقــه بیــدار هســتند 
چراکــه در زمــان طلــوع و غــروب آفتــاب 
احتمــال نزدیــک شــدن شــکارچیان بــه 

بیشــتر می شــود.         مرال هــا 

رییـس دفتـر اسـتان های سـتاد احیـای 
 108 اینکـه  بیـان  بـا  ارومیـه  دریاچـه 
احیـای  حـوزه  در  نهـاد  مـردم  سـازمان 
دریاچـه فعـال اسـت، گفـت: 32 تشـکل 
مـردم نهـاد دیگـر نیـز بـرای فعالیـت در 
حوزه دریاچه ارومیه در آسـتانه تاسـیس 

هسـتند.
فرهـاد سـرخوش روز پنجشـنبه در گفـت 
بـه  اشـاره  بـا  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  و گـو 
فعالیـت هفـت تشـکل زیسـت محیطـی 
اظهـار  ارومیـه،  دریاچـه  احیـای  در 
داشـت:  پنـج تشـکل دیگـر نیـز در قالب 

تعـاون روسـتایی بـه منظـور آگاه سـازی، 
جوامـع  مشـارکت  و  توانمندسـازی 
محلـی در امـر حفـظ، احیـای، توسـعه و 
بهره بـرداری از عرصه هـای منابـع طبیعـی 
در  روسـتاییان  همراهـی  و  همـکاری  و 
راسـتای اجـرای توسـعه پایدار روسـتایی 

هسـتند. فعـال 
وی بـه آموزش 95 تشـکل آب بران برای 
کمـک بـه احیـای دریاچـه ارومیـه نیـز 
اشـاره کرد و افزود: 30 تشکل آب بران در 
مهاباد، 25 تشـکل در باراندوز، 27 تشـکل 
در ارومیـه، هفـت تشـکل در میانـدوآب، 

پنـج تشـکل در نقـده و یـک تشـکل آب 
بـران نیز در سـلماس آموزش هـای الزم را 
دیـده و آمـاده همـکاری هسـتند. رییس 
دفتـر اسـتان های سـتاد احیـای دریاچـه 
ارومیـه در رابطـه بـا وظیفـه تشـکل های 

تشـکل ها  ایـن  کـرد:  بیـان  بـران  آب 
به عنـوان یکـی از روش  هـای مدیریـت 
حـذف  بـرای  خوبـی  راه  مشـارکتی، 
مشـکالت شـبکه  های آبیاری، زهکشـی و 

مدیریـت مصـرف آب اسـت.

1۰8 سازمان مردم نهاد در حوزه 
احیای دریاچه ارومیه فعال است

70 درصد پسماند های استان 
قزوین زباله های تر است

مدیــر کل محیــط زیســت اســتان قزویــن گفــت: 70 درصــد پســماند های 
اســتان قزویــن زبالــه های تــر اســت و فقــط 3 درصــد از آن هــا در مرکــز 

دفــن زبالــه تفکیــک می شــود.
70 درصــد  نــژاد مدیــر کل محیــط زیســت اســتان گفــت:  عبــاس 
ــط 3 درصــد از  ــر اســت و فق ــه های ت ــن زبال پســماند های اســتان قزوی
ــی  ــا بق ــود، م ــک می ش ــاد تفکی ــد آب ــه محم ــن زبال ــز دف ــا در مرک آن ه
بایــد تبدیــل بــه کمپوســت و یــا دفــع شــود کــه ایــن اتفــاق نمی افتــد.

ــن پســماند در  ــت دف ــده ظرفی ــا 3 ســال آین ــژاد، ت ــاس ن ــه عب ــه گفت ب
ایــن مرکــز را نخواهیــم داشــت و بایــد بــه فکــر روش هــای نویــن بــود.

او اضافــه کــرد: حجــم پســماند شــهر زیــاد اســت و نقشــه راهــی بــرای 
ســاماندهی آن هــا نداریــم.

ــا وجــود اینکــه  ــن جلســه گفــت: ب ــی اســتاندار هــم در ای معــاون عمران
ــادی داشــتند طــرح تفصیلــی مدیریــت پســماند  شــهرداری ها مهلــت زی
ــه  ــوزه صــورت نگرفت ــن ح ــی در ای ــچ اقدام ــوز هی ــند، هن ــته باش را داش

اســت.

ته
نک

محمدخانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ایسـنا کـه با توجـه به 
شـیوع ویـروس کرونـا آیـا تعـداد افـرادی کـه بـرای کمـک به 
حفاظـت از مرال ها در فصل گاوبانگی شـرکت می کردند نسـبت 
به سـال  گذشـته کاهش پیدا کرده اسـت؟ گفت: تعـداد افرادی 
کـه در سـال جـاری برای کمـک به حفاظـت از مرال هـا در فصل 
گاوبانگـی بـه منطقـه آمده انـد کمتـر از سـال گذشـته اسـت. با 
این حـال ایـن برنامـه حفاظتـی در سـال جـاری ضمـن رعایت 
تمـام پروتکل هـا و ضوابـط بهداشـتی از پیش ابالغ و بـا رعایت 
فاصله و موراد بهداشـتی اعم از اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش 
برگزار شـده اسـت همچنین امسـال اجازه اسـتقرار نهایتا دو نفر 
در چادرهایـی داده شـد کـه تا سـال گذشـته چهـار نفـر در آن ها 
مسـتقر می شـدند.وی ضمـن انتقـاد از برخی گردشـگران گفت: 
تعـداد معدودی از گردشـگران زمانـی که در فصـل گاوبانگی در 
مناطـق حفاظت شـده حضـور پیدا می کننـد، زباله هـای خود از 

جملـه شیشـه و پالسـتیک را در منطقه رهـا می کنند.  

آغوش باز تاالب میقان به روی پرندگان مهاجریوزپلنگ ها وضعیت نگران کننده ای دارند
مدیر کل محیط زیسـت اسـتان خراسان 
جنوبـی در مـورد احـداث جـاده در منطقه  
حفاظـت شـده   ایـن اسـتان گفـت: ایـن جـاده   منطقه را 
نصـف می کنـد و اثـرات مخربی بر روی زیسـتگاه خواهد 

داشت.
اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  مدیـر  اکبـری«  »حسـن 
خراسـان جنوبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، در مورد 
خبـر احـداث جـاده ای از بجسـتان بـه بشـرویه کـه جزو 
محسـوب  شـده  کشـور  حفاظـت  زیسـتگاهی  مناطـق 
و  راه  طـرف  از  جـاده  ایـن  احـداث  گفـت:  می شـود، 
شهرسـازی طـرح شـد، بعـد یـک مطالعـه ی فنـی اولیـه 
انجـام شـد تـا بـه گزینه هایـی برسـند، ایـن گزینه هـا را 
بـرای مـا فرسـتادند و مـا هـم بـه تهـران منتقـل کردیم، 
امـا طبـق پیگیری هایـی کـه داشـتم، دفتـر مرکـزی بـا 

احـداث ایـن جـاده از دو منطقـه حفاظـت شـده مخالف 
بـود، چـون ایـن جـاده   منطقه را نصـف می کنـد و اثرات 
مخربـی روی زیسـتگاه خواهـد داشـت و هنـوز هیـچ 
تصمیمـی در رابطـه احـداث جـاده در آن منطقـه وجـود 
ندارد و با گزینه ی پیشـنهادی هم مخالفت شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: مـا هیـچ مسـتنداتی نداریـم کـه در ایـن 
مناطـق اصـال یوزپلنـگ باشـد، تنهـا جایـی که در اسـتان 
یوزپلنـگ داریـم نایبنـدان اسـت که آنجا هم فقـط 2 الی 
3 قـالده یـوز نـر مانـده اسـت، امیدواریم آنجـا یوزپلنگ 
مـاده هـم مشـاهده کنیـم، امـا اینهـا دلیـل نمی شـود که 
بگوییـم آن منطقـه بی  اهمیتـی اسـت، چـون گونه هـای 

دیگـر ارزشـمندی آنجـا زندگـی می کننـد.

اســـتان  زیســـت  محیـــط  مدیـــرکل 
مرکـــزی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه نزدیـــک 
ـــدات  ـــر، تمهی ـــدگان مهاج ـــزه پرن ـــوچ پایی ـــه ک ـــدن ب ش
الزم بـــرای آمادگـــی تـــاالب میقـــان اراک بـــه عنـــوان 
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــی پی ـــان راه ـــتراحتگاه می اس

رضـــا میرزایـــی در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار مهـــر، اظهـــار 
کـــرد: همـــه ســـاله در فصـــل پاییـــز کـــوچ پرنـــدگان 
مهاجـــر از مناطـــق سردســـیر از ســـیبری بـــه ســـمت 
شـــمال آفریقـــا، تاالب هـــای جنـــوب ایـــران آغـــاز 

می شـــود.
ـــای  ـــیر کریدوره ـــان در مس ـــاالب میق ـــه داد: ت وی ادام
ـــواع  ـــرای ان ـــر ســـال پذی ـــرار دارد و ه ـــدگان مهاجـــر ق پرن
ـــتری،  ـــای خاکس ـــای زیب ـــه درن ـــر از جمل ـــان مهاج مرغ
ــاز  ــو، غـ ــودکا، اردک نـــوک پهـــن، فالمینگـ ــر، خـ کنگـ

ــبز  ــل، اردک سـ ــه، حواصیـ ــره، تنچـ ــتری، هوبـ خاکسـ
اســـت. تعـــدادی از ایـــن پرنـــدگان زمســـتان خـــود را 
ــه  ــدادی بـ ــد و تعـ ــان اراک می گذراننـ ــاالب میقـ در تـ

مناطـــق گرم تـــر ســـفر می کننـــد.
ـــرد:  ـــان ک ـــط زیســـت اســـتان مرکـــزی بی ـــر کل محی مدی
ـــده اســـت  ـــه پرن ـــان اراک زیســـتگاه 140 گون ـــاالب میق ت
و ســـاالنه 90 گونـــه پرنـــده مهاجـــر وارد ایـــن تـــاالب 
می شـــوند. وی افـــزود: پرنـــدگان از نظـــر قابلیـــت 
تحمـــل دمـــا در اصطـــالح پوســـت کلفـــت و پوســـت 
ــازکان  ــت نـ ــرت پوسـ ــود، مهاجـ ــه می شـ ــازک گفتـ نـ
زودتـــر آغـــاز می شـــود. مهاجـــرت پرنـــدگان پوســـت 
کلفـــت ماننـــد درنـــا و غـــاز خاکســـتری از آبـــان مـــاه 

آغـــاز می شـــود.
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ثبت نام 43 هزار دانش آموز اتباع در مدارس با نامه فرمانداری
فرماندار تهران از ثبت نام 43 هزار دانش آموز اتباع در مدارس با اخذ نامه از فرمانداری در سال تحصیلی جاری خبر داد.

ــس وزارت  ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
اینکــه  یــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش 
بتدریــج مشــکالت شــبکه شــاد رفــع 
خواهــد شــد گفــت: بــه طــور حتــم ایــن 
شــبکه کامــل نیســت و ادعــا نداریــم 
شــبکه بــی نقصــی اســت امــا بعضــی از 
ــالش  ــال ت ــبانه روز در ح ــان ش کارشناس
بــرای رفــع مشــکالت هســتند.به گــزارش 
ایســنا، در ادامــه حضــور و بازدیدهــای 
ــوزش و  ــق آم ــرد مناط ــر عملک ــی ب نظارت

پــرورش بــرای بازگشــایی مــدارس صبــح 
امــروز دکتــر احمــدی الشــکی بــا حضــور 
در منطقــه 14 آمــوزش و پــرورش تهــران 
ضمــن بازدیــد از چنــد مدرســه بــا معلمان 
ــو  ــت وگ ــه گف ــه ب ــن منطق ــران ای و مدی
نشســت.در ایــن بازدیــد معــاون حقوقــی 
ــه ضــرورت  ــاره ب ــا اش ــس ب ــور مجل و ام
تدبیــر الزم بــرای پیشــبرد ایــن ســال 
تحصیلــی خــاص گفت: کمتر از 27 کشــور 
دنیــا هســتند کــه هنــوز مــدارس شــان را 

بــاز گشــایی نکردنــد. در اکثــر کشــورهای 
ــا  ــد. ایتالی ــی کنن ــدارس کار م ــان م جه
کــه یکــی از پــر خطرتریــن کشــورها بــود 
ــاز گشــایی  ــا مــدارس را ب در شــیوع کرون
ــد. در فرانســه و ســایر کشــورها  ــرده ان ک
هــم آمــوزش و پــرورش را تعطیــل نکــرده 
انــد. شــاید یــک مدرســه خــاص تعطیــل 
ــد کل  ــا نبای ــا ام ــرای وجــود کرون شــود ب
مــدارس را تعطیــل کنیم.معــاون وزیــر 
ــه  ــت: امســال ک ــرورش  گف ــوزش و پ آم
از ابتــدای ســال بــا کرونــا مواجــه هســتیم 
بایــد فرصتــی فراهــم کنیــم کــه معلــم و 
ــا  ــا هــم آشــنا شــوند و بن دانــش آمــوز ب
بــر نیــاز روش تدریــس و آمــوزش تنظیــم 

شــود.

ادعا نداریم شبکه شاد 
بی نقص است

ارائه خدمات به شرکت های 
دانش بنیان و فناور

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر توســعه هــر چــه بیشــتر 
زیرســاخت های اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور، افــزود: درحــال حاضــر ایــن 
ــان و  ــه شــرکت های دانش بنی ــف ب ــی مختل ــت، بیــش از140 بســته خدمت معاون
ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــاور عرضــه می کند.ســورنا ســتاری مع فن
و عبدالعلــی علی عســگری رئیــس ســازمان صداوســیما از مجموعــه شــرکت ها و 
ــن  ــد. در ای ــد کردن ــت علمــی بازدی ــاوری پردیــس معاون ــارک فن توانمندی هــای پ
ــانه  ــای رس ــتفاده از ظرفیت ه ــه و اس ــای دوجانب ــعه همکاری ه ــر توس ــد ب بازدی
ــان در  ــوآوری واقتصــاد دانش بنی ــوم ن ــی هرچــه بیشــتر زیســت ب ــی در معرف مل
کشــور تاکیــد شــد.به گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، ســورنا 
ســتاری در جریــان ایــن بازدیــد بیــان داشــت: خروجــی تدریجــی ایــن خدمــات در 
ایــن بــازه زمانــی 6 ســاله بــه تولــد بیــش از 5300 شــرکت دانش بنیــان انجامیــده 
ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــت. مع اس
گســترده رســانه ملــی در تبییــن اقتصــاد دانش بنیــان در جامعــه، گفــت: بســیاری 
ــی محصــوالت  ــده هســتند، معرف ــه و بالن ــان رشــد یافت از شــرکت های دانش بنی
ــد، رشــد ایــن  شــرکت های کوچــک و متوســط دانش بنیــان از صداوســیما می توان

شــرکت ها را نیــز بــه شــکل قابــل توجهــی تســریع بخشــد.

2۰ درصد از مبتالیان فاقد عالمت هستندبا شعار دادن نمی توان جمعیت را افزایش داد
نائـب رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعات 
زنـان در پاسـخ به سـوالی دربـاره طرح 
تشـویقی زاد و ولـد مجلس مبنی ارائه سـهام آیندگان و 
اختصـاص یارانـه به فرزندان سـوم و چهـارم خانواده ها، 
اظهـار کـرد: مـا نباید درگیر شـعار شـویم چراکه با شـعار 

دادن نمی تـوان جمعیـت را افزایـش داد.
زهرا داور در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به سیاسـت های 
جمعیتـی دولت هـا پـس از انقالب اسـالمی، اظهـار کرد: 
بـرای سیاسـت های جمعیتـی  برنامه ریـزی  دولتهـا در 
ضعیفزعمـل کـرده و نتوانسـته ریـل گـذاری درسـتی در 

ایـن زمینه انجـام دهد.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  خانـواده  پژوهشـگر حقـوق  ایـن 
منظـور از دولـت تنهـا قـوه مجریـه نیسـت بلکه هر سـه 
قـوه مقننـه، مجریـه و قضائیـه مـد نظـر اسـت، اظهـار 

کـرد: در مقطـع زمانـی اوایـل انقـالب جمعیـت کشـور 
مناسـب و چشـمگیر بـود امـا از یـک مقطـع زمانـی بـه 
بعـد رشـد جمعیـت کاهـش یافـت کـه علـل آن را بایـد 
در سیاسـت گذاری های دولتهـا، فرهنـگ و عـرف جامعه 

جسـت وجو کـرد.
می شـد  دیـده  نسـل های گذشـته  در  داد:  ادامـه  وی 
کـه خانواده هـا دارای چهـار فرزنـد بـه بـاال بودنـد امـا با 
گذشـت زمـان زاد و ولـد کاهـش یافـت و از مقطعـی به 

بعـد ایـن کاهـش زاد و ولـد سـرعت گرفـت.
و  برنامه ریزی هـا  در  بایـد  دولتهـا  اسـت  معتقـد  داور 
سیاسـت های کالن خـود بـه بحث جمعیـت، جمعیت با 
کیفیـت و افزایـش جمعیـت توجه ویژه کنـد چراکه پیر 
شـدن جمعیـت توان یک کشـور را نیز کاهـش می دهد.

 محققـان دانشـگاه بـرن در سـوییس با 
بررسـی سیسـتماتیک تحقیقـات انجام 
شـده در رابطـه بـا ویـروس SARS-CoV-2 دریافتند؛ 
بخـش عمـده افـراد مبتال به ایـن ویـروس، دارای عالیم 
بیمـاری کوویـد 19 هسـتند و 20 درصـد از مبتالیان هیچ 

گونـه عالمتـی ندارند.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه پایـگاه خبـری مدیـکال نیوز، 
ایـن تحقیقـات بـا اسـتفاده از داده هـای به دسـت آمده 
از بانـک اطالعاتـی مسـتندات SARS-CoV-2  در بازه 
زمانـی مـارس تـا ژوئن سـال 2020 میالدی انجام شـده 
اسـت. در ایـن تحقیقـات 79 مطالعـه بـه منظـور تعیین 
درصـدی از بیمـاران که فاقد عالمت هسـتند مورد تجزیه 
و تحلیـل قـرار گرفـت. در ایـن تحقیقـات در مجمـوع 
اطالعـات مربـوط به 6 هزار و 616 داوطلب بررسـی شـده 

اسـت کـه از بیـن آن هـا هـزار و 287 نفـر دارای عالیـم 
بیمـاری کوویـد 19 بودنـد. محققان با انجـام این مطالعه 
دریافتنـد بـه طور متوسـط 20 درصـد از بیمـاران مبتال به 

کوویـد 19 فاقـد هرگونـه عالمت هسـتند.
بـه گفتـه محققـان، تخمیـن دقیق تعـداد بیمـاران دارای 
عالمـت و فاقـد عالیم بیماری کوویـد 19 برای درک نحوه 
انتقـال ویـروس در سـطح جمعیـت و همچنیـن تدوین 
اسـتراتژی های عمومـی بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس 
ضروری اسـت. الزم اسـت تحقیقـات آینـده دربرگیرنده 
مطالعـات طولـی باشـد کـه وضعیـت عالیـم بیمـاری را 
مستندسـازی می کننـد. افزایـش دقـت آزمایـش هـای 
تشـخیصی نیـز بـرای کاهـش تعـداد اشـتباهات امـری 

اسـت. ضروری 

شناسایی ۵۰۰ هزار خانواده نیازمنِد ناشی از کروناتامین 1.۵میلیون واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخطر
رییـس اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا واکسـن وزارت 
بهداشـت با اشـاره به تامیـن 1.5 میلیون دوز واکسـن آنفلوآنزا 
بـرای شـبکه های بهداشـتی در مرحله اول، گفـت: پس از تحویل واکسـن، کار 

توزیـع آن نیـز آغاز می شـود.
دکتـر سـید محسـن زهرایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره توزیـع واکسـن 
آنفلوآنـزا در شـبکه بهداشـتی، گفـت: بـه محـض آنکـه واکسـن آنفلوآنـزا در 
اختیـار معاونـت بهداشـتی قـرار گیرد کار توزیـع آن بین مراکز هـم آغاز خواهد 
شـد. توزیـع ابتـدا از دانشـگاه های علـوم پزشـکی شـروع می شـود و سـپس 
بیـن مراکـز عملیاتـی پخـش خواهـد شـد؛ البتـه فراینـد توزیـع ممکن اسـت 
چنـد روز طـول بکشـد امـا، موضوعـی کـه واضـح اسـت ایـن اسـت که تـا روز 
شـنبه )5مهرمـاه( واکسـن آنفلوآنـزا در مراکـز بهداشـتی بـرای تزریـق توزیـع 

شـد. نخواهد 
وی بـا بیـان اینکـه آغـاز فراینـد توزیـع واکسـن در مراکز به معنای آن نیسـت 
کـه از همـان روز واکسـن در اختیـار تمـام مراکـز اسـت، اظهـار کـرد: طبیعتـا 
بـا  پرخطـر  آن گروه هـای  از  پـس  و  می بـرد  زمـان  روزی  چنـد  توزیـع  کار 

اولویت بندی هـای اعمـال شـده واکسـن دریافـت خواهنـد کـرد.
زهرایـی ادامـه داد: خانم هـای بـاردار، کارکنـان بیمارسـتان ها و کارکنـان ِحـَرف 
پزشـکی کـه در ارتبـاط با بیماران احتمالی هسـتند، در اولیت دریافت واکسـن 
آنفلوآنـزا قـرار دارنـد و می تواننـد پـس از توزیع واکسـن به مراکز بهداشـتی و 

درمانـی مراجعـه کنند تا واکسـن دریافـت کنند.
وی افـزود: فراخوانـی برای تزریق واکسـن آنفلوآنزا داده نمی شـود، افرادی که 
مشـمول دریافت واکسـن از شـبکه های بهداشـتی درمانی می شـوند می توانند 
طـی تمـاس تلفنـی با مرکز بهداشـتی کـه تحت نظر آن هسـتند از آغـاز انجام 

واکسیناسـیون آنفلوآنـزا مطلع شـده و اقدام کنند.
رییـس اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا واکسـن وزارت بهداشـت بـا 
اشـاره بـه اینکـه قرار اسـت حـدودا 1.5 میلیـون دوز واکسـن آنفلوآنـزا در این 
مرحلـه در اختیـار معاونت بهداشـتی قرار گیـرد، تصریح کرد: واکسـن آنفلوآنزا 
بـرای گروه هـای پرخطـرِ تحـت پوشـش شـبکه بهداشـتی بـه شـکل رایـگان 
توزیـع می شـود و افـراد عـادی بـا مراجعـه آزاد بـه ایـن مراکـز نمی تواننـد 

واکسـن دریافـت کنند.

مدیـرکل بهداشـت، بیمه هـای اجتماعـی و درمان کمیتـه امداد 
امـام خمینـی )ره( خدمـات حـوزه بهداشـتی و درمانـی کمیته 

امـداد در دوران شـیوع کرونـا را تشـریح کرد.  
فریـدون قربانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان اینکه کمیتـه امـداد باتوجه به 
شـناخت و آگاهـی کـه در دوران کرونـا داشـت، جزو دسـتگاه های بسـیار موفق 
بـود، بیـان کـرد: کمیتـه امـداد باتوجه بـه بخشـنامه های اطالع رسـانی، از بهمن 
مـاه سـتاد مقابلـه با کرونا را در دفاتر اسـتان ها راه اندازی کـرد و همچنین برای 
افزایـش آگاهـی مددجویـان پیامک هایـی دربـاره رعایـت نـکات بهداشـتی بـه 
آن هـا ارسـال کرد.قربانی با اشـاره به اینکـه در دوران کرونا خدمـات حضوری به 
مددجویـان بـه حداقل رسـانده شـد، گفـت: در دوران قبل از کرونا مسـتمری ها 
هـر سـه الـی چهار ماه یکبـار تمدید و مـددکار به صورت حضوری بـا مددجویان 
در ارتبـاط بـود، امـا بـه دلیـل کرونـا مسـتمری ها بـه صـورت سیسـتمی تمدید 
می شـود و نیـازی بـه حضـور فیزیکـی مددجـو نیسـت. همچنیـن سـایت  های 
امداد به روز رسـانی شـده اسـت و سـامانه های جدیدی ایجاد شـده تا حضور 

مددجویـان در امـداد بـه حداقل کاهـش یابد.

وی بـا اشـاره بـه دیگر خدمات کمیته امـداد در دوران کرونا اظهار کـرد: در دوران 
کرونـا بسـیاری از کارگاه های اشـتغال تغییـر رویه دادند و رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی در دسـتور کار قـرار گرفـت. همچنین خط تلفنی در خصوص مسـائل 
و مشـکالت مددجویـان بـه صـورت 24 سـاعته راه اندازی شـد و سـامانه ای نیز 
بـرای مددجویان درخصوص شناسـایی بیماران کرونایی راه اندازی شـده اسـت.  
بـه گفتـه قربانـی، همچنیـن 100 هـزار جلد کتـاب آموزشـی برای پیشـگیری از 
ابتـال بـه کرونـا بـه صـورت اختصاصـی و رایـگان میـان دانش آمـوزان نیازمنـد 

شـد. توزیع 
مدیـرکل بهداشـت، بیمه هـای اجتماعـی و درمـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
)ره( در ادامـه از پرداخـت بدهـی درمانـی مددجویـان خبـر داد و افـزود: کمیته 
امـداد در دوران کرونـا تمامـی بدهـی درمانـی سـال 1398 مددجویـان در قالب 
بیمه هـای مکمـل را بـا همـت رئیـس کمیتـه امـداد پرداخـت کـرد. از دیگـر 
اقدامـات در دوران کرونـا شناسـایی 500 هـزار خانـواده نیازمنـد ناشـی از کرونـا 
بـود کـه ایـن خانواده ها بـه وزارت رفاه معرفی شـدند تا از بسـته ها و کمک های 

مـوردی وزارت رفـاه بهره منـد شـوند.   

فرمانـده عملیـات مدیریت بیماری کرونا در کالنشـهر تهران 
گفـت: بـه نظـر می رسـد هفتـه آینـده هفته سـخت تری در 
تهـران در رابطـه بـا بیمـاری کرونـا باشـد و حتمـا بایـد بـه 

سـمت اعمـال محدودیت هـا حرکـت کنیم.
دکتـر علـی رضـا زالـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار دانشـگاه و آمـوزش ایرنا اظهار داشـت: به نظر می 
رسـد شـرایط خوبی در هفتـه یا هفته های بعـدی در تهران 
نداشـته باشـیم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال پیگیـری 
اعمـال مجـدد محدودیـت هـا در تهـران هسـتیم، گفـت: با 
تمـام تـوان در ایـن زمینـه در تـالش هسـتیم تا بـه نتیجه 

برسـیم. مطلوب 

دبیـر و رییـس دبیرخانه شـورای عالی بیمه سـالمت درباره 
وضعیت پوشـش بیمه ای خدمات توان بخشـی، گفت: در 
حـال حاضر پیشـنهاد کردیـم که تا هر مبلغی را که سـازمان 
مدیریـت بـه مـا ارائـه دهد، بـه همـان میـزان اولویت بندی 
کـرده و خدمات توان بخشـی را برای بیمارانی که بیشـترین 

نیـاز را دارنـد، تحت پوشـش بیمه قـرار دهیم.
دکتـر سـجاد رضوی در گفـت و گو با ایسـنا، درباره وضعیت 
پوشـش بیمـه ای خدمـات توانبخشـی گفـت: طبـق قانـون 
بایـد خدمـات مربـوط بـه توان بخشـی را تحـت پوشـش 
بیمـه قـرار دهیـم، امـا بـا توجه بـه اینکـه این موضـوع نیاز 
بـه منابـع و اعتبـارات دارد، در صورتـی کـه منابـع آن را در 
اختیـار قـرار دهنـد، بـرای پوشـش بیمـه ای ایـن خدمـات 

اقـدام می کنیـم.

 رییـس شـبکه بیماری هـای ویروسـی ایـران گفـت: در 6 
ماهـه دوم سـال دمـای هـوا در کشـورهای نیمکره شـمالی 
کاهـش می یابـد و این کاهش سـبب تاخـت و تاز ویروس 
کرونـا در جهـان می شـود.دکتر سـید محمـد جزایـری عضو 
هیـات علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران روز پنجشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار دانشـگاه و آموزش ایرنـا افزود: 
در 6 ماهـه دوم سـال احتمـال بـروز موج هـای دیگر کرونا 
وجـود دارد و همزمانـی ابتـال بـه آنفلوآنـزا و کرونـا یکـی از 
دالیـل احتمـال بـروز مـوج هـای دیگر ایـن بیماری اسـت.
وی یـادآور شـد: عفونـت هـای تنفسـی اعـم از ویروسـی و 
باکتریایـی مـی توانند محیـط را برای ابتال بـه بیماری کرونا 
مسـاعد کـرده و برعکـس کوویـد 19 هم می تواند دسـتگاه 
تنفـس را بـرای ابتـالی افـراد بـه عفونـت هـای تنفسـی 

ویروسـی و باکتریایـی مهیـا کند.

تهران هفته سخت تر 
کرونایی را در پیش دارد

پوشش بیمه ای خدمات 
توانبخشی به کجا رسید؟

تاخت و تاز کرونا 
در 6 ماه آینده

سالمت خبر

خبر جامعه

آیا کرونا بار دیگر رکورد می زند؟
ــی  ــات علم ــو هی  عض
علــوم  دانشــگاه 
تهــران  پزشــکی 
مهم تریــن  را  مــردم  رفتارهــای 
کرونــا  پیک هــای  تغییــر  عامــل 
تغییــر  بــا  و گفــت:  عنــوان کــرد 
ــوی  ــوان جل ــهروندان می ت ــار ش رفت
افزایــش بســتری، مراجعــات بــه 
فــوت  نتیجــه  در  و  بیمارســتان ها 
ناشــی از ایــن بیمــاری را گرفت.دکتر 
ــت  ــیان اپیدمیولوژیس ــعود یونس مس
عصــر پنــج شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــگار گــروه دانشــگاه و آمــوزش  خبرن
ــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه  ایرن
آیــا بــاز هــم تعــداد فــوت شــدگان بر 

اثــر کرونــا در ایــران رکــورد مــی زنــد، 
اظهــار داشــت: ایــن موضــوع بــا 
ــردم  ــی م ــای فعل ــه رفتاره ــه ب توج
امــکان پذیــر اســت و اگــر آنــان 
ــود  ــای خ ــی در رفتاره ــر اساس تغیی
ــن موضــوع  ــد، تحقــق ای ایجــاد نکنن

نیســت. انتظــار  از  دور 
ــوم  ــوج س ــه م ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــاری در  ــه ج ــا از هفت ــاری کرون بیم
ــران  ــه ته ــا ازجمل ــتان ه ــی اس برخ
آغــاز شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
پیــش بینــی مــی شــود هــم تعــداد 
ــرگ  ــم م ــال، بســتری و ه ــوارد ابت م
و میــر در مــوج ســوم از مــوج هــای 

ــد. ــتر باش ــی بیش قبل

ــوج  ــاد م ــت ایج ــن اپیدمیولوژیس ای
ــاس  ــش تم ــی از افزای ــوم را ناش س
ــر  ــا یکدیگ ــردم ب ــی م ــای فیزیک ه
تعطیــالت  در  گفــت:  و  دانســت 
ــایی  ــزاداری و بازگش ــام ع ــر، ای اخی
شــدن  سســت  شــاهد  مــدارس 
ــت اصــول  ــردم در رعای ــی از م گروه
بــه  منجــر  بودیــم کــه  بهداشــتی 

افزایــش مبتالیــان شــد.
ــه ایــن ســوال  یونســیان در پاســخ ب
فرونشــینی  احتمــال  آیــا  کــه 
وجــود  ســوم  مــوج  زودهنــگام 
ــط  ــن کار فق ــرد: ای ــح ک دارد، تصری
ــدنی  ــردم ش ــای م ــر رفتاره ــا تغیی ب
رعایــت  ضمــن  آنــان  و  اســت 

بایــد  بهداشــتی  هــای  پروتــکل 
شــدت  بــه  تمــاس  افزایــش  از 

کننــد. خــودداری 
وی ادامــه داد: نتایــج تغییــر رفتــار 
مــردم در یــک یــا 2 روز بــروز پیــدا 
 2 نمــی کنــد، حداقــل یــک تــا 
هفتــه بایــد از وقــوع آن بگــذارد تــا 
شــاهد نتایــج آن در جامعــه باشــیم 
بــه عبارتــی اقدامــات مثبــت یــا 
منفــی حداقــل بــه یــک یــا 2 هفتــه 
ــج آن  ــا نتای ــاج دارد ت ــان احتی زم
ــی  ــات علم ــو هی ــود. عض ــده ش دی
تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
دورکاری  حــذف  بــه  همچنیــن 
و  کــرد  انتقــاد  دولــت  کارکنــان 
گفــت: در شــرایطی کــه بیمــاری 
ــال  ــران در ح ــتان ته ــا در اس کرون
عبارتــی  بــه  و  اســت  افزایــش 
ایــن اســتان وارد پیــک )مــوج( 
ســوم بیمــاری شــده اســت، حــذف 

دورکاری اقدامــی مناســب نبــود و 
ــرد. ــال ک ــر اعم ــار دیگ ــد ب آن را بای

ــی  ــر برخ ــرد اگ ــد ک ــیان تاکی یونس
اعمــال  مجــددا  هــا  محدودیــت 
شــاهد  آتــی  روزهــای  در  نشــود 
افزایــش عــوارض و آســیب هــای 
ــم  ــور خواهی ــا در کش ــی از کرون ناش

ــود. ب
توصیــه کــرد کــه  مــردم  بــه  وی 
از حضــور در اجتماعــات  همچنــان 
داد  هشــدار  و  کننــد  خــودداری 
مــی  اجتماعــی  هرگونــه  برپایــی 
هــای  مــوج  ســاز  زمینــه  توانــد 
باشــد. جامعــه  در  بعــدی کرونــا 

ســخنگوی  الری  ســادات  ســیما 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
چهارشــنبه  گذشــته  روز  پزشــکی 

ــار  ــوت 184 بیم ــا ف ــرد: ب ــالم ک اع
 24 در  کرونــا  بــه  مبتــال  دیگــر 
ســاعت گذشــته، شــمار جانباختــگان 
ــه 24  ــد19 در کشــور ب ــاری کووی بیم
هــزار و 840 نفــر رســیده اســت و 
24 اســتان کشــور در وضعیــت قرمــز 

هســتند.
ــر  ــر دوم مه ــا ظه ــه وی،  ت ــه گفت ب
معیارهــای  اســاس  بــر  و   1399
هــزار  ســه  تشــخیصی،  قطعــی 
بــه  مبتــال  جدیــد  بیمــار   605 و 
ــد19 در کشــور شناســایی شــد  کووی
و هــزار و 594 نفــر بســتری شــدند. 
ــا ایــن حســاب، مجمــوع بیمــاران  ب
کوویــد19 در کشــور بــه 432 هــزار و 
798 نفــر رســید. همچنیــن تاکنــون 
ــاران،  ــر از بیم ــزار و 846 نف 365 ه
بهبــود یافتــه یــا از بیمارســتان ها 

ترخیــص شــده اند و  3948 نفــر 
ــد19 در  ــه کووی ــال ب ــاران مبت از بیم
بیمــاری  ایــن  شــدید  وضعیــت 
دارنــد.  قــرار  مراقبــت  تحــت 
اصفهــان،  تهــران،  هــای  اســتان 
ــان  ــرقی، خراس ــان ش ــم، آذربایج ق
جنوبــی، ســمنان، قزویــن، لرســتان، 
کرمانشــاه،  خوزســتان،  اردبیــل، 
ایــالم،  زنجــان،  بوشــهر،  گیــالن، 
مازنــدران،  رضــوی،  خراســان 
ــی، مرکــزی،  ــرز، آذربایجــان غرب الب
کرمــان، خراســان شــمالی، همــدان 
قــرار  قرمــز  وضعیــت  در  یــزد  و 
دارنــد. اســتان هــای کهگیلویــه و 
ــاری،  ــد، چهارمحــال و بختی بویراحم
ــز  ــتان نی ــارس و گلس ــزگان، ف هرم

در وضعیــت هشــدار هســتند.

ته
نک

عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران همچنین به 
حـذف دورکاری کارکنـان دولـت انتقاد کرد و گفت: در شـرایطی 
کـه بیمـاری کرونـا در اسـتان تهـران در حـال افزایش اسـت و 
بـه عبارتـی ایـن اسـتان وارد پیـک )موج( سـوم بیماری شـده 
اسـت، حـذف دورکاری اقدامـی مناسـب نبـود و آن را بایـد بار 

دیگـر اعمـال کرد.
یونسـیان تاکیـد کـرد اگر برخـی محدودیـت ها مجـددا اعمال 
نشـود در روزهـای آتـی شـاهد افزایش عـوارض و آسـیب های 

ناشـی از کرونا در کشـور خواهیـم بود.
سـیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشـکی روز گذشـته چهارشـنبه اعالم کـرد: با فـوت 184 بیمار 
دیگـر مبتال به کرونا در 24 سـاعت گذشـته، شـمار جانباختگان 
بیماری کووید19 در کشـور به 24 هزار و 840 نفر رسـیده اسـت و 
24 اسـتان کشـور در وضعیت قرمز هسـتند.وی به مردم توصیه 
کـرد کـه همچنـان از حضـور در اجتماعـات خـودداری کننـد و 
هشـدار داد برپایـی هرگونـه اجتماعی می تواند زمینه سـاز موج 

های بعـدی کرونا در جامعه باشـد.

اگر برخی محدودیت ها مجددا اعمال نشود در روزهای آتی شاهد افزایش عوارض و آسیب های ناشی از کرونا در 
کشور خواهیم بود

سالمت
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پیام
میراث 

صندوق توسعه ملی محدودیتی برای ارائه تسهیالت به طرح های سرمایه گذاری ندارد
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر رفع مسائل حقوقی طرح های سرمای گذاری، گفت: 

صندوق توسعه ملی برای طرح های سرمایه گذاری کشور محدودیتی در حوزه اعطای تسهیالت ندارد.

خواهرخواندگی میراث جهانی بازار تبریز و بازار استانبولگردشگری به یک گفتمان غالب در کشور تبدیل شده است
و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزیـر  معـاون گردشـگری   
بـا حمایت هـا و توجـه ویـژه دولـت  صنایع دسـتی گفـت: 
تدبیـر و امیـد، حـوزه گردشـگری بـه یـک گفتمـان غالـب در کشـور تبدیـل 

شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا »ولـی تیمـوری« روز پنجشـنبه در آییـن افتتـاح چهـار 
طـرح گردشـگری اسـتان یـزد که همزمان با سراسـر کشـور از طریـق ویدئو 
کنفرانـس در میبـد برگـزار شـد افـزود: مـردم بـه صـورت ملمـوس، آثـار 

اقتصـادی  و اجتماعـی گردشـگری را لمـس مـی کننـد.
وی اظهـار داشـت: همچنیـن مـردم از گردشـگری بـه عنـوان ابـزاری بـرای 
بازیابـی روحیـه نشـاط و انگیـزه اجتماعی اسـتفاده می کنند و اکنون سـفر  

در سـبد خانوارهـا قـرار گرفته اسـت. 
معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی تصریـح کـرد: در دولـت تدبیر و 
امیـد، امـور تصـدی بـه بخش خصوصی  واگذار شـد و با تبیین اسـناد کالن 
راهبـردی در سـطوح بین المللـی و منطقـه ای، حـوزه گردشـگری از فضـای 

کارهـای مـوازی خـارج شـد و بـه یک سـند برنامـه محور تبدیل شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا اوج تحریم های ظالمانه بدخواهـان نظام جمهوری 

اسـالمی اکنـون از ظرفیت های سـازمان تخصصی و  بیـن المللی در تبیین 
در اسـناد باال دسـتی در حوزه گردشـگری  بهره مند هسـتیم. 

بخشـی  تنـوع  و  بازاریابـی  اسـتراتژیک  یـک  بـا  داد:  ادامـه  تیمـوری 
محصوالت توانسـتیم گردشـگری را از صرف گردشـگری تاریخی و فرهنگی 
بـه گردشـگری سـالمت، کشـاورزی، روسـتایی و زیارتـی تبدیـل کنیـم و 
بـه ایـن ترتیـب بـه گردشـگری، تنـوع بخشـیده شـد. وی اضافـه کـرد: بـا 
تنـوع زیـر سـاخت های گردشـگری و تغییـر کاربـری هایـی که ایجاد شـده 
اقامتگاه هـای بـوم گـردی و روسـتایی در دورتریـن نقاط کشـور ایجاد شـد. 
معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی اظهار داشـت: امروز در شهرسـتان 
میبـد و نـه در یـک کالن شـهر، یـک هتـل مجلـل در قلـب تاریخـی  ایـن 
شهرسـتان کـه از نظـر اسـتاندارد و خدمـات بـا هتلهـای پنج سـتاره  کشـور 

برابـری مـی کنـد به بهـره برداری رسـید. 
وی اضافـه کـرد: پیـش از این فقط شـهر یزد مقصد گردشـگری بـود  امروز  
بـا تنـوع و جاذبـه هـای گردشـگری همـه شـهرهای ایـن اسـتان بـه مقصد 

گردشـگران تبدیل شـده است.

مدیـر پایـگاه میراث جهانـی بازار تبریز از انجـام پروتکل هایی 
بـرای تنظیـم خواهرخواندگی بیـن بازار تبریز و بازار اسـتانبول 
خبـر داد و گفـت: درحـال حاضـر تعـداد گردشـگران ایـن مجموعـه میـراث 

جهانـی، 10 درصد سـال های گذشـته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنا، حسـین اسـماعیلی سـنگری )مدیر پایـگاه میراث 
جهانـی بـازار تبریز( با اشـاره به آنکه در راسـتای مرمت اضطـراری پروژه هایی 
را تعریـف کرده انـد، گفـت: ادامـه مرمت اضطراری بـازار شـتربان )دوه چی( را 
در دسـتور کار داریـم. هرچنـد مرمـت اضطـراری ایـن بخش از بازار سـال های 
گذشـته نیـز انجـام می شـد امـا از آنجایـی کـه انجام ایـن مرمت ها مسـتلزم 
اختصـاص بودجـه اسـت، از ایـن رو هـر زمـان بودجـه و اعتبـارات اختصاص 

یابـد مرمت هـا را ادامـه می دهیم. 
او ادامـه داد: سبک سـازی طاق هـا، ترمیـم قسـمت های فرسـوده و بازسـازی 
قسـمت های ریختـه شـده بـازار دوه چـی را در دسـت داریـم. بـا توجـه بـه 

وسـعت ایـن بـازار هـر دوره بخشـی از ایـن بـازار مرمـت می شـود. 
اسـماعیلی سـنگری همچنیـن از مرمـت طاق های بـازار صفی به عنـوان یکی 
دیگـر از فعالیت هـای پایـگاه میـراث جهانـی بـازار تبریـز یـاد کـرد و گفـت: 

سرکشـی و نظـارت مرمـت بـازار تبریز که با مشـارکت بازاری هـا درحال انجام 
اسـت و صـدور پروانه هـای مرمتـی بـه صـورت مسـتمر تحـت نظـارت پایگاه 

میـراث جهانـی نیـز از دیگـر فعالیت هـای ایـن روزهای پایگاه اسـت.
او درخصـوص انجـام پژوهش ها نیز گفت: پژوهشـی درخصـوص مدیریت 
بحـران در بـازار تبریـز را در دسـت داریـم. بـا توجـه بـه آنکـه ممکن اسـت 
در هـر زمانـی بـا بحرانـی در خصـوص بـازار تبریـز روبـه رو شـویم درصـدد 
آن هسـتیم تـا بـه پلـن مدیریتـی در خصـوص مدیریـت بحـران دسـت 
یابیـم تـا شـرح وظایـف ارگان هـای مختلف مشـخص شـده باشـد. بعد از 
آتـش سـوزی کـه در بـازار تبریـز رخ داد، مطالعـات گسـترده ای درخصوص 
مدیریـت بحـران آتـش سـوزی انجـام شـد، اکنون نیـز قصد داریـم قبل از 
وقـوع سـایر بحران هـا ماننـد زلزله و حتـا آسـیب هایی که می تواننـد تبدیل 
بـه بحران شـوند، پلـن مدیریت بحران و شـرح وظایف ارگان هـای مختلف 
را تعریـف و تبییـن کنیـم. بـازار، تـک بنـا نیسـت بلکـه 27 هکتـار طـاق و 
گنبـد اسـت و وقتـی از بزرگ ترین سـازه سـر پوشـیده آجـری دنیا صحبت 

می شـود، مدیریـت بحـران آن بسـیار اهمیـت دارد. 

کلـوپ کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگـردی و اتومبیلرانی 
زیـر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـا برپایـی گردهمایـی در مجموعـه فرهنگی تاریخـی نیاوران 

فعالیت رسـمی خـود را کلید زد.
بـه گـزارش ایلنـا، گردهمایـی کلـوپ کمپینـگ و کاروانینـگ 
اتومبیلرانـی زیـر نظـر وزارت میـراث  کانـون جهانگـردی و 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی روز پنجشـنبه 3 مهر 
مـاه 1399 و در آسـتانه فرارسـیدن روز جهانـی گردشـگری، 
بـا حضـور بیـش از 70 دسـتگاه خـودرو مسـافرتی )کمپـر( 
از شـهرهای مختلـف کشـور در فضـای باز مجموعـه فرهنگی 

تاریخـی نیـاوران، برگزار شـد.
و  جهانگـردی  نخسـتین گردهمایـی کمپرهـای کانـون  در 
بازدیدکننـدگان مواجـه شـد،  بـا اسـتقبال  اتومبیلرانـی کـه 
مالـکان این نـوع خودروها بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی 
بین المللـی در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا و حفـظ فاصلـه  
ارائـه  بـا یکدیگـر و  تبـادل تجربیـات خـود  بـه  اجتماعـی 

پرداختنـد. عالقه منـدان  بـه  توضیحـات 
از مهمتریـن اهـداف برپایـی ایـن گردهمایـی می تـوان بـه 
گرامیداشـت روز جهانـی گردشـگری، ایجـاد شـور و نشـاط 
اجتماعـی در راسـتای تأکید وزیر محترم گردشـگری، ترویج 
انجـام  بـه  تشـویق گردشـگران  قیمـت،  ارزان  گردشـگری 
سفرهای مسـئوالنه در دوران کرونا، نمایش خودروهای کمپر 
و ترویـج گردشـگری روسـتایی، بوم گـردی و طبیعت گـردی، 

اشـاره کرد.
در ادامـه گردهمایـی یـاد شـده، کمپرهای شـرکت کننده، روز 
جمعـه 4 مهـر مـاه، مجموعـه فرهنگـی تاریخـی نیـاوران را 
تـرک کـرده و رالـی تور گردشـگری خودروهای مسـافرتی به 
مقصـد سـمنان را اسـتارت می زننـد. خودروهـای کمپر پس 
از عبور از شـریف آباد، پاکدشـت، ایوانکی، سـرخه و گرمسـار 
به شهرسـتان سـمنان رسیده و در مسـیر خود از کاروانسرای 
تاریخی السـجرد سرخه، کاروانسـرای ده نمک و کاروانسرای 

شاه عباسـی سـمنان بازدید خواهنـد کرد.

سوژه خودروهای 
کاروانینگ ایران 
کلوپ دار شدند

ثبت جهانی اورامانات با پیگیری رئیس جمهوری

صنایع دستی هم از لحاظ اشتغال و هم از نظر معرفی هنر و فرهنگ ایرانی بسیار حائز اهمیت است. 

میــراث  وزیــر 
ــگری  ــی، گردش فرهنگ
و صنایــع دســتی از رشــد 80 درصــدی 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــگری در دول گردش
و نیــز ثبــت جهانــی اورامانــات بــا 
بــرای  جمهــوری  رئیــس  پیگیــری 

داد. خبــر 
علــی اصغــر مونســان، در بیســت  و 
ــای  ــاح طرح ه ــن افتت ــن  آیی پنجمی
زیربنایــی و ملــی کشــور بــا شــعار 
جهــش  بــرای  امیــد  و  »تدبیــر 
میــراث  وزارت  حــوزه  در  تولیــد«، 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  و  دســتی 
بــا  جمهــوری،  رییــس  حضــور  بــا 

ــدگان یونســکو در  اعــالم حضــور نماین
ــن  ــی ای ــت جهان ــرای ثب ــات ب اورامان
ــتور  ــا دس ــت: ب ــی، گف ــه تاریخ منطق
ــرای  ــوری ب ــس جمه ــری ریی و پیگی
ثبــت جهانــی ایــن منطقــه در فهرســت 
میــراث جهانــی ایــران، امــروز بــه 
مــردم کردســتان و کرمانشــاه ایــن 
پروســه  کــه  می دهیــم  را  مــژده 
ثبــت جهانــی ایــن روســتا بــه نتیجــه 

رســیده اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
بــه  اشــاره  بــا  دســتی،  صنایــع  و 
ــه بیــش  ــای کشــور ب ــش هتل ه افزای
ــوزه  ــن ح ــت: در ای ــد، گف از 800 واح
بیــش از 50 درصــد رشــد را شــاهد 

ــم  ــت دوازده ــش از دول ــم. پی بوده ای
400 واحــد بوم گــردی در کشــور وجــود 
داشــت کــه تعــداد ایــن مراکــز اکنــون 
ــش  ــزار واحــد افزای ــش از 2 ه ــه بی ب
ــا  ــتاهای م ــار آن روس ــه و در کن یافت

ــاد شــدند. آب
ــت  ــه تخ ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب مونس
از  بیــش  در کشــور  اقامتــی  هــای 
اســت،  داشــته  رشــد  درصــد   200
افــزود: اکنــون بیــش از 471 هــزار 
ــه  ــم ک ــور داری ــی در کش ــت اقامت تخ
باعــث رشــد گردشــگری می شــوند. 
پروژه هــای گردشــگری  افــزود:  وی 
 783 دوازدهــم،  دولــت  از  پیــش 
ــار ســال  ــوده امــا در ایــن چه طــرح ب

ــار 137  ــه اعتب ــروژه ب ــزار و 417 پ ه
بهره بــرداری  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ــده را  ــکوفایی آین ــه ش ــده اســت ک ش
ــا  ــش موزه ه ــد. در بخ ــی ده ــد م نوی
ــتیم  ــور داش ــوزه در کش ــز، 457 م نی
کــه اکنــون 711 مــوزه فعــال در ایــران 
داریــم و رشــد 56 درصــدی را تجربــه 

ــم. کردی
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی، در پایــان گفــت: 
ــان  ــا پای ــده ت ــی مان ــای باق در ماه ه
دولــت دوازدهــم چنــد هتــل پنــج 
ــه  ــگری ب ــروژه گردش ــتاره و 600 پ س

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب به
میــراث  وزیــر  اظهــارات  از  پیــش 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
رئیــس  روحانــی  حســن  دســتی، 
جمهــوری گفــت: حرکــت خوبــی را در 
زمینــه گردشــگری شــاهد هســتیم.

افتتــاح   از  ابــراز خشــنودی  بــا  وی 
ــراث  ــی در عرصــه می طرح هــای عمران
ورزشــی،  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ادادمــه داد: اضافــه شــدن هتل هــا 
و موزه هــا بیانگــر ایــن اســت کــه 
زمینــه  در  را  خوبــی  حرکــت  مــا 

هســتیم. شــاهد  گردشــگری 
روحانــی، افــزود: مــا بایــد بتوانیــم از 
ــرای  ــف ب ــتان های مختل ــت اس ظرفی
توســعه صنعــت گردشــگری اســتفاده 
شــاهد  امــروز  کــه  چنــان  کنیــم 
ــن  ــی در ای ــای خوب ــتن قدم ه برداش
زمینــه هســتیم و امیــدوارم روز بــه 
صنعــت  در  را  بیشــتری  تحــول  روز 

گردشــگری ببینیــم.
رئــس جمهــوری همچنیــن در ایــن 

آییــن بــا اشــاره بــه ســخنان مونســان، 
ــع دســتی هــم از لحــاظ  ــت: صنای گف
اشــتغال و هــم از نظــر معرفــی هنــر و 
فرهنــگ ایرانــی بســیار حائــز اهمیــت 

اســت. 
ایرنــا،  پنجشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
هفتــه  بیســت وپنجمین  آییــن  در 
امــروز  ملــی  طرح هــای  افتتــاح 
چندیــن   ، مهرمــاه(   3( پنجشــنبه 
اســتان های  در  گردشــگری  طــرح 
اردبیــل  آذربایجان شــرقی،  فــارس، 
و  تهــران،  و  کرمــان  مازنــدران،  و 
همچنیــن 26 طــرح در اســتان گیــالن 
و 5 طــرح در اســتان یــزد بــا دســتور 
حســن  والمســلمین  حجت االســالم 
روحانــی رییــس جمهــوری بــه صــورت 

ویدئــو کنفرانــس افتتــاح شــد.

 17 هتــل،   12 مراســم  ایــن  در 
 23 اقامتی-گردشــگری،  مجتمــع 
خانــه  ســفره  و  پذیرایــی  واحــد 
و  تفریحــی  طــرح   5 ســنتی، 
ســرگرمی، 30 اقامتــگاه بومگــردی بــا 
ــزار و 68  ــه ارزش ه ــرمایه گذاری ب س
میلیــارد تومــان بــا هــدف اشــتغالزایی 

افتتــاح شــد. نفــر   1746 بــرای 
 108  ، ورزشــی  حــوزه  در  همچنیــن 
200 خانــه ورزش  و  ورزشــی  طــرح 
روســتایی  و چهــار اســتادیوم ورزشــی 
ــابور، ِخشــت کازرون  ــبزوار، نیش در س
و مالیــر، ســالن ورزشــی ســنندج، 
هتــل ورزش گــرگان در مجمــوع بــا 
تومــان  690میلیــارد  ســرمایه گذاری 
بــا دســتور رییــس جمهــوری بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب

میراث فرهنگـی،  اداره  رییـس 
گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
دامغـان گفـت: اجرای طرح سـاماندهی 
مجموعـه  تاریخـی  بسـترهای  و  بدنـه 
تپـه حصـار دامغـان با هـدف حفظ این 

اثـر مانـدگار آغـاز شـد.
پنجشـنبه  شـامگاه  قاسـمی  مهـدی 
برچیـدن  داشـت:  ابـراز  رسـانه ها  بـه 
روی  خشـتی  فرسـوده  بخش هـای 
خشـت  بـا  چینـی  دیـوار  دیوارهـا، 
دفـع  و  کاه گل  انـدود  گل،  مـالت  و 
اقدام هـای  جملـه  از  هـرز،  علف هـای 

در دسـت اجـرا بـرای سـاماندهی ایـن 
اسـت. مجموعـه 

حصـار،  تپـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مهم تریـن و نفیس تریـن میـراث کهـن 
شهرسـتان دامغـان اسـت، گفـت: ایـن 
تپـه  پنـج  بیـن  در  تاریخـی  مجموعـه  
عصـر آهـن دنیا قـرار دارد و در حاشـیه  
جنوبی شـهر دامغان واقع شـده اسـت.

حصـار  تپـه  داشـت:  اظهـار  قاسـمی 
دوران  مهم تریـن محوطه هـای  از  یکـی 
پیـش از تاریـخ در فالت ایران اسـت و 
قدمـت ایـن محوطه باسـتانی بـه هفت 

هـزار و 500 سـال قبـل بـر می گـردد.
و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  رییـس 
بـا  دامغـان  شهرسـتان  صنایع دسـتی 
باسـتانی،  تپـه  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره 
اواخـر  از  فرهنگـی  اصلـی  دوره   سـه 

را در  پایـان عصـر مفـرغ  تـا  نوسـنگی 
خـود نهـان دارد، بیـان کـرد: قدمـت و 
دیرینگـی تمـدن تپـه حصـار بـه هـزاره 
از  پیـش  نخسـت  هـزاره  تـا  چهـارم 

می رسـد. میـالد 

ساماندهی بسترهای تاریخی 
مجموعه تپه حصار دامغان آغاز شد

تعیین عرصه و حریم تپه های 
شمال استان آذربایجان غربی

روژه تعییــن عرصــه و حریــم محوطه هــای شــمال اســتان آذربایجــان غربــی 
بــا درخواســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری ایــن 

اســتان و مجــوز پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری انجــام شــد.
ــت:  ــروژه باســتان شناســی( گف ــر پ ــری )مدی ــال گرگ ــا، لی ــزارش ایلن ــه گ ب
چرایــی انجــام ایــن پــروژه از آنجــا ملــزم شــده کــه در ســالیان اخیــر میــزان 
ــده  ــاد ش ــیار زی ــا بس ــه تپه ه ــم و عرص ــه حری ــی ب ــرف اهال ــل و تص دخ

اســت.
 ایــن باســتان شــناس خاطرنشــان کــرد: انجــام فعالیت هــای کشــاورزی و 
ــه منظــور گســترش  ــه ســمت عرصــه تپه هــا ب پیشــروی ایــن فعالیت هــا ب

ــه تپه هاســت. ــن آســیب وارده ب ــاری غیرمجــاز عمده تری ــن و حف زمی
وی اظهــار داشــت: در راســتای انجــام ایــن برنامــه 9 تپــه در شهرســتانهای 
ــی،  ــه، مک ــزج تک ــه )دی ــه در شــهر ارومی ــف اســتان شــامل ســه تپ مختل
ــک(، دو  ــان، پیکاجی ــلماس )صدقی ــتان س ــه در شهرس ــه(، دو تپ ــز قلع قی
ــتان  ــه در شهرس ــران(، دو تپ ــوریک و گوه ــوی )ش ــتان خ ــه در شهرس تپ
ــع  ــن کاوش ضل ــی( و همچنی ــه س ــی تپ ــه، کربالی ــوش تپ ــدران )بیگ چال

ــه انجــام شــد. ــع  ارومی شــرقی مســجد جام

ته
نک

وی افـزود: پروژه هـای گردشـگری پیش از دولـت دوازدهم، 
783 طـرح بـوده امـا در ایـن چهار سـال هـزار و 417 پروژه 
بـه اعتبـار 137 هزار میلیـارد تومان بهره برداری شـده اسـت 
کـه شـکوفایی آینده را نوید مـی دهد. در بخـش موزه ها نیز، 
457 موزه در کشـور داشـتیم کـه اکنون 711 مـوزه فعال در 

ایـران داریـم و رشـد 56 درصـدی را تجربه کردیم.
وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، در پایان 
گفـت: در ماه هـای باقـی مانـده تـا پایـان دولـت دوازدهم 
چند هتل پنج سـتاره و 600 پروژه گردشـگری بـه بهره برداری 
می رسـد.پیش از اظهـارات وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی، حسـن روحانـی رئیـس جمهـوری گفت: 

حرکـت خوبی را در زمینه گردشـگری شـاهد هسـتیم.
وی بـا ابراز خشـنودی از افتتـاح  طرح های عمرانـی در عرصه 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و ورزشـی، ادادمـه داد: اضافه 
شـدن هتل هـا و موزه هـا بیانگـر ایـن اسـت کـه مـا حرکت 

خوبی را در زمینه گردشـگری شـاهد هسـتیم.

باستان شناسان در مسجد جامع ارومیهایجاد معاونت  اقتصادی در وزارت خارجه
گردشـگری  فراکسـیون  رییـس 
مجلـس بـر لـزوم ایجـاد معاونت هـای 
اقتصـادی و گردشـگری در وزارت امـور خارجـه بـا توجـه 
بـه محدودیت هـای سـفر بـه ویـژه در مـورد کشـورهای 
اروپایی تاکید کرد.»محمدرضا دشـتی« روز پنجشـنبه در 
بازدیـد و افتتـاح یـک خانـه بومگـردی در اردکان با بیان 
ایـن کـه گردشـگری قنـات یکـی از انـواع پـر مخاطـب و 
پـر جاذبـه گردشـگری بـرای گردشـگران خارجـی اسـت، 
اظهـار کـرد: اردکان توانسـت موضـوع گردشـگری قنات را 

بـا احیـای قنـات ایـن شهرسـتان رونـق دهـد.
و  اقتصـادی  معاونت هـای  اختصـاص  پیگیـری  از  وی 
گردشـگری بـرای وزارت امـور خارجـه کشـورمان بـا توجه 

بـه محدودیت هـای سـفر بـه ویـژه در مـورد کشـورهای 
اروپایـی خبـر داد و افـزود:  دو بنـد از مجمـوع 9 بنـد  
قـرارداد بیـن ایـران و چیـن در مورد گردشـگری اسـت و 
ایـن مسـئله بـه خوبـی گویای اهمیـت این صنعـت برای 
کشـورمان اسـت و در همیـن راسـتا نیـز بایـد عنایـت به 

ایـن صنعـت افزایـش یابد.
وی بـا بیـان ایـن کـه نباید بـه واسـطه کرونا هر بخشـی 
را بـه حـال خـود رهـا کنیـم، گفت: گردشـگری و سـفر با 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی منجـر بـه شـیوع کرونـا 
نمی شـوند لـذا نبایـد صنعـت گردشـگری را کـه بسـیاری 
از مشـاغل و معیشـت مـردم بـه آن وابسـته اسـت را رها 

. کنیم

پـروژه تعیین عرصه و حریـم محوطه های 
شـمال اسـتان آذربایجان غربـی، بـا هدف 
توقـف دخـل و تصـرف و تخریـب هرچـه بیشـتر بـه تپه ها 
انجام می شـود، تا وضعیت اسـتقرارهای این منطقه روشـن 
تـر شـده. زمینه سـاز مطالعـات تکمیلـی در آینده باشـد. به 
گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری ، لیـال گرگـری - مدیر پروژه باسـتان 
شناسـی - بـا اعالم این خبر با اشـاره بـه حمایت و پیگیری 
مدیـر اداره کل میـراث اسـتان در اجـرای ایـن پـروژه گفـت: 
چرایـی انجـام ایـن پـروژه از آنجا ملزم  شـده که در سـالیان 
اخیـر میـزان دخل و تصـرف اهالی به حریـم و عرصه تپه ها 
بسـیار زیـاد شـده اسـت. انجـام فعالیت هـای کشـاورزی و 

پیشـروی ایـن فعالیت ها به سـمت عرصه تپه هـا به منظور 
گسـترش زمین و حفاری غیرمجاز عمده ترین آسـیب وارده 
بـه تپـه هاسـت.وی با بیـان این کـه در راسـتای انجـام این 
برنامه 9 تپه در شهرسـتان های مختلف اسـتان شـامل سـه 
تپـه در شـهر ارومیـه )دیـزج تکه، مکـی، قیز قلعـه(، دو تپه 
در شهرسـتان سـلماس  )صدقیان ، پیکاجیـک(، دو تپه در 
شهرسـتان خوی )شـوریک و گوهران(، دو تپه در شهرسـتان 
چالـدران )بیگـوش تپـه، کربالیـی تپـه سـی( و همچنیـن 
کاوش ضلع شـرقی مسـجد جامع  ارومیه انجام شـد، ادامه 
داد: در ایـن پـروژه همـه تپه های نام برده شـده هـر کدام به 
سرپرسـتی یک باسـتان شناس گمانه زنی، نقشـه برداری و 

تعییـن عرصه و حریم شـدند.    
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 اطالع
 رسانی

دوچرخه سوار هرمزگانی نشان طالی کشوری را از آن خود کرد
بانوی دوچرخه سوار هرمزگانی در روز نخست رقابتهای لیگ دوچرخه سواری بانوان کشور موفق به کسب مدال طال شد.

ماندانا دهقان که عضو هیات هرمزگان است، در رقابتهای روزپنجشنبه لیگ دوچرخه سواری بانوان کشور در ماده استقامت 80 
کیلومتر موفق به کسب مدال طال شد و بر سکوی نخست ایستاد.
در این ماده مریم جاللیه و ساجاده سیاحیان از اصفهان به مدال های نقره و برنز دست یافتند.

ز واحدهـای برتـر  ییـن تجلیـل ا دومیـن آ

صنعتـی معدنـی اسـتان کرمـان بـا حضـور 

مسـئوالن کشـوری و اسـتانی برگـزار شـد و از 

مهنـدس محمـد محیاپـور مدیرعامـل شـرکت 

توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر بـه عنـوان مدیر 

برتـر اسـتان تجلیـل شـد.

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکـی از 

شـرکت های زیرمجموعـه معدن گل گهر اسـت 

کـه در سـال 1391 در منطقـه صنعتـی گل گهـر 

واقـع در 55 کیلومتـری شهرسـتان سـیرجان 

تاسـیس شـد.

مـل شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد  مدیرعا

گل گهـر فلسـفه تاسـیس ایـن شـرکت تکمیل 

زنجیـره فـوالد از جمله تولیـد آهن اسـفنجی و 

سـایر محصـوالت فـوالدی  مـی دانـد.

مهنـدس محمـد محیاپـور بـه عنـوان یکـی از 

مدیـران موفـق  آینـده روشـنی بـرای صنعـت 

فـوالد پیش بینـی می کنـد و نسـبت بـه آن 

خوشـبین اسـت.

صـورت  بـه  مـا  مـه  برنا گفـت:  پـور  محیا

صددرصـد محقق شـده اسـت به طـوری که در 

تولیـد، فـروش و پیشـرفت پـروژه هـای خود 

هسـتیم. موفـق 

وی افـزود: تمـام تولیدکنندگان فوالدی کشـور 

از جملـه کارخانه هـای تولیـد قـوس الکتریکی 

و القایـی هـدف مـا بـوده و واقعـا نیـز بـه آن 

عمـل کردیـم بـه طـوری کـه امسـال عمـده 

بـازار آهـن اسـفنجی کشـور را پوشـش داده و 

نقـش بسـیار موثـری در تنظیـم و کنتـرل بازار 

داشـتیم.

د  ا مـا هـم مصرف کننـده مـو فـه کرد: و اضا ا

اولیـه هسـتیم و هـم آن را بـرای شـرکت های 

فـوالدی تولیـد مـی کنیـم.

در تامین مواد اولیه مجموعه خود 
دچار مشکل نشده ایم

وی ادامـه داد: بـه هیـچ وجـه در بحـث مـواد 

ر مشـکل نشـده  ولیـه مجموعـه خـود دچـا ا

ایـم زیـرا مـواد اولیـه مـا از شـرکت صنعتی و 

معدنـی گل گهـر تامین می شـود و هیـچ گونه 

مشـکلی در ایـن زمینـه نداریـم.

ینکـه وضعیـت مـا در  ن ا ر بـا بیـا محیـا پـو

ایـن بـازار کیفیـت خـوب اسـت گفـت: قیمت 

مناسـب و بهای تمام شـده پاییـن محصوالت 

و تحویـل سـریع محصـول اسـت کـه موجـب 

جلـب رضایـت مشـتری شـده و توانسـته ایم 

در آن موفـق شـویم.

 او بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف اصلـی مـا بـازار 

داخـل اسـت اظهـار کـرد: قبـل از توجـه بـه 

میـن محصـول  ه مـا بـه تا وری نـگا دآ سـو

شـرکت هـای داخلـی اسـت.

وی اضافـه کـرد: بـه دلیـل نبـود مـواد اولیـه 

بسـیاری از کارگاه هـای کوچـک ما بـا ظرفیت 

پاییـن کار مـی کننـد و یـا غیـر اقتصـادی و 

متوقـف شـدند.

بزرگترین عرضه کننده 
محصول در کشور محسوب می شویم

مـل شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد  مدیرعا

گل گهـر گفـت: قطعـًا بـا نـگاه ملـی طرح هـای 

توسـعه در راسـتای تکمیـل زنجیـره فـوالد 

کشـور در دسـت اقـدام داریـم و امیدواریـم 

نتیجـه آن را شـاهد باشـیم.

او افـزود: در بعضی مواقـع به بیـش از ظرفیت 

مجموعـه خـود تولیـد می کنیـم بـه طـوری که 

روزانه میـزان آن در 10 هـزار تن آهن اسـفنجی 

می رسـد بـر همیـن اسـاس بزرگتریـن عرضـه 

کننده محصول در کشـور محسـوب می شـویم.

وی ادامـه داد: در حـال حاضر یک هـزار و 500 

نفـر در شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

مشـغول بـه کار هسـتند امـا عـالوه بر اشـتغال 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم یـک مـدل دیگـر 

اشـتغال نیـز داریـم.

محیاپـور افـزود: کارگاه هایـی هسـتند کـه بـه 

دلیـل وجـود مـواد اولیـه مـا فعـال اقتصـادی 

شـدند به طوری کـه بهـای  تمـام شـده بعضی 

از خط هـای تولیـد بعـد از دریافت مـواد اولیه 

مـا تـا 15 درصـد کاهـش یافتند.

به دنبل دریافت مجوز
 صنعت سبز هستیم

او بـا اشـاره بـه اینکـه کارخانـه توسـعه آهـن و 

فوالد گل گهـر دارای بـروز ترین تکنولـوژی دنیا 

اسـت گفت:تولید آالینده در حد اسـتانداردهای 

همچنیـن  و  بـوده  زیسـت  محیـط  مجـاز 

مسـاحت بسـیاری زیـادی را فضـای سـبز 

کاشـته ایم و برای دریافـت مجوز صنعت سـبز 

بـه طـور مسـتمر در حـال اخـذ اسـتانداردهای 

بیـن المللـی محیـط زیسـت هسـتیم.

ز بـه ثبـات  ر کـرد: کشـور مـا نیـا وی اظهـا

مدیریتـی دارد زیرا شـجاعت تصمیـم گیری در 

مدیـران بـه حداقـل رسـیده اسـت.

او افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از چالـش 

هـای اصلـی کشـور و مسـائل اقتصادی اسـت 

یـن  نـدازی تولیـد مشـکالت ا ه ا قطعـا بـا را

بخـش نیـز برطـرف می شـود.

زیرساخت های انرژی
 آب برق گاز توسعه نداشته

محیاپـور گفـت: بایـد رفـع مشـکالت تولیـد 

کشـور در اولویـت قـرار گیـرد زیرسـاخت های 

انـرژی آب، بـرق و گازبـا توجـه بـه رشـد فوالد 

کشـور توسـعه پیـدا نکـرده اسـت بـه همیـن 

دلیـل بـه زودی توسـعه کشـور نیـز بـا مشـکل 

مواجـه مـی شـود.

وی اضافـه کـرد: مـا در تامیـن ارز و قطعـات 

خـود بسـیار مشـکل داریـم امـا همانطـور کـه 

مقـام معظـم رهبـری می فرمایند این مسـائل 

همـواره وجـود دارد ایـن مدیـران هسـتند کـه 

بایـد تـالش کـرد تـا آنهـا را رفـع کننـد و بدانند 

قطعـًا آنهـا حـل شـدنی اسـت.

محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مدیر برتر استان شد

مراســم گرامیداشــت روز صنعــت و معــدن در اســتان 

کرمــان روز پنجشــنبه 3 مهرمــاه بــا حضــور اســتاندار 

کرمــان، روســای کمیســیون صنایــع و معــادن و کمیســیون 

اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، رئیــس خانــه 

صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران، دبیــر کارگــروه رفــع موانع 

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــور، رئی ــد کش تولی

ــدادی از مســئوالن اســتان  ــان و تع کشــاورزی اســتان کرم

ــم  ــت معل ــر دانشــگاه تربی ــه نصی ــس خواج در محــل پردی

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم

ــتان  ــی اس ــی معدن ــر صنعت ــد برت ــن از 32 واح ــن آیی در ای

تجلیــل شــد و مهنــدس عباســلو مدیــر شــرکت جهــان 

ــی  ــتان معرف ــر اس ــر برت ــوان مدی ــه عن ــیرجان ب ــوالد س ف

گردیــد.

ــت  ــال 1389 فعالی ــیرجان در س ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش

کاری خــود را آغــاز کــرد و اکنــون حــدود یــک دهــه از عمــر 

ــذرد. ــی گ آن م

ــن  ــان فــوالد ســیرجان ای ــه مدیرعامــل شــرکت جه ــه گفت ب

شــرکت توانســته طــی ایــن دوره پنــج کارخانــه عظیــم را کــه 

ســه واحــد از آن هــا افتتــاح ملــی شــدند راه انــدازی کنــد.

مهنــدس علــی عباســلو مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره 

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان و نایــب رئیــس اتــاق 

بازرگانــی صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان 

افــزود: در حــال حاضــر کارخانــه هــای 960 هــزار تنــی 

ــمش  ــی ش ــزار تن ــون و 200 ه ــک میلی ــفنجی، ی ــن اس آه

ــد  ــی میلگــرد، بریکــت ســازی و تولی ــوالدی، 600 هــزار تن ف

ــال  ــیرجان در ح ــتان س ــرکت در شهرس ــن ش ــیژن ای اکس

فعالیــت هســتند.

وی اضافــه کــرد: محصــوالت مــا از کیفیــت باالیــی برخوردار 

ــوند  ــی ش ــوب م ــا محس ــد ه ــن برن ــزو بهتری ــتند و ج هس

کــه گــواه ایــن ادعــا صــادرات ســاالنه تولیــدات در شــرایط 

ــا محدودیــت هــای تجــاری بــوده اســت. ســخت تحریــم ب

مصرف آب کارخانه جهان فوالد نسبت به 
کارخانه های مشــابه 50 درصد پایین تر است 

ــتاندارد  ــای اس ــه ه ــا دارای گواهینام ــدات م ــت: تولی او گف

ــالش  ــا ت ــر م ــوی دیگ ــت از س ــی و اروپاس ــت داخل کیفی

ــه  ــداث کارخان ــرای اح ــا ب ــوژی ه ــن تکنول ــم از بهتری کردی

ــرف آب  ــه مص ــوری ک ــه ط ــم ب ــتفاده کنی ــود اس ــای خ ه

ــر  ــد پایین ت ــابه 50 درص ــای مش ــه کارخانه ه ــبت ب ــا نس م

اســت.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط زیســت محیطــی و بــه 

ــدی  ــده هیبری ــک کنن ــل اســتفاده از سیســتم هــای خن دلی

ــازی  ــه فوالدس ــژه در کارخان ــه وی ــرف آب را ب ــن مص کمتری

ــم. داشــته ای

ــوا  ــی ه ــری از آالیندگ ــرای جلوگی ــات ب ــوص اقدام اودر خص

ــتفاده  ــورد اس ــر را م ــتم های غبارگی ــن سیس ــت: قویتری گف

قــرار داده ایــم و در مجمــوع بــرای تمــام ایــن هــا از برندهای 

ــا اســتفاده کــرده ایــم. معــروف ایــران و اروپ

 عباســلو ادامــه داد: در حال حاضــر فــاز اول کارخانه هــای 

ــه  ــداث کارخان ــاز دوم اح ــت و ف ــده اس ــل ش ــور تکمی مذک

ــاژی در  ــوالد آلی ــوالد و ف ــمش ف ــفنجی ش ــن اس ــای آه ه

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــتور کار ق دس

وی گفــت: بــرای ایجــاد تنــوع محصــول در کارخانــه میلگــرد 

ــه  ــم ک ــرده ای ــدازی ک ــد کالب را راه ان ــز خــط تولی ســازی نی

قــرارداد آن بــا یــک شــرکت ایتالیایــی منعقــد شــده اســت، 

طراحــی آن در حــال انجــام اســت و عملیــات اجرایــی را بــه 

زودی آغــاز مــی کنیــم.

ــورهای  ــه کش ــرکت ب ــن ش ــرد: ای ــه ک ــلو اضاف ــی عباس عل

چیــن تایلنــد و مالــزی صــادرات دارد البتــه بــه دلیــل 

ــا  ــول م ــال محص ــرای ارس ــورها پذی ــر کش ــت کار اکث کیفی

هســتند و تاکنــون در ایــن زمینــه بــا مشــکلی مواجــه 

. یم ه ا نشــد

او بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت سیســتم داخلــی و 

بانــک مرکــزی از جملــه در بخــش رفــع تعهــدات ارزی 

ــا  ــم ه ــر از تحری ــر ت ــا گی ــت و پ ــی دس ــی و واردات صادرات

اســت گفــت: از متولیــان درخواســت می شــود بــا نــگاه 

ــه  ــر نســبت ب ــدگان و صنعتگــران کمت ــه تولیدکنن ــی ب حمایت

ــدد  ــای متع ــنامه ه ــالغ بخش ــدام و از اب ــن اق ــر قوانی تغیی

خــودداری کننــد.

وی اذعــان کرد:هنــوز جوهــر بخشــنامه قبلــی خشــک 

نشــده بخشــنامه بعــدی ابــالغ می شــود کــه البتــه در 

بســیاری از مواقــع نیــز بــا هــم  در تناقــض هســتند.

اصلی ترین سرمایه شرکت
 نیروی انسانی است

ــده  ــت: بن ــیرجان گف ــوالد س ــان ف ــرکت جه ــل ش مدیرعام

رایــی شــرکت  اعتقــاد دارم اصلی تریــن ســرمایه و دا

نیــروی انســانی آن اســت.

او افزود:نخســتین نیروهــای تخصصــی فــوالد را در اســتان 

کرمــان آمــوزش دهیــم و بــه همیــن دلیــل دارای تیــم های 

ــود  ــا وج ــه ب ــتیم ک ــی هس ــیار خوب ــی بس ــص و فن متخص

ــه  ــبت ب ــخت کاری نس ــرایط س ــا و ش ــاری کرون ــیوع بیم ش

مــدت مشــابه ســال گذشــته عملکــرد رضایت بخشــی 

داشــتند.

ــی  ــرمایه اصل ــن س ــه ای ــم ک ــالش می کنی ــه داد: ت وی ادام

و آمــوزش مــداوم و پیوســته  بــوده و همــواره بــه روز باشــد 

در واقــع بــه دلیــل عــدم همــکاری کارشناســان خارجــی بــر 

اثــر تحریــم هــا  بــه کمــک همیــن نیــروی انســانی داخلــی، 

کارخانــه هــای ذوب و راه انــدازی کردیــم و عــدم حضــور آن 

هــا هیــچ وقفــه ای در کار ایجــاد نکــرد.

افزایش 45 درصدی آهن اسفنجی پر 5ماه 
ل نخست سا

عباســلو تصریــح کــرد: شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان 

ــش  ــته در بخ ــال گذش ــی س ــه ابتدای ــج ماه ــه پن ــبت ب نس

آهــن اســفنجی حــدود 45 درصــد افزایــش تولیــد صــورت 

کنــون 400 هــزار تــن  گرفتــه و در شــمش فــوالدی تا

معــادل 80 درصــد ظرفیــت و میلگــرد 150 هــزار تــن تولیــد 

داشــتیم.

ــای ســال جــاری در  ــه ه ــام برنام ــون تم ــا کن ــت: ت  وی گف

ــت. ــه اس ــق یافت ــادرات تحق ــروش و ص ــد ف ــش تولی بخ

ــع  ــود مناب ــا کمب ــده ب ــت در آین ــن اس ــرد: ممک ــه ک او اضاف

ســنگین مواجــه شــویم و بــه همیــن دلیــل می طلبــد 

ســازمان زمین شناســی و شــرکت های معدنــی در ایــن 

ــتر در  ــد و بیش ــاص دهن ــری اختص ــارات زیادت ــوزه اعتب ح

بخــش اکتشــافات منابــع جدیــد کار کنــد.

شرکت جهان فوالد سیرجان، واحد تولیدی برتر استان شد
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 پیام
ایران

توابـع  از  تـزرج  آبـاد  محمـد  روسـتای  اهالـی 
شهرسـتان سـیرجان بـا نصـب تجهیـزات انـرژی 
خورشـیدی ضمـن خودکفایـی در تولیـد بـرق، از 
بهـره  آن  درآمدزایـی  و  اقتصـادی  مزایـای 

می برند.
پـاک، عـالوه  و  انـرژی خورشـیدی  از  اسـتفاده 
برکاهـش آالینگـی و سـوختهای فسـیلی، فرصت 
بسـیار خوبـی بـرای اشـتغالزایی و در آمدزایـی 
مـازاد  بـرق  تـا  اسـت  خانوارهـا  بـرای  بویـژه 
تولیـدی خـود را بـه دولـت بفـروش برسـانند و 
اسـتان کرمـان بـا تابش 300 روزه خورشـید یکی 
از نقـاط ممتـاز بهـره مندی از این انـرزی پاک و 
رایـگان است.زیرسـاختها و برنامه هـای متنوعی 
توسـط دولـت در اسـتان کرمـان طـی سـالهای 
اخیـر در حـوزه انـرژی خورشـیدی ایجـاد شـده 

اسـت که دسترسـی و اسـتفاده از آن را تسـهیل 
کـرده و باعـث تشـویق مـردم در راسـتای حفـظ 
محیـط زیسـت و افزایـش درآمـد شـده اسـت. 
روسـتای محمـد آبـاد تـزرج محمدآباد تـزرج از 
پنـج  فاصلـه  در  و  بلـورد  دهسـتان  توابـع 
کیلومتـری شـهر سـیرجان قـرار دارد و در حـال 
زندگـی مـی  روسـتا  ایـن  در  20 خانـوار  حاضـر 
کننـد کـه بـا دارا بـودن آب و هـوای مناسـب از 
سـیرجان  شهرسـتان  گردشـگری  هـای  مـکان 

محسوب می شود.
سـاکنان ایـن روسـتا طـی چنـد سـال اخیـر در 
و کشـاورزی،  دامپـروری  بـه کار  اشـتغال  کنـار 
ضمـن آشـنایی بـا انـرژی خورشـیدی، تولیـد و 
اسـتفاده انـرزی پـاک را در زندگـی رومـزه خـود 

قرار داده اند.

خودکفایی اهالی روستای محمدآباد 
سیرجان در تولید برق
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گیالن

با حضور مدیرعامل پخش فرآورده های 
نفتی ایران

آئین تودیع و معارفه مدیران 
شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه گیالن برگزار شد
ــه و  ــابق منطق ــر س ــر عباســی ، مدی ــی اصغ ــع عل ــن تودی آئی
معارفــه کــوروش باالدســت ، مدیــر جدیــد منطقــه بــا حضــور 
ــت  ــران ، کرام ــی ای ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــل پخ ــر عام مدی
ــدگان انجمــن صنفــی  ــت همــراه و نماین ویــس کرمــی و هیئ
جایگاهــداران ، شــرکت هــای حمــل ونقــل و گاز مایــع برگــزار 
شــد .در ایــن مراســم کرامــت ویــس کرمــی ضمــن تقدیــر از 
خدمات شایســته عباســی و باالدســت طی تصدی مدیریتشــان 
در دوران خدمــت گفــت: » عباســی و باالدســت از مدیــران برتــر 
ــودن  ــر ب ــاط کاری و پیگی ــر انضب ــالوه ب ــه ع ــد ک ــق بودن مناط
مســائل ، دارای خصایــص ویــژه ای نیــز بودنــد و فعالیــت هــای 

صادقانه و موثری در طی مدت مدیریتشان داشتند.«
مدیــر عامــل ضمــن آرزوی موفقیــت در ســمت جدیــد بــا اهداء 
ــی  ــر عملیــات شــرکت مل ــوان مدی ــه عن احــکام ، عباســی را ب
ــر  ــوان مدی ــه عن ــت ب ــی و باالدس ــای نفت ــرآورده ه ــش ف پخ

پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن معرفی کرد .
گفتنــی اســت کــوروش باالدســت پــس از اســتخدام در وزارت 
نفــت از ســال 66 ، در ســال 73 وارد منطقــه گیــالن شــد و بــا 
احــراز ســمت هــای مختلــف در واحــد بازرگانــی شــرکت ملــی 
پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه گیــالن کار خــود را آغــاز 
ــه ،  ــس ناحی ــوان رئی ــه عن ــت 98 ب ــرد. وی ازســال 80 لغای ک
معــاون فنــی عملیاتــی ، رئیــس تامیــن توزیــع و مدیــر مناطــق 
گلســتان و زاهــدان بــه کار خــود ادامــه داد و همــواره ســعی در 
ــان  ــت پای ــت و  در نهای ــرکت داش ــداف ش ــه اه ــق بهین تحق
ــالن  ــه گی ــر منطق ــوان مدی ــه عن ــاه ســال جــاری ب شــهریور م

منصوب شد .

خطر تب برفکی دام های چهارمحال و بختیاری ۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت سیل در کشور پرداخت شد
را تهدید می کند ــالب  ــاد مســکن انق رییــس بنی

اســالمی گفــت: طــی ســال های 
اخیــر بــرای جبــران خســارت 
هــای ســیل در اســتان هــای کشــور 49 هــزار میلیــارد 

ریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت.
علیرضــا تابــش در نشســت مشــترک شــورای برنامه 
ریــزی و توســعه و اقتصــاد مقاومتــی اســتان ایالم با 
حضــور نوبخــت اظهــار داشــت: ایــن تســهیالت ارزان 
قیمــت بــه نــرخ چهــار درصــد در اختیــار افراد آســیب 

دیــده قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود: جبــران ایــن خســارت هــا بــا توجــه بــه 
ــم  ــی از تحری ــت ناش ــی دول ــای مال ــت ه محدودی
هــای ظالمانــه بســیار دشــوار بــود و در ایــن موقعیــت 
ــن  ــران ای ــه جب ــام جــدی ب ــت اهتم حســاس، دول
مشــکالت داشــت.وی یــادآور شــد: بــا حمایــت هــای 
ســازمان برنامــه و بودجــه 49 هــزار میلیــارد ریــال در 

ایــن حــوزه تخصیــص یافــت.
تابــش تاکیــد کــرد: بازســازی مناطــق آســیب دیــده 
در اســتان هــای مختلــف انجــام گرفتــه اســت و تنهــا 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا توجــه بــه وقوع 
ــای ســال گذشــته در حــال بازســازی  ســیل در انته

واحدهــای مســکونی افــراد آســیب دیــده هســتیم.

ــرای احــداث 100  ــت ب ــه دول ــه برنام ــا اشــاره ب وی ب
هــزار واحــد مســکونی بــرای نیازمنــدان گفــت: ایــن 
ــرای افــراد واجــد  واحدهــا بــدون پیــش پرداخــت ب
شــرایط احــداث مــی شــود و در اســتان ایــالم نیــز 2 
هــزار واحــد پیــش بینــی شــده اســت کــه تــا پایــان 

دولــت بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید.
معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه عصــر پنجشــنبه ســوم مهرمــاه بــا اســتقبال 
اســتاندار ایــالم و جمعــی از مســووالن در ســفری 2 

روزه وارد اســتان ایــالم شــد.

مرتضــی بختیــاری رییس کمیتــه امداد خمینــی)ره( 
ــالب  ــکن انق ــاد مس ــس بنی ــش ریی ــا تاب و علیرض
اســالمی در ایــن ســفر معــاون رییــس جمهــوری و 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه را همراهــی مــی 
ــه فاضــالب شــهر ایــالم،  کنند.بازدیــد از تصفیــه خان
حضــور در نشســت مشــترک شــورای برنامــه ریزی و 
توســعه و اقتصــاد مقاومتــی اســتان و کلنــگ زنــی 2 
هــزار واحــد مســکن محرومــان در برنامه ســفر 2 روزه 
معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه 

و بودجــه بــه اســتان ایــالم قــرار دارد.

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال 
بــروز  احتمــال  از  بختیــاری  و 
بیمــاری تــب برفکــی در دام هــای 
ایــن اســتان هشــدار داد و بــه دامــداران توصیــه کرد 
تــا ســریع تر نســبت بــه واکســینه کــردن دام هــای 

ــد. ــدام کنن خــود اق
ــد  ــداران می توانن ــزود: دام ــلطانی اف ــینعلی س حس
ــر  ــی زیرنظ ــش خصوص ــی بخ ــز مایه کوب ــه مراک ب
ــه واکســن  ــه تهی دامپزشــکی مراجعــه و نســبت ب

اقــدام کننــد.
وی ادامــه داد: احتمــال بــروز تــب برفکــی در بیــن 
دام هایــی نظیــر گاو، گوســفند و بــز در اســتان وجود 
دارد و در همیــن خصــوص هشــدارهای الزم  و 
ــال داده  ــداران انتق ــه دام ــتی ب ــای بهداش توصیه ه

شــده اســت.
ــردن  ــر واکســینه ک ــرد: عالوه ب ــح ک ســلطانی تصری
ــه  ــد توجــه داشــته باشــند ک ــداران بای ــا، دام دام ه
وســایل آلــوده  را بــه دامداری هــای خــود وارد نکننــد 
و از آنجــا کــه نقــاط آلــوده  بســیاری در خارج اســتان 
وجــود دارد در رفت وآمدهــا و خریــد و فــروش دام 

بایــد دقــت بیشــتری داشــته باشــند.
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــکی چهارمح ــرکل دامپزش مدی
اشــاره بــه افزایــش قیمــت واکســن های تــب 
برفکــی در ســالجاری، خاطرنشــان کــرد: از آنجــا کــه 
ــه  ــی تهی ــا ارز دولت ــر ب ــی دیگ ــن های خارج واکس
ــش  ــر افزای ــه براب ــا س ــت آن 2 ت ــود، قیم نمی ش
پیــدا کــرده اســت و واکســن های داخلــی هــم بــه 

ــران شــده اســت. ــع آن گ تب

ســلطانی افزود:هم اینــک 2 میلیــون و 500 هــزار دام 
ســبک و در حــدود 72 هــزار دام ســنگین در اســتان 

دارد. وجود 
 تــب برفکــی یــک نــوع ویــروس اســت کــه در بیــن 
دام هــا و گوســفندان بــه وجــود می آیــد و عالئمــی 
از جملــه تــاول در داخــل دهــان و پای گوســفندان و 

تــب شــدید در مــدت 2 تــا ســه روز دارد.

مسابقه خوشه برتر انگور در مالیر برگزار شد
هشتمین مسابقه خوشه برتر انگور با حضور 65 کشاورز در شهرستان مالیر برگزار و چهار باغدار به عنوان برتر شناخته شدند.دبیر 
هشتمین جشنواره خوشه برتر انگور در حاشیه این آیین گفت: این جشن در هشتمین سال برگزاری خود به عنوان یک نماد در 

معرفی انگور در سطح ملی و بین المللی عمل کرده و تاکنون نتایج خوبی کسب کرده ایم.
اکبر رحیمی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه کمتر از سال های گذشته بود.

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

شـماره   رای  موجـب  الذکربـه  فـوق  قانـون  دراجـرای  چـون 
مسـتقردرثبت  اختـالف  هیـات   1399/05/11  -139960318011005629
اسـنادصومعه سـراتصرف مالکانـه آمنـه پرهیـزکار میاندهـی فرزنـد کاس  از پالک 13 از 
68 اصلـی واقـع  در قریـه زرکام بخـش 22 گیـالن  از نسـق حسـن حسـن پـور  بعنوان  
ششـدانگ  یـک قطعـه  زمیـن  مشـتمل بـر اعیانـات احداثـی بمسـاحت 403/23متـر 
مربـع  از طـرف  هئیـت  مذکـور احـراز  گردیـده و پـالک 80 بـرای  آن منظـور  شـده 
لـذا  بـر اسـاس  مفـاد  مـاده 1 قانـون  فـوق  در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مذکوراعتـراض  بشـرح  متقاضـی  بـه صدورسـندمالکیت  نسـبت  میشـودچنانچه کسـی 
داشـته باشـدازتاریخ اولیـن انتشـارآگهی بمـدت  2 مـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره 
مذکوربرابرمقـررات  مـدت  ازانقضـای  پـس  صـورت  ورسـیداخذنمایددرغیراین  تسـلیم 
نسـبت بـه صدورمالکیت اقـدام میگرددوصدورسـندمالکیت جدیدمانع مراجعـه متضرربه 

نخواهدشـد. دادگاه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/19

910/459-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

شـماره   رای  موجـب  الذکربـه  فـوق  قانـون  دراجـرای  چـون 
مسـتقردرثبت  اختـالف  هیـات   1399/06/01  -139960318011006727
اسـنادصومعه سـراتصرف مالکانـه عزیـز شـعبانی خطیبـی فرزند گل از پـالک 29 اصلی 
آقـا  وراث گل  عزیـز  و  اکبـر  نسـق  از  22 گیـالن   بخـش  خطیبـان  قریـه  در  واقـع  
احداثـی  اعیانـات  بـر  بعنـوان  ششـدانگ  یـک قطعـه  زمیـن  مشـتمل  شـعبانی  
از طـرف  هئیـت  مذکـور احـراز  گردیـده و پـالک  بمسـاحت 2166/36متـر مربـع  
146 بـرای  آن منظـور  شـده لـذا  بـر اسـاس  مفـاد  مـاده 1 قانـون  فـوق  در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی میشـودچنانچه کسـی نسـبت بـه صدورسـندمالکیت 
متقاضـی بشـرح مذکوراعتراض داشـته باشـدازتاریخ اولیـن انتشـارآگهی بمدت  2 ماه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم ورسـیداخذنمایددرغیراین صـورت پـس ازانقضای 
مـدت مذکوربرابرمقـررات نسـبت بـه صدورمالکیـت اقـدام میگرددوصدورسـندمالکیت 

نخواهدشـد. دادگاه  متضرربـه  مراجعـه  جدیدمانـع 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/19

910/456-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

چون دراجرای قانون فوق الذکربه موجب رای شماره  139960318011005628- 
1399/05/11 هیـات اختـالف مسـتقردرثبت اسـنادصومعه سـراتصرف مالکانـه 
آمنـه پرهیـزکار میاندهـی فرزنـد کاس  از پـالک 13 از 68 اصلـی واقـع  در قریـه زرکام 
بخـش 22 گیـالن  از نسـق حسـن حسـن پـور  بعنـوان  ششـدانگ  یـک قطعـه  زمیـن  
مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت 929 متـر مربـع  از طـرف  هئیـت  مذکـور احـراز  
گردیـده و پـالک 79 بـرای  آن منظـور  شـده لـذا  بـر اسـاس  مفـاد  ماده 1 قانـون  فوق  
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی میشـودچنانچه کسـی نسـبت به صدورسـندمالکیت 
متقاضـی بشـرح مذکوراعتـراض داشـته باشـدازتاریخ اولیـن انتشـارآگهی بمـدت  2 مـاه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم ورسـیداخذنمایددرغیراین صـورت پـس ازانقضـای 
میگرددوصدورسـندمالکیت  اقـدام  صدورمالکیـت  بـه  نسـبت  مذکوربرابرمقـررات  مـدت 

جدیدمانـع مراجعـه متضرربـه دادگاه نخواهدشـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/7/19

910/458-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139960319008001075 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین شـعبانی ده یعقوبـی 
فرزنـد امیـر به شـماره شناسـنامه 945 صـادره از زرنـد در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت330/75مترمربع از پـالک 2389 اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه شـماره 1 خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم زهـرا صالحی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الـف 119
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/7/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 
موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139960319008000891 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد مختـاری آب پنگوئـی 
فرزنـد غالمرضا به شـماره شناسـنامه 3860 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 471.50 مترمربـع از پـالک 2390 اصلـی 
واقـع در زرنـد  اکبرآبـاد خیابان حکیـم کوچه 3 خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم خـاور سرآسـیابی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف 120
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/7/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
اول  1399/2/21هیات  مورخ   -   139960319005000058 شماره 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
شهداد   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  حسینی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
حبیب اله بشماره شناسنامه  3806 صادره از شهداد در ششدانگ 
 -2057 از  فرعی   1 پالک  مترمربع   5048 مساحت  به  گاوداری 
اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- خیابان طالقانی 
نظری   ایران  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  شیرین  باغ  کوچه 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  فاصله 15روزآگهی می شود  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 870
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/7/20

ابراهیم سیدی –رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی افراز
برابر وارده به شماره 99/4403 شهرداری همدان با ارائه خالصه معامله سند 
شماره 24257-99/05/21 تنطیمی در دفتر خانه 63 همدان کلیه حقوق 
قطعیه فرضیه عینیه 2 سهم از 4 سهم 281 سهم و یک دوم سهم از 32 شعیر و پانزده بیست 
و هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی مزروعی قریه حصار دیزج و 2سهم از 
4 سهم از 5/281 سهم 24 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی مزروعی موضوع سند 
شماره 17562-97/08/28 دفتر 63 همدان و برابر سندشماره 24258-99/05/21 دفتر 63 
همدان مقدار 2 سهم مشاع از 9 سهم مشاع از 6 سهم 281 سهم و یک دوم سهم از 32 شعیر 
اراضی مزروعی موضوع سند  از 96 شعیر ششدانگ  پانزده بیست و هشتم شعیر مشاع  و 
17570-97/08/30  دفتر 63 همدان و دو سهم مشاع از 9 سهم مشاع از 6 سهم 181 سهم و 
یک دوم سهم بیست و چهار سهم مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی مزروعی موضوع سند 
17570 دفتر 63 همدان  از طرف عرفان عالقه بندان و میالد اصالنی به شهرداری همدان واگذار 
شده . از پالک 14 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان /قریه حصار خواجگی را نموده 
آدرس مالکین مشاعی را اعالم ننموده اند به استناد ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی دعوت میشود راس ساعت 10:00 
صبح  وقت اداری روز چهارشنبه 1399/07/09 در محل وقوع ملک حاضر تا مورد در خواست 
توسط نماینده و نقشه بردار اعزامی اداره ثبت اسناد و امالک بازدید بعمل آید . ضمنا عدم 
حضور مالکین مشاعی و صاحبان حق مانع از عملیات افرازی نمی شود . چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد در همین روزنامه چاپ و مدت آن ده روز می باشد. 
شماره:  5562/هـ99/1

تاریخ : 1399/07/03
م الف : 963- 99/07/03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک همدان/علی زیوری حبیبی

اگهی مزایده   
یک  اجرائی کالسه 9700557ششدانگ  پرونده  موجب  به 
بخش  4446-اصلی  از  1076فرعی  پالک  /قطعه  باب 
درویش  فرزند  گرزاده  سفید  اله  روح  ملکی  29کرمان 
واقع در بم میدان امام حسین کوچه امیر کبیر 21انتهای کوچه سمت 
مبلغ  قبال  در  44بم  خانه  90670دفتر  شماره  رهنی  سند  طبق  چپ 
1/404/150/553ریال الزم االجرا تا روز صدوراجرائیه بانضمام خسارات 
نظر  وطبق  گرفته  قرار  صادرات  بانک  رهن  در  مزایده  روز  تا  متعلقه 
کارشناس رسمی به مبلغ 5/338/400/000ریال ارزیابی شده پالک فوق 
دارای دو ساختمان به مساحتهای 110متر مربع اسکلت فلزی با قدمت 
بنایی  با قدمت حدودا 17سال مصالح  حدودا 13سال و75متر مربع 
پالک  باشد  می  مربع  454.8متر  عرصه  ومساحت  انشعابات  دارای 
فوق از ساعت 9الی 12روز یکشنبه مورخ 1399/7/20در اداره ثبت اسناد 
وامالک واقع دربم بلوار جمهوری اسالمی  از طریق مزایده به فروش می 
رسد .مزایده از مبلغ 5/338/400/000ریال شروع وبه باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به اب،برق ،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در 
صورتی که مورد مزایده داری انها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد 
برنده مزایده  به  از محل مازاد  بابت هزینه های فوق  وجوه پرداختی 
مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روزاداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم 
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روابط عمومی شهرداری زرند

اجاره ساختمان اداری شهرداری زرند مرحله دوم
آگهی مزایده آگهی مزایده 

شـهرداری زرنـد در نظـر دارد سـاختمان اداری خـود واقع جنب پل شـهید عظیمی روبروی ترمینال مسـافربری را از طریـق مزایده عمومی 
بـه متقاضیـان واجـد شـرایط اجـاره دهد، لذا از کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی که متقاضی اجـاره می باشـند، دعوت بعمل می آیـد ضمن واریز 
مبلـغ 500.000 ریـال بـه حسـاب شـماره 0107726039008 نزد شـعبات  بانک ملی اسـناد مزایـده را از امـور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی 

خـود را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مزایده:
1. متقاضیـان مـی بایسـت مبلـغ 150.000.000 ریـال را به صـورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از موسسـات مالی معتبر و داری مجـوز از بانک مرکزی تهیه 

و ارائـه نماینـد و یـا به صـورت وجه نقد واریز به حسـاب شـماره 3100006850002 نزد شـعبات بانک ملـی واریز نمایند.
2. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه1399/07/6 لغایت  1399/07/19 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت نمایند.

3. متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه1399/07/19 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
4. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه 1399/07/20 می باشد.

5. سـپرده شـرکت در مزایـده نفـرات اول و دوم و سـوم تا زمـان انعقاد قرارداد نزد شـهرداری خواهد مانـد و در صورتی که برندگان مزایـده حاضر به انعقاد 
قرارداد نشـوند سـپرده شـرکت در مزایده به نفع شـهرداری زرند ضبط خواهد شـد.

6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده(

8_ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای عملیات اجرایی ساماندهی پایاب سرریز  سد شهید سپهبد قاسم سلیمانی

به منظور حفاظت و ایمن سازی لوله خط انتقال آب خام به تصفیه خانه آب شرب فرآینده شماره 21/الف/99 

شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی سـاماندهی پایاب سـرریز سـد شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی 
بـه منظـور حفاظـت و ایمن سـازی لوله خـط انتقال آب خام به تصفیه خانه آب شـرب به شـماره 21/الف/99 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد والزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/7/5 میباشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 10 مورخ 99/7/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 10 مورخ 99/07/19
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ 99/07/19

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس : کرمــان خیابــان پاســداران ، شــرکت آب منطقه 
ای کرمــان ســاختمان شــماره دو دفتــر قراردادهــا و تلفــن 32224482 -  034

ــه دفتــر  ــان پاســداران شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک طبقــه دوم دبیرخانــه محرمان ــه آدرس : کرمــان خیاب ارائــه پاکــت الــف ب
حراســت

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 -021
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

شناسه آگهی 997989

بخشی از تصویربرداری لوکیشن های ایران 
»جانباز«، جدیدترین مستند در دست ساخت 
کانال آذری شبکه سحر به انجام رسید و ضبط 
صحنه های خارج کشور از این پروژه به دلیل 

کرونا متوقف است.

مدیرعامل فیلیمو با تاکید بر اینکه 
»صداوسیما از رشد وی او دی ها خوشحال 

نمی شود«، در این زمینه به ممنوعیت ساخت 
سریال »جیران« حسن فتحی در شهرک 

سینمایی غزالی اشاره کرد.

موضوع برنامه »عکس های تکان دهنده« 
 )Fotos que sacuden al mundo(

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این 
قسمت عکسی از نوجوان 13 ساله فلسطینی در اسارت در نوار غزه 

است.

برنامه »اتم« با هدف شناسایی و معرفی 
الگوها و تجربه های موفق مردمی در زمینه 

حل مسائل و کمک به پیشرفت کشور تولید 
می شود.

سریالمستندعکاسی تلویزیون

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

جنـگ مذهبی ايران و روم و 
پيمان رفع دشـواری زرتشتيان در 

روم و مسـيحيان در ايران
عهدنامـه  422 ميـالدي  26 سـپتامبر سـال 
صلـح ايـران و روم كـه بـه جنـگ دو سـاله 
هفتـه  چنـد  و  داد  پايـان  قـدرت  ابـر  دو 
پيـش از ايـن بـه امضاء رسـيده بـود مبادله 
ايـن  از  )جهـان(،  عمومـي  تاريـخ  شـد.در 
جنـگ دو سـاله بـه عنـوان »جنـگ مذهبـي 
ايـران و روم« نـام بـرده شـده اسـت، زيـرا 
كـه پيـش از امضـاي معاهده صلـح، پيروان 
تـا  ايرانيـان  رسـمي  )ديـن  زرتشـت  آييـن 
و  روم،  قلمـرو  در  ميـالدي(  هفتـم  سـده 
مسـيحيان در قلمـرو ايـران از آزادي مذهب 
برخـوردار نبودنـد. برنـده جنـگ دو سـاله كه 
در آن بهـرام پنجـم )بهـرام گـور( مسـتقيما 
عهـده  بـر  را  ايـران  يگانهـاي  فرماندهـي 
ديگـري  امتيـاز  و  بودنـد  ايرانيـان  داشـت، 
نائـل  آن  بـه  و  روميـان خواسـتند  از  را كـه 
ضمـن  روم  امپراتـور  بـود كـه  ايـن  شـدند 
امـور  در  كـه  شـد  متعهـد  صلـح  معاهـده 

باشـد. نداشـته  مداخلـه  ارمنسـتان 

ايران يمن، يک ساتراپی 
»پتولمـي  كـه  يمـن،  طوالنـی  تاريـخ  در 
Ptolemy « جغرافيـدان قـرون قديم، مردم 
آن را عرب هاي شـاد و خوشـبخت )به دليل 
بارندگـي و داشـتن آب( خوانـده اسـت؛ 26 
است:سـاتراپي  رويـداد  دو  يـادآور  سـپتامبر 
سـال  سـپتامبر   26 در  يمـن  شـدن  ايـران 
597 ميـالدي و جمهـوري اعـالم شـدن آن 
)يمن شـمالي، صنعا( در 26 سـپتامبر سـال 
1962 )پـس از كودتـاي ناصريسـت هـا بـر 
ضـد محمـد البدر، امـام زيديـه آن(. يمن از 
سـال 570 ميـالدي كـه سـپاه اعزامـي ايران 
دسـتور  )بـه  وهـرز  اسـپهبد  فرماندهـي  بـه 
آنجـا  از  را  هـا  حبشـي  خسروانوشـيروان( 
بيـرون رانـده بـود تحـت الحمايـه ايـران بود 
و »سـيف ذی يـزن« بـا حمايـت و اتـكاء به 
نظاميـان ايـران بـر آنجـا حكومـت مـي كـرد. 
پـس از درگذشـت سـيف، خسـروپرويز شـاه 
وقـت ايـران از ايـن قضيـه اسـتفاده كـرد و 
26 سـپتامبر سـال 597 ميالدي يمن را يك 
و  داشـت  اعـالم  ايـران  )اسـتان(  سـاتراپي 
يمـن تـا سـال 630 ميالدي در ايـن وضعيت 

بود.  باقـي 

  نگرانی شـاه اسماعيل صفوي
در اين روز ـ 26 سـپتامبر ـ در سـال 1523 
ميـالدي شـاه اسـماعيل صفـوي در جلسـه 
مقامـات كشـوري و مشـاوران غيـر نظامـي 
خـود ابـراز نگرانـي كـرد كـه اگـر فوت شـود 
چـون پسـرش تهماسـب ميـرزا هنـوز طفـل 
اسـت، قـدرت به دسـت سـران قزلباش مي 
و كـول هـم مـي  بـر سـر  تنهـا  نـه  و  افتـد 
زننـد بلكـه هـر كـدام بـر پايـه منافـع خـود 
در امـور كشـور خودسـرانه مداخلـه خواهنـد 
كـرد و هـرج و مـرج پديـد خواهـد آمـد و 
ميـان  از  مـا  سـال  دههـا  زحمـات  نتيجـه 
خواهـد رفـت. شـاه اسـماعيل سـپس نظـر 
حاضـران را بـراي حـل مسـاله جويـا شـد. 
يادداشـتهاي باقـی مانـده از آن زمان نشـان 
مـي دهـد كه هيچ يـك از حاضـران از ترس 
بودنـد  قبايـل  روسـاي  قزلبـاش كـه  سـران 
نظـري ابـزار نداشـت و اتخـاذ تصميـم را بـه 
شـاه اسـماعيل سـپردند و بـا گفتـن: هر چه 
را سـلطان بپسـندد مطيـع هسـتيم خـود را 

خـالص مـی كردنـد.

تاریخ و محل برگزاری مجامع 
عمومی نوبت اول جهت انتخابات 
کانون های ده گانه خانه موسیقی 

اعالم شد.

موسیقی

سال گذشته در چنین روزی از 
مدیریت آب های مرزی کشور که 
فاقد اعتبار است برای شا نوشتیم.

آندره ولچک؛ روزنامه نگار و تحلیلگر 
آمریکایی و داور شانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت در استانبول 

ترکیه به طرز مشکوکی درگذشت.

هنرسال گشت

سازندگی جوان با تشکیل 
پرونده ای برای هما روستا منتشر 

شد.

رسانه در آینه
 تصویر
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