
وزیر نفت:
حل اصولی 

مشکالت سیستان و 
بلوچستان در گرو 
توسعه گاز شهری 

است

یکشنبه  22 فروردین1400، 28 شعبان 1442، 11 آوریل 2021       
شماره 34، سال سوم، قیمت 1500 تومان 

اجرای ۱۲۵۰ طرح اشتغالزایی توسط بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

نماینده ولی فقیه در سیستان  و بلوچستان:نماینده ولی فقیه در سیستان  و بلوچستان:
اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان در گرو تشدید پروتکل های بهداشتی استاجرای برنامه های ماه مبارک رمضان در گرو تشدید پروتکل های بهداشتی است

صفحه 2

صفحه 2

حذف دفترچه های بیمه سالمت در سیستان و بلوچستان

بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و لــزوم 
ارتقــا ســازوکارهای الکترونیــک مناســب در راســتای 
ارائــه خدمــات بــه بیمــه شــدگان بــر اســاس برنامــه 
هــای اســتحقاق ســنجی و نســخه نویســی و نســخه 
پیچــی الکترونیــک و بــا تاکیــد بــر ضــرورت افزایــش 
ــه  ــک ب ــورت الکترونی ــا بص ــد ه ــن فراین ــرعت ای س
بیمــه شــدگان ارائــه مــی گــردد کــه مــی توانــد گام 
مهمــی در جهــت تســریع در رونــد ارائــه خدمــات و 
ــده ســامت بیمــاران و  ــه پرون دسترســی پزشــکان ب
ــت  ــی و سیاس ــای درمان ــه ه ــرل هزین ــب کنت موج

گــذاری مناســب در حــوزه بیمــه ســامت باشــد.
و  سیســتان  اســتان  ســامت  بیمــه  کل  مدیــر 
ــر  ــه تاکیــد ب ــا توجــه ب بلوچســتان اظهــار داشــت: ب
ــه  ــای دفترچ ــی بج ــای الکترونیک ــی ابزاره جایگزین
هــای کاغــذی، ســازمان بیمــه ســامت ایــران مصمــم 
اســت کــه ایــن اقــدام را بــه طــوری انجــام دهــد کــه 

نیــازی بــه دفترچــه کاغــذی از اردیبهشــت 1400 در 
ــی نباشــد. ــز درمان مراک

پــروژه  پیشــرفت  بــا  افــزود:  عباســی  دکتــر   
الکترونیــک ســامت و اســتقرار کامل نســخه نویســی 
و نســخه پیچــی الکترونیکــی شــاهد کاهــش خطــای 
ــرل  ــه دارو و کنت ــی و ارائ ــخه نویس ــانی در نس انس
ــد  ــای زائ ــه ه ــرل هزین ــی دارو و کنت ــز منطق تجوی
ــر ضــروری حــوزه ســامت، تســریع و تســهیل  و غی
ــری از  ــوب، جلوگی ــی مطل ــات درمان ــه خدم در ارائ
ــه واســطه اســتفاده  انتقــال آلودگــی هــای جانبــی ب
از دفترچــه بیمــه و تطبیــق ارائــه خدمــات درمانــی با 
دســتورالعمل هــای ســازمان هــای بیمــه گــر هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه نسخه نویســی و نســخه 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــه وضعی ــی س ــی الکترونیک  پیچ
شــده اســت، افــزود: در وضعیــت اول تمــام خدمــات 
بصــورت الکترونیــک آناین اســت که پزشــک نســخه 
الکترونیکــی تجویــز می کنــد و ایــن نســخه در ســایر 
ــگاه،  ــه ، آزمایش ــد داروخان ــده مانن ــه دهن ــز ارائ مراک
ــت و  ــی روی ــورت الکترونیک ــه ص ــونوگرافی و ... ب س

ــود. ــه می ش ــت ارائ خدم
 اولویــت دوم کــه خدمــات نســخه نیمــه الکترونیــک 
ــه هــر دلیــل پزشــک  نامیــده مــی شــود چنانچــه ب
نســخه کاغــذی تجویز کنــد در مقصد ماننــد داروخانه 
ابتــدا نســخه کاغــذی بــه صــورت الکترونیکــی تبدیل 
و ســپس خدمــت الکترونیکــی بــه بیمــه شــده ارائــه 

می شــود.

ــورت  ــه ص ــک ب ــات الکترونی ــوم خدم ــت س  اولوی
آفایــن ارائــه می شــود بــه عبــارت دیگــر چنانچــه بــه 
هــر دلیــل قطعــی اینترنــت داشــته باشــیم خدمــات 
ــود و در  ــام می ش ــذی انج ــورت کاغ ــه ص ــکی ب پزش
اولیــن فرصــت برقــراری ارتبــاط بــه صــورت آنایــن 

وارد سیســتم می شــود.
وی تصریــح کــرد: از شــهریور مــاه امســال بــه تدریــج 
تمــام مطــب هــا، داروخانــه هــا و مراکــز پاراکلینیــک 
ــرح  ــج وارد ط ــه تدری ــتان ب ــتقل اس ــی مس خصوص
نســخه پیچــی و نســخه نویســی الکترونیک شــده اند. 
درهمیــن  راســتا، طــرح نســخه نویســی الکترونیــک 
در درمانــگاه هــای اســتان سیســتان و بلوچســتان نیز 
از اول بهمــن 1399 شــروع شــده و ظــرف چنــد مــاه 
ــک  ــه صــورت الکترونی ــا ب ــگاه ه ــه درمان ــده کلی آین
تجویــز و نســخه پیچــی انجــام مــی شــوند، همچنیــن 
ــه  ــر نســخه پیچــی در داروخان ــرای ســهولت در ام ب
ــرم  ــای ن ــرکت ه ــا ش ــای الزم ب ــی ه ــا، هماهنگ ه
ــزار  ــرم اف ــه ن ــه هــا جهــت اتصــال ب ــزاری داروخان اف
هــای آنــان بــه صــورت مســتقیم بــا ســازمان بیمــه 
ســامت جهــت ثبــت نســخه الکترونیــک در داروخانه 

هــا صــورت گرفتــه اســت.
مدیــر کل بیمــه ســامت سیســتان و بلوچســتان بــا 
ــه ســامت از ســال  ــه حــذف دفترچــه بیم ــاره ب اش
آینــده اذعــان داشــت: بیمــه شــدگان بیمــه ســامت 

زاهدان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

بنگاه های اقتصـادی عامل  پیگیـری مشـکالت 
تحقق شـعار سـال است

خط کشی ۱8۵۰  کیلومتر از محورهای 
مواصالتی سیستان و بلوچستان با صرفه جویی 

حدود 3۰ میلیارد ریالی

برنامه ریزی هماهنگ علمای شیعه و اهل سنت 
برای استهالل ماه مبارک رمضان

نقش کلیدی زیرساخت ها و بسترسازی فضای 
شهری در کاهش جرایم
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سرتیترها

* پیگیری طرح مطالعاتی پهنه شمالی شهر زاهدان
* تصویـب صورتجلسـه فـی مابین شـهرداری و اداره کل راه آهن جنوب شـرق 

در غالـب مشـارکت پیرامـون احداث پـل زیر گذر
* پیگیری تصویب احداث پارک 4/6 هکتاری بانوان

* بررســی طــرح پیــاده راه ســازی محــور خیابــان مولــوی حســین بــر )چهــار 
راه رســولی ( بــه عنــوان بــازار اصلــی 

* جلســه بــا رئیــس اداره ثبــت احوال شهرســتان زاهــدان در خصوص مســایل 
و مشــکات هویتــی و شناســنامه مــردم زاهدان

* تصویــب توافقنامــه هــای تملکــی پیرامــون اجــرای طــرح هــای بازگشــایی 
معابــر، فضــای ســبز ، پارکینــگ

ــازمان  ــهیات از س ــت تس ــی و دریاف ــین آالت عمران ــد ماش ــب خری * تصوی
ــای کشــور ــاری ه شــهرداریها و دهی

* تصویـب توافقنامـه فـی مابیـن شـهرداری و شـرکت گاز خراسـان رضـوی با 
موضـوع جبـران خسـارات و پرداخـت هزینـه هـای مرمـت بازسـازی نوارهـای 

حفـاری شـبکه گاز شـهری در سـطح معابر
* تصویـب چهـار پیمـان مجـزا با موضـوع مرمت نوارهـای حفاری شـرکت گاز 

)هـر پیمـان بـه مسـاحت 44 هزار متـر مربع  با شـرکت هـای عمرانی( 
* تصویـب لوایـح شـهرداری پیرامون فروش اسـناد خزانه اسـامی بابت وصول 

بخشـی از بدهی ادارات دولتی
* تصویـب  طـرح توجیهـی و دسـتورالعمل واگـذاری اتوبـوس هـای جدیـد 
خریـداری شـده در غالـب طـرح اجـاره از طریق برگـزاری فراخـوان عمومی به 

افـراد حقیقـی و حقوقـی واجد شـرایط
* تصویب قرارداد کارگزاری اماک وحقوقی با  بخش خصوصی 

* تصویب مناقصات پروژه بهسـازی و اجرای آسـفالت معابر شـهری در سـطح 
مناطـق شـهرداری برابـر آیین نامه معامات شـهرداری

* تصویب آیین نامه  تقسیط مطالبات شهرداری
ـــب  ـــی در غال ـــای خدمات ـــی شـــرکت ه ـــات و بده ـــب پرداخـــت مطالب * تصوی

ـــن ـــذاری زمی واگ
* تصویب  مناقصات پروژه امورات خدمات شهری در سطح مناطق شهرداری 

* تصویـب تـرک تشـریفات مناقصه مربـوط به پـروژه عملیات ممیـزی اماک 
و مسـتحدثات و ایجـاد پایـگاه اطاعاتـی مکانی )gis( و ارایه خدمات سیسـتم 

های ویژه شهرسـازی

* موافقـت بـا ترک تشـریفات مناقصـه در خصـوص واگـذاری و پیگیری 
سـهم شـهرداری از محـل تبصـره شـش و هفـت مـاده هفـده قانون مالیـات بر 

ارزش افـزوده بـا بخـش خصوصی
* تصویب الیحه تخفیفات عوارض شهرداری 

* تصویب طرح تاسیس آکادمی های سنتی شهر زاهدان
* پیگیـری طـرح مکانیزاسـیون صـدور پروانـه سـاختمانی در شـهرداری های 

مناطـق پنجگانـه شـهرداری و سـازمان ها
* جلســات مختلــف جهــت تجمیــع درآمدهــای شــهرداری مرکــز و مدیریــت 
الزم از طریــق کمیتــه تخصیــص و اولویــت بنــدی اعتبــارات بــرای پــروژه هــا 

در مناطــق و ســازمان هــا
* پیگیـری طـرح  اجرای زیرگذرهای راه آهن در سـه نقطه از شـهر  و برگزاری  

جلسـات مختلف در این راستا
* بررسی سند چشم انداز شهری شهرداری زاهدان

 )cds( بررسی و پیگیری پروژه مطالعاتی *
* بررســی طــرح هــا اجرایی دســتگاهها در خصوص بهســازی 

و نوســازی بافــت های فرســوده شــهری 
* پیگیـری افزایـش پارکهـای محلـه ای و اسـتاندارد سـازی در 

ورزشـهای همگانـی خصـوص 
* پیگیری و نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری شهرداری

* بررسی و تصویب برنامه پنج ساله شهرداری زاهدان
* بررسی طرح بهسازی پارک بزرگ ملت و احداث پارک چند هکتاری والیت

* تصویب طرح پیاده راه سازی معابر سطح شهر زاهدان
* بررسی پروژ ه های عمرانی و آسفالت معابر سطح شهر

گزیده ای از عملکردسال سومگزیده ای از عملکردسال سوم
پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر    

زاهــدان در یــک نــگاهزاهــدان در یــک نــگاه

ادامه صفحه 4

ی زاهدان
وژه ها

ح پر
فتتا

ن ا
آیی

گاه - براسان(
وار نمایش

) بل

بازدید از پروژه دروازه قرآن
) ورودی شهر از محور کرمان- مشهد(

مراسم افتتاحیه پروژه های شهرداری
 )ورزش صبحگاهی( در پارک گلها

گزارش: زهره خجسته

اقدامات شاخص

صفحه 2

ادامه صفحه 2

بازدید از مسائل و مشکالت شهروندی
بازدید از مسائل  ) خیابان سیستان، بلوار رسالت، بازارچه محلی سیستان(

و مشکالت 
شهروندی 

) بلوار رجایی 
مسیل ابوذر (

پیشاپیش 9 اردیبهشت ماه روز ملی شوراها  گرامی باد



حذف دفترچه های بیمه سالمت در سیستان و بلوچستان

زاهدان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

بــا مراجعــه بــه مطــب پزشــکان و ارائــه کارت 
ملــی و یــا صفحــه اول دفترچــه و شناســنامه 
پــس از اســتحقاق ســنجی اعتبــار بیمــه ای 
ــد  ــی توانن ــده م ــه ش ــک بیم ــط پزش توس
ــک را  ــی و پاراکلینی ــات داروی ــی خدم تمام

ــد. ــت نماین بصــورت الکترونیــک دریاف
وی خاطــر نشــان کــرد: تاکنــون بیــش 
از ۷0درصــد پزشــکان مطــب دار بخــش 
نویســی  نســخه  طــرح  در  خصوصــی 

اســتان  ســامت  بیمــه  بــا  الکترونیــک 
همــکاری دارنــد و ســایر پزشــکان نیــز 
از ســال آینــده در ایــن طــرح مشــارکت 

نمــود. خواهنــد 
مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان افــزود: 100 
ــی  ــش خصوص ــی بخ ــز درمان ــد مراک درص
ماننــد داروخانــه هــا و مراکــز پــارا کلنییــک 
ــد و  ــرح نســخه پیچــی مشــارکت دارن در ط
بیمــه شــدگان بــا ارائــه کــد ملــی و یــا کــد 

ــز  ــکان دارو تجوی ــه توســط پزش ــری ک پیگی
شــده در ایــن مراکــز خدمــات دریافــت مــی 

کننــد.
دکتــر عباســی همچنیــن بیــان کــرد: تمامــی 
ــژه دانشــگاهی در ســطح  ــای وی ــک ه کلینی
ــخه  ــی و نس ــخه نویس ــرح نس ــتان در ط اس

پیچــی الکترونیــک فعــال هســتند. 
ــا اشــاره  ــر کل بیمــه ســامت اســتان ب مدی
بــه پشــتیبانی اجــرای برنامــه نســخه نویســی 

ــت:  ــک اظهارداش ــی الکترونی ــخه پیچ و نس
پشــتیبانی از اجــرای طــرح نســخه نویســی و 
ــاعته توســط  نســخه پیچــی بصــورت ۲4 س
کارشناســان بیمــه ســامت انجــام مــی گیــرد.

ــش از  ــرد: بی ــر نشــان ک ــن مســئول خاط ای
۸۲0 موسســه تشــخیصی درمانــی در اســتان 
ــتان  ــامت اس ــه س ــا بیم ــرار داد ب ــرف ق ط
ــات  ــدگان خدم ــه ش ــه بیم ــند و ب ــی باش م

ــد. ــی دهن ــه م ــی ارائ درمان

ــران  ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت ــارس- مدی ف
ــت:  ــتان گف ــتان و بلوچس ــتانداری سیس اس
شهرســتان زاهــدان بــه دلیــل عــدم رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی در وضعیــت قرمــز 
کرونــا و 10 شهرســتان دیگــر اســتان در 

ــت. ــرار گرف ــت نارنجــی ق وضعی
علیرضــا شــهرکی اظهــار داشــت: بــر اســاس 
ــای  ــت ه ــده محدودی ــاذ ش ــات اتح تصمیم
دســتگاه های  و  اصنــاف  ادارات،  بــه  الزم 
ــد  ــی خواه ــردا اجرای ــاغ و از ف ــی اب اجرای
ــز  ــهرهای قرم ــه در ش ــوری ک ــه ط ــد ب ش

ــات  ــرای خدم ــان ب ــوم کارکن ــک س ــا ی ت
ــند  ــته باش ــور داش ــد حض ــروری می توانن ض
ــد. ــت کنن ــه صــورت دورکاری فعالی ــه ب و بقی

شهرســتان  اکنــون  هــم  داد:  ادامــه  وی 
هــای پنجگانــه سیســتان، ایرانشــهر، بمپــور، 
ــت  ــتیاری در وضعی ــارک و دش ــار، کن چابه
نارنجــی و شهرســتان هــای خــاش، تفتــان، 
در  راســک  و  ســرباز  ســراوان،  دلــگان، 

ــد. ــرار دارن ــت زرد ق وضعی
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: ابتــا بــه 

ــه  ــودی گرفت ــد صع ــتان رون ــا در اس کرون
بطوریکــه بــا افــزوده شــدن 9۲ مــورد جدیــد 
شــمار مبتایــان بــه ایــن بیمــاری در اســتان 

ــر رســید. ــزار و 99۲ نف ــه ۲۸ ه ب
ــون  ــن تاکن ــان داشــت: همچنی ــهرکی بی ش
و  سیســتان  در  نفــر   ۲01 و  یکهــزار 
ــان  ــا ج ــه کرون ــا ب ــر ابت ــتان براث بلوچس

خــود را از دســت داده انــد.
ــی  ــه ســتاد مل ــق مصوب ــه داد: مطاب وی ادام
ــا وضعیــت  ــا در شــهرهای ب ــا کرون ــه ب مقابل
ــک  ــروه ی ــروری گ ــاغل ض ــط مش ــز فق قرم

فعالیــت مــی کننــد و ادارات و ســازمانها 
نیــز بایــد بــا یــک ســوم نیروهــا و بقیــه  بــه 
ــت  ــد، رف ــی کنن ــت م ــورت دورکار فعالی ص
ــا  ــی ب ــز و نارنج ــهرهای قرم ــه ش ــد ب و آم

ــوع اســت. ــز ممن ــی نی ــر بوم ــاک غی پ
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری 
مســافران  ورود  بلوچســتان  و  سیســتان 
نــوروزی بــه اســتان، تجمــع هــای خانوادگی 
ــل  ــا را از دالی ــکل ه ــت پروت ــدم رعای و ع

ــرد. ــوان ک ــا عن ــه کرون ــا ب ــش ابت افزای

اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان در گرو تشدید پروتکل های بهداشتی است

پیگیری مشکالت بنگاه های اقتصادی عامل تحقق شعار سال است

خط کشی ۱8۵۰  کیلومتر از محورهای مواصالتی سیستان و بلوچستان با صرفه جویی حدود 3۰ میلیارد ریالی 

سیســتان  و  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــاه  ــای م ــت: اجــرای برنامه ه بلوچســتان گف
ــت  ــدید رعای ــد تش ــان نیازمن ــارک رمض مب
پروتکل هــای بهداشــتی و کنتــرل تعــداد 

اســت. شــرکت کنندگان 
نشســت  در  محامــی  مصطفــی  آیــت اهلل 
مبــارک  مــاه  برنامه هــای  هماهنگــی 
رمضــان اظهــار داشــت: در آســتانه مــاه پــر 
ــا هماهنگــی  ــد ب خیــر و برکــت رمضــان بای
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــزی تم و برنامه ری
ــکار  ــام ب ــن ای ــم ای ــکوه مراس ــزاری باش برگ
گیریــم چــرا کــه مــاه رمضــان فرصتــی 
نیســت کــه همــواره در اختیــار باشــد و تنهــا 
ــار در ســال چنیــن توفیقــی حاصــل  یــک ب

می شــود.
وی افــزود: اجــرای برنامه هــای مــاه رمضــان 
پروتکل هــای  رعایــت  تشــدید  نیازمنــد 
ــد  ــوده و بای بهداشــتی و کنتــرل جمعیــت ب
ــزی کــرد کــه تمامــی  ــه ای برنامه ری ــه گون ب
مــاه  در  گذشــته  ســال های  برنامه هــای 

ــد. ــه اجــرا در آی ــز ب رمضــان امســال نی
و  سیســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــزوم هماهنگــی  ــر ل ــد ب ــا تاکی بلوچســتان ب

ــان  ــا در ســطح اســتان بی و اجــرای برنامه ه
و  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای  کــرد: 
ــا  ــد تنه ــارک رمضــان نبای ــاه مب ــی م مذهب
بــه زاهــدان معطــوف شــود بلکــه نیــاز 
اســت تــا در ایــن جهــت بــا ائمــه جماعــات 
نشســت های  مســاجد  امنــای  هیــات  و 

هماهنگــی برگــزار شــود.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل 

ــزاری  ــرد: برگ ــان ک ــتان خاطرنش ــنت اس س
محافــل  تقویــت  جماعــت،  نمازهــای 
مجــازی،  مذهبــی  رقابت هــای  قرآنــی، 
جزءخوانــی  و  تــاوت  مناجات خوانــی، 
ــیعه و  ــان ش ــط قاری ــرآن توس ــی ق مجلس
اهــل ســنت از جملــه برنامه هــای قابــل 
اجــرا در مــاه مهمانــی خداســت کــه برخــی 
ــال  ــول س ــد در ط ــا می توان ــن برنامه ه از ای

ــد. ــته باش ــداوم داش ــز ت نی
ــیر  ــه تفس ــان اینک ــا بی ــی ب ــت اهلل محام آی
قــرآن و بیــان نــکات در مراســم قرآنــی نیــز 
ــه  ــا ب ــرد و تنه ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــود  ــا نش ــمانی اکتف ــاب آس ــن کت ــت ای قرائ
تصریــح کــرد: انتخــاب برنامه هــا توســط 
ــا نیــاز منطقــه آن هــم  مســاجد متناســب ب
بــه روشــن  بــا زمانبندی هــای مختلــف 
مانــدن چــراغ مســاجد در مــاه مبــارک 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــان کم رمض
محــوری  مراســم  زنــده  پخــش  وی 
ــم در مســجد جامــع  ــی قــرآن کری جزءخوان
توســط صداوســیما و همچنیــن تهیــه و 
ــرآن  ــی ق ــزء خوان ــم ج ــر مراس ــش دیگ پخ
از دیگــر مســاجد را خواســتار و انتخــاب 
ــهر و  ــف ش ــاط مختل ــجد در نق ــد مس چن
ایــن  در  مختلــف  برنامه هــای  برگــزاری 
ــه داد:  ــت و ادام ــروری دانس ــاجد را ض مس
ــخنرانی در  ــرای س ــخنرانان ب ــوت از س دع
ــف و  ــات مختل ــا موضوع ــم ب ــاجد آن ه مس
ــه مــواردی  زمانبندی هــای مشــخص از جمل
ــردم  ــتقبال م ــا اس ــد ب ــه می توان ــت ک اس

ــود. ــرو ش روب

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: پیگیــری 
اقتصــادی  بنگاه هــای  مشــکات  رفــع  و 
مشــکل دار و گره گشــایی و تســهیل امــور 
ــظ  ــروی کار، حف ــت از نی ــرای صیان ــان ب آن
اشــتغال  توســعه  و  شــغلی  فرصت هــای 
ــال  ــعار س ــد ش ــد می توان ــروی کار جدی نی
1400 را محقــق و باعــث رونــق بیــش از 

ــود. ــد ش ــش تولی پی
مهــرداد جهاندیــده اظهارداشــت: شــعار هــر 
ســال کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ــرای کارگــزاران  عنــوان ســندی راهبــردی ب
ــردم  ــوری اســامی و م نظــام مقــدس جمه
فهیــم ایــران ترســیم می شــود در واقــع 
اقتصــادی،  عمرانــی،  مســائل  پیشــران 
فرهنگــی و اجتماعــی بــوده کــه نتیجــه 
آن در پایــان هــر ســال داشــتن ایرانــی 
ــت. ــته اس ــر از گذش ــر و عزتمندت توانمندت

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد کــه وجــود 
ــد  ــود می آی ــه وج ــتغال ب ــد اش ــته باش داش

ــود  ــب بهب ــد موج ــه تولی ــی ب ــه کاف و توج
آن  گوناگــون  ابعــاد  در  اجتماعــی  رفــاه 
ــتیبانی از  ــا  پش ــزود: قطع ــد اف ــد ش خواه
تولیــد و رفــع موانــع و مشــکات در ایــن راه 
مهمتریــن اولویــت کاری مســووالن در ســال 

1400 اســت.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
کــرد:  بیــان  بلوچســتان  و  سیســتان 
بنگاه هــای  ایجــاد  امــر  در  تســهیل گری 
ــی  ــی، مانع زدای اقتصــادی خصوصــی و تعاون

ــهولت در  ــی و س ــد، کارآفرین ــد تولی از رون
اجــرا قوانیــن، مقــررات حاکــم بــر کار و 
ــع از  ــع موان ــه رف ــدی ب ــه ج ــد و توج تولی
ــان  ــدگان و کارآفرین ــای تولیدکنن ــش پ پی
تاکیــد  مــورد  همــواره  ســرمایه گذاران  و 
وزارت  اجرایــی  دســتگاه های  مجموعــه 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن اســتان 

قــرار دارد.
ــای اقتصــادی  ــع مشــکات بنگاه ه وی از رف
مشــکل دار و گره گشــایی و تســهیل امــور 
ــظ  ــروی کار، حف ــت از نی ــرای صیان ــان ب آن
اشــتغال  توســعه  و  شــغلی  فرصت هــای 
ــر داد و  خاطرنشــان  ــد خب نیــروی کار جدی
ــادی  ــگاه اقتص ــته ۲6 بن ــال گذش ــرد: س ک
بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  مشــکل دار 
اســتفاده از ظرفیــت کارگــروه تخصصــی 
اشــتغال، ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد و ایــن 
رونــد بــا تــوان و جدیــت بیشــتری در ســال 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام 1400 نی

ــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده  مدی
از  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  ای 
اجــرای عملیــات خــط کشــی یــک هــزار و 
۸50کیلومتــر از محورهــای مواصاتــی ایــن 
اســتان بــا صرفــه جویــی حــدود 30 میلیــارد 

ــر داد. ــال 99 خب ــارات در س ــی اعتب ریال
ــي  ــط کش ــت: خ ــار داش ــرد اظه ــوب ک ای
راههــا کــه از مقــرون بــه صرفــه تریــن 
ــد  ــي گردن ــي محســوب م ــم ایمن ــوع عائ ن
مســتقیما در دیــد راننــده قــرار گرفتــه و بــا 

ــرار  ــل برق ــک و متقاب ــس نزدی ــک ح وي ی
ــد. ــي نماین م

وی ادامــه داد: در ایــن راســتا نیروهــای اداره 
ایمنــی، ترافیــک و حریــم ایــن اداره کل بــه 
ــت  ــا، هدای ــي محوره ــش ایمن ــور افزای منظ
ــران  ــه کارب ــه و آگاهــي دادن ب وســایل نقلی
ــدود،  ــد مح ــا دی ــب ب ــوص در ش راه بخص
تفکیــک باندهــاي رفــت و برگشــت در نقــاط 
بــدون جــدا کننــده وســط و کاهــش میــزان 
تصادفــات و ســوانح رانندگــي عملیــات خــط 

کشــي محورهــاي مواصاتــی تحــت پوشــش 
را بــه طــور ویــژه در دســتور کار خــود قــرار 

دادنــد. 
ــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده  مدی
بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  ای 
ــای اقتصــاد  ــرای سیاســت ه ــر اج ــد ب تاکی
کل  اداره  ایــن  کــرد:  تصریــح  مقاومتــی 
ــتفاده  ــا و اس ــه ه ــه منظــور کاهــش هزین ب
بهینــه از اعتبــارات ایــن میــزان خــط کشــی 
را بــه صــورت امانــی و بــا اســتفاده از تــوان 

اکیــپ هــای فعــال خــود انجــام داده اســت 
ــه طــوری کــه در صــورت اجــرا شــدن آن  ب
توســط پیمانــکار  1۲ میلیــارد و ۲5 میلیــون 
ــی  ــود در حال ــاز ب ــورد نی ــار م ــان اعتب توم
ــا  ــن اداره کل ب ــی ای ــای امان ــپ ه ــه اکی ک
ــی  ــارد ریال ــدود 30 میلی ــی ح ــه جوی صرف
ــا  ــا ب ــای اســتان را تنه خــط کشــی محوره
ــان  ــون توم ــارد و ۲50 میلی ــار 9 میلی اعتب

ــد. ــی نمودن عملیات
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نقش کلیدی زیرساخت ها و بسترسازی فضای 
شهری در کاهش جرایم

حل اصولی مشکالت سیستان و بلوچستان در 
گرو توسعه گاز شهری است

اجرای ۱۲۵۰ طرح اشتغالزایی توسط بنیاد 
برکت در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیسـتان و بلوچسـتان با اشـاره 
بـه نقـش مهـم، کلیـدی و تاثیرگـذار زیرسـاخت 
هـا و بسترسـازی فضای شـهری در پیشـگیری و 
کاهـش جرایم، گفـت: ایجاد امنیت در خور شـأن 
مـردم یکـی از اصلی ترین اهداف نیـروی انتظامی 
و دسـتگاه های اجرایـی همچون شـهرداری اسـت.

سـردار احمـد طاهـری بـا بیـان اینکه در بیشـتر 
حـوزه هـای خدمـت رسـانی بـه مـردم، ناجـا و 
سـایر دسـتگاه های اجرایی  یک مسـیر مشترک 
قـرار دارنـد، اظهـار کرد: توسـعه انضباط و نشـاط 
اجتماعی، مسـیر مشـترک و یکـی از اولویت های 
ناجـا و سـایر دسـتگاه هـای خدمـات رسـان در 

اسـت. جامعه 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تولیـد، بهبـود خدمـت 
رسـانی در سـایه امنیـت و نظـم اجتماعی تحقق 
مـی یابـد، افـزود: رونـق تولیـد و خدمات رسـانی 
مطلـوب در جامعـه میسـر نخواهـد شـد، مگر در 
سـایه نظـم و امنیـت پایدار،کـه این امر مسـتلزم 
همـکاری و تعامـل همـه اقشـار مـردم، نهادهـا و 
دسـتگاه هـای اجرایـی با نیـروی انتظامی اسـت، 
کـه امید بخش مسـیر مطلوب خدمت رسـانی به 

است. شـهروندان 
فرمانـده انتظامی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
در ادامـه بـه یکـی دسـتگاه هـای مهـم و اجرایی 
خدمـات رسـان به مـردم همچـون "شـهرداری" 
اشـاره کرد و گفت: نقش شهرداری در بسترسازی 
فضـا و سـاختار شـهری و ایجـاد زیرسـاخت هـا، 
نقشـی مهم، کلیدی و تاثیرگذار در کاهش جرایم 

دارد.
ایـن مقـام ارشـد انتظامـی با تاکیـد اینکـه ایجاد 
امنیـت در خـور شـأن مردم یکـی از اصلـی ترین 
اهـداف نیـروی انتظامی اسـت،گفت: ارائه خدمات 
مطلـوب بـه شـهروندان هـدف مشـترک پلیس و 

دسـتگاه اجرایـی چون شـهرداری اسـت.
بـه نقـش پلیـس و  بـا اشـاره  سـردار طاهـری 
شـهرداری در افزایش رفـاه اجتماعی آحاد جامعه، 
افـزود: نیـروی انتظامی در ایجاد امنیـت و آرامش 
خاطـر بـرای شـهروندان و شـهرداری در موضـوع 
مدیریـت بـر سـاختار و نظـم شـهری مـی توانـد 
خدمـات این ۲ دسـتگاه دولتی، بسـتر سـاز ارتقاء 

انضبـاط اجتماعـی در جامعه باشـد.

وزیر نفت گفت: شـرکت گاز، اسـتانداری و سایر 
مسـئوالن شـبکه گاز شـهری را توسـعه داده تا 
مشـکل بـه صـورت اصولـی حـل شـود چـون 
معتقـدم زیر ۲ سـال زاهـدان و مناطق شـهری 
سیسـتان می توانـد زیرپوشـش گاز قـرار گیـرد.

پیگیـری  نشسـت  در  زنگنـه  نامـدار  بیـژن 
طرح های گازرسـانی در سیسـتان و بلوچسـتان 
)شـهرهای  سیسـتان  منطقـه  اظهارداشـت: 
شمالی سیسـتان وبلوچسـتان( با همت مدیران 
آرام آرام راه توسـعه خـود را پیـدا کـرده و از 
یـک سـنگاخ و اسـارت در هیرمنـد خـود را 
رهـا کـرده و در ایـن بیـن دانشـگاه ها، نیروهای 
تحصیل کـرده و فکرهای تولید شـده زیربناهای 
بسـیار خوبـی بـرای ایـن منطقـه شـده اسـت.

وی افـزود: توسـعه بـه زیرسـاخت نیـاز دارد و 
آنچـه کـه عامل این توسـعه بوده عقل و انسـان 
توسـعه یافته اسـت و باید در سیسـتان به غیر از 
کارهایـی کـه بـرای آب مـی شـود این جـا را بر 

پایـه چیزهـای فراتر از آن بسـازیم.
وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت ملـی، 
انتقـال و اسـتانی گاز زحمـات زیادی کشـیدند 
پروژه هـا حداکثـر  اتمـام  بـرای  کـرد:  تصریـح 
زمانتـان آخـر تیـر اسـت و سـعی کنید تـا آخر 
خـرداد پروژه هـا را تمـام کنید زیرا در شـهریور 
و مهـر نه ما هسـتیم و نه شـما و بایـد کار  برای 
مـردم  انجـام شـود و دوبـاره در دور تصمیم هـا 

فتد. نیا
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت گاز کار بزرگـی در 
سیسـتان و بلوچسـتان کرده و  ۲0 هزار میلیارد 
تومـان در این حوزه سـرمایه گذاری شـده و باید 
بـا همـت کار را تمـام کنیـم خاطرنشـان کـرد: 
قـرارگاه  پاسـداران  سـپاه  ابتـکار  رزاق   طـرح 
قـدس اسـت و به نظـر من با نیـت خیلی خوب، 
واقع بینانـه و معقوالنـه کار کردنـد و از ایـن رو 
بایـد کمکشـان کـرده و در این راسـتا تـا کنون 
حـدود 60 میلیـون لیتر موادسـوختی برای این 

طـرح تخصیص داده شـده اسـت.
زنگنـه با اشـاره به اینکه مطالعـه خط انتقال گاز 
چابهـار- کنـارک و خاش- سـراوان حتماً دنبال 
می شـود و بعـد از مـاه مبـارک رمضان سـفر به 
مناطـق جنوبـی و مرکز سیسـتان و بلوچسـتان 
بـرای همیـن موضوع انجـام خواهد شـد، تاکید 
کـرد: سـال گذشـته ۲۲1 میلیون لیتـر گازمایع 
و نفـت سـفید درزابـل توزیـع شـده کـه تقریباً 
30 درصـد نسـبت بـه سـال 9۸ بیشـتر بـود به 
طـور کل توزیـع نفت سـفید در کل کشـور 4.۷ 
میلیـون لیتـر در روز اسـت کـه ۲.۲ میلیون آن 

در این اسـتان توزیع شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تقریبـاً پنـج میلیـون 
نفـر در کشـور گاز طبیعـی ندارنـد و 95 درصد 
از جمعیـت کل کشـور بـه ایـن گاز دسترسـی 
دارنـد گفـت:  این پنـج میلیون نفر شـامل یک 
میلیـون و ۲00 هـزار خانـوار می شـود که ماهی 
سـه کپسـول یعنی در ماه 36 هزار تـن و روزی 
یکهـزار و ۲00 تـن  می شـده و امـا در ایـن بین 

پنـج هـزار و 500 تـن توزیـع کردیم.

مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در 
سیســتان و بلوچســتان از اجــرای 1۲50 طــرح 
ــتان  ــت در اس ــاد برک ــط بنی ــتغالزایی توس اش

ــر داد. خب
ــه  ــت: تفاهم نام ــار داش ــکی اظه ــا راش علیرض
ــار  ــا اعتب ــتغالزایی ب ــرح اش ــرای 1۲50 ط اج
بالــغ بــر 500 میلیــارد ریــال در محــل دفتــر  
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان 

ــد. ــد ش منعق
 مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در 
سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد: ایــن تفاهــم 
نامــه بیــن بنیــاد برکــت  ســتاد اجرایــی 
جهــاد  ســازمان  امــام،  حضــرت  فرمــان 
ــنه  ــرض الحس ــک ق ــتان و بان ــاورزی اس کش

ــت. ــده اس ــد ش ــران منعق ــر ای مه
ــه  ــارات تخصیــص یافت ــرد: اعتب ــوان ک وی عن
ــور  ــاع مح ــتغال  اجتم ــای اش ــرح ه ــرای ط ب
بــا اولویــت کســب و کارهــای خــرد و مشــاغل 
ــا ســقف 500  ــب تســهیات ت ــی در قال خانگ
ــا اقســاط حداکثــر 60 ماهــه  میلیــون ریــال ب
ــرخ کارمــزد 4 درصــد پرداخــت مــی شــود. و ن

ــر تفاهــم  راشــکی خاطرنشــان کــرد: عــاوه ب
تفاهم نامــه ای  گذشــته  ســال  فــوق  نامــه 
ــتان  ــتانداری سیس ــی و اس ــتاد اجرای ــن س بی

ــت. ــده اس ــد ش ــتان منعق و بلوچس
وی تصریــح کــرد: در ایــن تفاهم نامــه اجــرای 
۲1 هــزار طــرح اشــتغالزایی در ســطح اســتان 
ــا  ــر ب ــزار نف ــرای 65 ه ــتغال ب ــدف اش ــا ه ب
اعتبــار ۲5 هــزار و 300 میلیــارد ریــال ظــرف 

3 ســال منعقــد شــده اســت.
ایــن مســئول گفــت: تاکنــون 30 درصــد 
از تفاهم نامــه ای کــه بیــن ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام و اســتانداری سیســتان 
ــد ــق گردی ــده محق ــد ش ــتان منعق و بلوچس

 

اسـتهال  سـتاد  هماهنگـی  نشسـت 
سیستان وبلوچسـتان بـا حضـور علمـای شـیعه 
و اهـل  سـنت در نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم 
و  سیسـتان  سـنت  اهـل  امـور  در  رهبـری 

شـد. برگـزار  بلوچسـتان، 
 بـا نزدیک شـدن به ماه مبارک رمضان، نشسـت 
هماهنگی سـتاد اسـتهال سیستان وبلوچسـتان 
بـا حضـور تعدادی از علمای شـیعه و اهل سـنت 
اسـتان با هـدف بررسـی محاسـبات علمی رصد 
هـال مـاه مبـارک رمضـان و هماهنگـی حضور 
مشـترک علما در نقاط مختلف برای استهال در 
محل سـالن جلسـات نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبـری در امور اهل سـنت اسـتان برگزار شـد.
حجت االسـام علیرضـا بـی نیـاز جانشـین نهاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در امـور اهـل 
سـنت اسـتان ضمن تقدیـر از مشـارکت علمای 
شـیعه و اهـل سـنت در این امـر مهم، بـر اطاع 
رسـانی بـه موقـع و دقیـق حلـول مـاه رمضـان 

توسـط رسـانه ملـی تاکیـد کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: عیـد فطـر و مـاه مبـارک 
اقتـدار همـه  اتحـاد و  رمضـان، نمـاد وحـدت، 
مسـلمانان در سراسـر عالـم اسـت و اسـتهال 
نیـز یکـی از ایـن جلوه ها اسـت که با مشـارکت 
سـنت  اهـل  و  شـیعه  علمـای  آمیـز  وحـدت 
سیسـتان و بلوچسـتان بـا رویکـرد وحـدت آمیز 
در سـال گذشـته صورت گرفته و امیدواریم سال 

جـاری هـم بـا رونـدی بهتـر انجام شـود.

ادامه از صفحه 1
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نبیّسوک:شاه جهان قادر

نبیسوک:  مهمد شکاری

ــتگ  ــا  بسـ ــې  گونچانـ ــاک وتـ ــا  اێ  بٹـ بلوچـ

ـــک  ـــا  س ـــارَے بابت ـــان گال امب ـــې  زب ـــه بلوچ ک

هـــزگار و پُرهاٹیـــگ انـــت.  لهتـــێ اێ  بٹـــاکا  

بـــارت گـــون پـــوران همـــر کنـــت کـــه بلوچـــې  

دنیایَـــے هزگارتریـــن زبـــان انـــت. رواج گپتگیـــن 

ـــا  ارزان  ـــے دارگ چـــو کودکـــې  لییب گپانـــې  ِزیلَ

ـــے باریـــگ  ـــے وهـــدێ ایشـــانې  پَّریچگَ انـــت بلَ

ـــم  ـــارا دور اندی ـــا وت ـــوک ی ـــپ جن ـــڈا گ ـــت گ کی

کنـــت یاکـــه رسا  ترپـــش و ســـوچاکین " دَے 

ـــت.  ـــی"َے اوکارگا  درکاری ـــې  دال دل

ــه  ــه اگـ ــت کـ ــگ لوٹیـ ــتې  مّنـ ــارا اێ  راسـ مـ

بلوچـــې  Concrete لبزانـــې  بانداتـــا  هـــزگار 

ـــې   ـــگا  Abstract لبزان ـــې  نیم ـــڈا دوم ـــت گ ان

تـــکا  نِـــزور و نیـــزگار انـــت هـــم. 

بلوَچـــے کـــرا  َهـــور و بـــاران، ُمـــد و موســـا  

ســـیادې  داروکیـــن هزارانـــې  کّچـــا  گال و 

گالبنددســـت کپنـــت. ســـاربانی، مالـــدارې  و 

ـــاب  ـــن ازب ـــے همگرنچی ـــد و گزرانَ ـــې  زن کوچگ

و پدراِیشـــت بـــه بنـــت یـــا دریاوردېَـــے کار و 

کســـب و ِزرا  ســـیادې  داروکیـــن چیزانـــې  نـــام، 

ِســـاه و ســـنج ببنـــت یـــا مرکـــب و باربَریـــن 

دلـــوت، اێ  کُان چـــپ و چاگـــرد کنوکیـــن 

لبزانـــې  معاملهـــا  راســـتێ کـــه بلوچېَـــے 

هـــزگارې  پاســـگ نبیـــت بلَـــے وهـــدێ تـــو 

رسکارې  نوٹیفکیشـــنێ یـــا چـــه اردو و انگریـــزې  

هالتاکیـــا  زرتگیـــن شـــونگالی بلوچیـــا  رجینـــگ 

بلوٹَـــے گـــڈا ســـک مانِگیَشـــے و تکانـــر بَـــے  . 

تعینـــات، مثبـــت، اقتصادیـــات، متثیـــل، اســـاطیر، 

تفویـــض، دعـــوٰی، مدنظـــر و اێ  رنگیـــن هـــزاران 

لبزانـــې  بلوچـــې  چـــه بــُـن و بیهـــا  نیســـت اَنـــت.  

ـــې   ـــڈا َپ دلجم ـــت، گ ـــگ ان ـــێا  ٹهینت ـــه کس اگ

ـــش  ـــې  ای ـــدا بدبهت ـــت.  پ ـــگ ان رواج هـــم نگپت

ـــێ  ـــم یک ـــوک ه ـــوک و رواج دی ـــه ٹهین ـــت ک ان

ـــیر منـــې  و دومـــې   ـــه انـــت. یکـــێ گشـــیت ِش ن

ـــا  ـــے ته ـــان چیلَ ـــێ کّش ـــن.  و هم ـــیت روگ گش

ـــے جندهـــم بَچلیـــت کســـا  دانکـــێ  اگـــه ِهینزکَ

ـــت.  ـــر نبی ِپ

ــایې   ــزان َدرسـ ــون Concrete لبـ ــے گـ بلوَچـ

ــا   ــه آییـ ــت کـ ــچ انـ ــێ کَـ ــو بـ ــې  انچـ ُهبناکـ

تـــاکّارې  و رســـانکدر، سیاســـت، شـــهزانتې، 

نگـــدکارې  و معیشـــتَے گال و گالبندانـــې  

جوڈکنـــگا  گیشـــر ریڈیـــو، ٹیلېـــوژن و موبایـــان 

بلوچـــې  نـــام ِپربنـــدگا  وتـــې  رسَے مـــازگ 

ــام هـــم  ــانې  نـ ــدا ایشـ ــینتگ اَنـــت. پـ هوشـ

ــه  ــت کـ ــام اَنـ ــې نـ ــن بهانگـ ــن دلربیـ انچیـ

ـــرێ  ـــرێ ب ـــیننت و ب ـــان گیش ـــب م ـــا  اَج مردم

ــے  ــا موبایلَـ ــه درورا ، مـ ــم ! پـ ــیننت هـ تُرسـ

ـــې   ـــې  دمگ ـــگ. بلَـــے بلوچان ـــو کت ـــام گوانک ن

ـــو"  ـــا " گوانک ـــے ته ـــه و ِشک و پالَ ـــدې  کس گی

ـــت. اێ   ـــام اِن ـــے ن ـــتین مهلوکَێ ـــم ندیس ـــک چ ی

هســـابا  اگـــه کســـێ وتـــې  کوهســـتگې  ســـیادێا  

بگشـــیت کـــه منـــا دو گوانکـــو مـــن کیســـگا  

ـــې   ـــې  پادان ـــا  وت ـــه ترس ـــّزگ چ ـــڈا آ ب ـــت گ ان

میـــار بیـــت کـــه اێ  واجهـــا  َو ِجـــّن و ســـیه 

دیـــه کیســـگا  کتـــگ انـــت و تَریـــت. . !

ــگ،  ــور، بُـ ــنز، تَرَهـ ــتین، رگام، موشـ ــه، اسـ پُٹـ

ـــر و اێ   ـــڈ، گَّم ـــاپ، گورَون ـــگ، ِمیت ـــْواش، کیل گ

ـــه  ـــاھرې  و کس ـــز ش ـــزاران لب ـــه ه ـــن دگ گونگی

ــم  ــدار و مهکـ ــک براهـ ــکا  سـ ــاچې  لبزانـ سـ

ـــکان  ـــے ت ـــن زندمانَ ـــرزَے داتگی ـــے ب ـــت بلَ کنن

ایشـــانې آ کساســـا  زلـــورت نبیـــت چوکـــه 

ـــت.  ـــې  بی ـــز و گالبندان ـــتې  لب ـــې  و زانش تکنیک

ـــا   ـــا  گـــون یـــک واجهێ مـــن یکرنـــدێ همـــێ بابت

ـــے ش  ـــو منَّ ـــتې: " ت ـــا گوش ـــڈا من ـــان گ ـــا  ات گپ

نـــه منَّـــے ش، بلَـــے منـــې  ایـــان انـــت کـــه 

ـــت" ـــدل اس ـــزَے ب ـــا هرلب ـــے ته بلوچېَ

ـــک  ـــک ی ـــکا  تچ ـــې تچ ـــه زبانزانت ـــا ک ـــے بی بلَ

ـــے  ـــه زبانَ ـــیت ک ـــاینس گش ـــێ و اێ  س ساینس

ــان  ــان"َے چاچـ ــون " ایـ ــن روت گـ هالیگیـ

گایـــگ و ســـاکم کنـــگ نبنـــت.

گیدي ِکّسه 

زانتکاران گْوشتگ :
وهدی که کسی شارا مّنت کنت آییَے  گّپ  و  

پریاتا گوش بدارِت  و  ِبنِّت .
یک جوگيی هست اَت که آییَے کار  و  بار بس 

مارَے گرگ و کُشگ اَت.
واجَهے جند جوگيی اَت مارَے کار  و  بارا بلد 
اَت په دم ماري گپت اَنت. واجکارا ويت دندا 
کتگ اَت. جنگل  و  گیابانا ویل اَت و مار شوهاز 

کنگا اَت.
َهو َهو بزان نَکَنے یک روچی گون ماراين مسرا 
ڈیّکي دات، انچوش که جوگیا ای مار دیست 
اِنت و  ای مار چه مني زورا گیش  زانتي که 
جوگیا په ويت زانتَے متابکا کساس کت که چه 
منا پنچ درجه گیشر ایشیا زور مان اِنت ، گڑا 

پُشتي مان دات په تچگا. 
مے  جوگی!  واجه  هان  گْوشت:  مسرا  ماراين 
اینچک مار تو گپتگ و کُشتگ. ين پُشتا کنزانَے!؟

جوگیا گْوشت: منا پِهل کن من دگه بری چوشین 
کار نکنان. 

مان  پُشت  جوگیا  نیست.  پِهيل  گْوشت:  مارا 
دات و تچگا لگّت. مار رنَدي کپت. تگی مار  
و  تگی جوگي بگر بگر دَن هیلّتی جوگیا ويت 
سا بادشاَهے لوگا رسکُت. تِچکا  بی جست  و 
پرسا بادشاَهے لوگا پْرت.  بادشاها گْوشت: هان 
جوگي ترا هیر اِنت؟ چو هیسک  و  همپانَے!؟

جوگیا گْوشت: گپا ِبل؛ ماراين مسر مني رندا 
کپتگ که منا به کُش ایت.  

تها  اجازتا  بی  اوشتات  دپا  آتک کمپانَے  )مار 
نَپْرت که بادشاَهے لوگ اِنت (

جوگیا گْوشت بادشاه تو وڑے بکن مارا بگْوش 
یکین رندا منا پِهل بکن دگه برے چوش نَکنان.

بادشاها وزیر راه دات که تو برو مارا مّنت کن 
که یکین رندا َمیگي جوگیا پِهل کن.

وزیر ُشت و بازین ِپریات  و  زاريی کُتي بلے مارا 
دوین پاد یکین کَوشا کُتنت که نَبیت. 

وزیر گون ُهشکین دستان آتک.
رسپد  دستا  مے  ای  جوگي  گوشت  بادشاها 

نَبیت. 
جوگیا گْوشت  بادشاه تو کازیا راه دے بلکین 

َمّنتي. 
کازي ُشت ويت پریايت کتنت بلے هچ. 

سیمي رندا بادشاها گْوشت من وت روان بارین.
بادشاها مار هرچی گْوشت که مار تو چوش 
مکن جوگي مے میار اِنت یکین رندا پِهيل کن، 
بلے مارا ويت ُسنٹ اودا داشتگ اَت که بادشاه 
همی یکین گپا َمجن که ای مردا باز بیر گون 

اِنت
بادشاه ایکیم بیت  و  آتک 
هان جوگي ين چی بکنان؟

جوگیا گْوشت تو ويت ها جنین ُچکان راه دے 
که دنیگا کيس چم اِش ِپر نَکپتگ  و  دنیگا روچا 
هم نَدیستگ اَنت بلکین همی بانکاين هاترا منا 

پِهل بکنت.
بادشاه مجبور بیت که مردَے مرگَے سوال اِنت 

بادشاها ويت موجرین جنک دیم داتنت. 
ایشان ويت زور جت  و  پریات اِش کت بلے مارا 
یّکین پیا ويت رس دور داشتگ اَت  و  مّنگَے 
وڑا نَہ اَت  ، اے هم هالیگ دستا آتکنت  و  

گْوشت اِش که مار هچ وڑا رازیگ نَبیت. 
جوگیا گْوشت شارا شاباش اِنت شا ويت پریات 
کتگ اَنت  و  من شمے ِمّنتا گران ،ين ِبلّتي که  

من وت روان  و  من بزانان  و  مار . 
جوگي ُشت مارَے کرا شاپتي  زهمے مار دو 

کپّا بیت.
بادشاه زهر گپت گْوشتي جوگي وهدی که يت 
مارا چیا  اَت، گڑا  بوتگ  کار  ای  ويت دستا که 

اینچک رو آ پرمات؟
جوگیا گْوشت بلے واجه 

من یک جوگیی یان آ وهدي مار چه منا پنچ 
درجه بُسر اَت 

وزیر که ُشت آییَے یک درجهی کمر بوت.  پدا 
کازي پدا تو پدا جنین ُچک...

گُڈ رسا آییَے چار درجه کم بوت گڑا من  و  مار 
برابر بوتین. 

پمیشکا ين من  وت جت.
ای کسَهے مکسد ایش اِنت که هرچ مردمی که 
دگراين پنت  و  سوجان گوش مداریت  و  ويت 
رسا دیر بداریت ، دگراين پریات  و  زاریان هچ 
گوش مداریت بزان که آییَے تَکرّب  و  وتگندي 
آییا  پروش دنت  و  آ کس نزورتر  و  نابودتر 

بیت  و  آ وت وتا تاوان دنت  و  پْروش وارت.

بلوچې  زبانَے هزگاری
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چکیده گزارش عملکرد کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست چکیده گزارش عملکرد کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 
شورای اسالمی شهر زاهدان در سال سوم دوره پنجم )شهریورماه شورای اسالمی شهر زاهدان در سال سوم دوره پنجم )شهریورماه 9898 لغایت شهریورماه  لغایت شهریورماه 9999((

*  بررسی طرحهای تفکیک زباله از مبداء
ــه گردهــا و  * بررســی و پیگیــری طــرح ســاماندهی زبال

کارگاه هــای ضایعــات بازیافتــی
و  نگهـداری  در  موجـود  موانـع  و  مشـکات  بررسـی   *
ایجـاد فضای سـبز شـهری و ارائـه راهکارهای کارشناسـی 

درخصـوص بهبـود فضـای سـبز شـهر زاهـدان
* پیگیری احداث پارک 6/4 هکتاری بانوان

* پیگیری توسعه وتجهیز ایستگاهای آتش نشانی
* پیگیری توسعه و تجهیز)امکانات( مدیریت بحران شهرداری

* پیگیری توسعه شبکه آبرسانی و فضای سبز شهری 
* پیگیری ادامه اجرای فاز 3 پارک نورالشهداء

* پیگیری موضوع ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر زاهدان
* بررسی مشکات و موانع موجود در رفع سد معبر 

ــاب  ــل از پس ــی حاص ــت محیط ــات زیس ــی تبع * بررس
ــر  ــوار قلنب ــه آب بل ــه خان تصفی

* بررسی وضعیت روشنایی معابر شهر زاهدان
ـــت  ـــود وضعی ـــای بهب ـــه ه ـــری برنام ـــی و پیگی * بررس

ـــدان ـــهر زاه ـــای ش ورودیه
* بررسـی طـرح هـا و تفاهـم نامه هـای اجـرای مجموعه 
هـای رفاهـی، سـنتی، تفریحـی دراراضـی اطـراف تصفیه 

خانـه شـهر زاهـدان ،بـاغ خانـواده و پـارک قلنبر
* بازدیـد موقعیـت هـای مکانـی در حـوزه هـای مرتبـط 
بـا خدمات شـهری در موضوعـات: 1-جمع آوری پسـماند 
۲-سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری 3-رفـت و روب 

معابـر شـهری 4-نخالـه های سـاختمانی  
ــه  ــای مناطــق پنجگان ــه ه ــا و برنام * بررســی طــرح ه

ــدان ــهرداری زاه ش
* بررسـی طـرح ها و برنامـه های 5 سـازمان زیرمجموعه 

حوزه خدمات شـهری شـهرداری زاهدان
* بررسـی عملکـرد و برنامـه هـای مدیریـت پیشـگیری و 

مقابلـه بـا بحـران شـهرداری زاهدان 
* بررسـی و تصمیـم گیـری در خصـوص وضعیـت رهـا 

سـازی فاضـاب خانگـی در معابـر شـهری
* بررسـی بودجـه پیشـنهادی سـال 1399 سـازمانهای 

حـوزه معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری زاهـدان
* برنامـه ریـزی و اتخـاذ تصمیـم در مـورد برنامـه هـای 
هفتـه درختـکاری و اسـتقبال از بهـار شـهرداری زاهـدان

اهم دستور کار جلسات کمیسیون

* پیگیری الیحه دو فوریتی واگذاری 1۸ دستگاه اتوبوس
* پیگیری موضوع احداث پروژه دروازه قرآن

* پیگیری موضوع تقاطع های غیر هم سطع بهداشت و میدان کارگر
* پیگیری موضوع اجرای پیاده راه سازی  چهار راه رسولی

* پیگیری موضوع وضعیت 6 دستگاه مینی بوس واگذار شده به بخش خصوصی
* بررســی الیعــه پیشــنهادی دو فوریتــی شــهرداری مبنــی بــر تعییــن 

نــرخ مصــوب جهــت جابجایــی مســافر بــا مینــی بــوس
ــر شــهری  ــفالت معاب ــروژه بهســازی و اجــرای آس * بررســی موضــوع پ

ــع  ــر مرب ــه مســاحت 46۲/000 مت ــج ب ــک و پن ــه ی منطق
* بررسی موضوع نحوه اجرای حفاظ در اطراف مسیلهای سطح شهر

* بررسی مسائل عمرانی حاشیه شهر زاهدان
* بررســی و انجــام بازدیدهــای مســتمر از پــروژه اجرایــی مســیل 
پاســداران بــا دعــوت از مشــاورین مربوطــه و برگــزاری جلســات متعــدد 

* بررسی  و ارائه گزارش عملکرد و برنامه های حوزه امور زیر بنایی و عمرانی
* انجـــام بازدیدهـــای دوره ای از پـــروژه هـــای عمرانـــی معاونتهـــا و 

مناطـــق پنجگانـــه شـــهرداری
* بررسی اصاحیه بودجه سال 9۸ شهرداری در زمینه پروژه های عمرانی

* بررسی پروژه های عمرانی بودجه سال  99 شهرداری
ـــرکت  ـــاری ش ـــای حف ـــت نواره ـــروژه مرم ـــنهادی پ ـــه پیش ـــب الیح * تصوی

ـــهرداری گاز در منطقه4ش
* تصویــب الیحــه پیشــنهادی پــروژه مرمــت نوارهــای حفــاری شــرکت 

گاز بــه مســاحت 60/000 متــر مربــع در ســطح شــهر
* تصویــب الیحــه پیشــنهادی پــروژه مرمــت نوارهــای حفــاری شــرکت 

گاز در ســطح شــهر
ــورت  ــی ص ــات عمران ــز اقدام ــرد و نی ــزارش عملک ــه گ ــی و ارائ * بررس
در  پنجگانــه  مناطــق  و  مرکــز  شــهرداری  تفکیــک  بــه  پذیرفتــه 

ســال 9۸ و نیــز ارائــه برنامــه هــای ســال 99 شــهرداری در ایــن زمینــه 
* ارائــه گــزارش عملکــرد معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک در ســال9۸ 

و نیــز ارائــه برنامــه هــای ســال 99 
* بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری درخصوص متمم بودجه سال9۸

* بررسی موضوع لکه گیری آسفالت معابر شهر
* ارائــه گــزارش عملکــرد ســازمان مدیریــت حمــل ونقــل بــار و مســافر 

در ســال 9۸ و نیــز ارائــه برنامــه هــای ســال99
* بررسی مسائل مرتبط با آماده سازی اراضی شهرک غرب

* بررســی الیحــه دو فوریتــی شــهرداری مبنــی بــر تصویــب نــرخ کرایــه 
ــن  ــارت و همچنی ــت نظ ــرکتهای تح ــهری و ش ــای درون ش ــی ه تاکس

ــی مربوطــه در ســال 99 کدهــای تخلفات
ــروژه هــای در دســت  ــه گــزارش وضعیــت و پیشــرفت فیزیکــی پ * ارائ

اقــدام حــوزه امــور زیــر بنایــی وعمرانــی
ــه تحقــق بودجــه  ــا توجــه ب ــی ب * بررســی موضــوع پــروژه هــای عمران

ــغ بودجــه ســال 9۸ شــهرداری در تفری

* بررســی و تصویــب توافقنامــه هــای فــی مابیــن شــهرداری و 
مالکیــن واقــع در طــرح هــای عمومــی شــهرداری مــن جملــه 

مســیل شــیرآباد و ... 
* بررســی و اعــام نظریــه در خصــوص آییــن نامــه هــای 

پیشــنهادی کــه بصــورت طــرح یــا الیحــه توســط شــورا و 
شــهرداری تهیــه میشــود جهــت اراییــه و تصویــب نهایــی بــه صحــن 

ــورا ــی ش علن
ــدور  ــا ص ــه ب ــی در رابط ــدد مردم ــای متع ــت ه ــی درخواس * بررس

ــت و  ــند مالکی ــد س ــاعی و فاق ــاک مش ــرای ام ــی ب ــوز دیوارکش مج
ــن  ــی مابی ــی ف ــات ملک ــع اختاف ــن رف همچنی

ــد ،  ــم از خری ــات اع ــام معام ــار و انج ــض اختی ــح تفوی ــی لوای * بررس
ــهرداری ــه ش ــتیجاری ب ــاره و اس ــه ، اج ــروش، مقاطع ف

ــرک  ــه انجــام ت ــات شــهرداری در زمین ــدد معام ــح متع * بررســی لوای
ــده تشــریفات مناقصــه و مزای

ــهر  ــطح ش ــار س ــد حص ــر فاق ــی بای ــف اراض ــن تکلی ــی و تعیی * بررس
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــق ب متعل

* بررســی الیحــه پیشــنهادی شــهرداری در خصــوص واگــذاری اراضــی 
شــهرک الغدیــر از طریــق مزایــده عمومــی 

* بررســی الیحــه یشــنهادی شــهرداری در خصــوص پــروژه امــور 

ــماندهای  ــاف ، پس ــازی ، اصن ــش نوس ــع فی ــاپ، توزی ــه چ ــوط ب مرب
شــهری و پیگیــری وصــول عــوارض مذکــور

* بررســی قــرارداد فــی مابیــن شــهرداری و شــرکت آرمانشــهر در رابطــه 
بــا کارگــزاری امــاک و حقوقــی شــهرداری زاهــدان

* بررسی اعتراضیه های فرمانداری و هیئت تطبیق مصوبات شورا
*  بررسی توافقنامه فی مابین شهرداری و لشکر۸۸ زرهی

* بررســـي عملکـــرد معاونـــت معمـــاري وشهرســـازي  
شـــهرداری در نیمـــه اول ســـال 9۸

* بررسي پرونده تملکي شهروندان 
* بررســـي ســـاخت و ســـازهاي تعاونـــي مســـکن لشـــکر ۸۸ 

زرهـــي در اراضـــي پشـــت دانشـــکاه سیســـتان و بلوچســـتان بـــا 
کاربـــري آمـــوزش عالـــي

ــي  ــوه هماهنگـ ــازها و نحـ ــاخت و سـ ــام سـ ــد انجـ ــي رونـ * بررسـ
ــتان ــاختمان اسـ ــي سـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــهرداري و سـ شـ

ــگاه  ــاد پایـ ــاک و ایجـ ــزي امـ ــات ممیـ ــه عملیـ ــي مناقصـ * بررسـ
ــي ــات مکانـ اطاعـ

ــوص  ــهرداري در خصـ ــال 99 شـ ــنهادي سـ ــه پیشـ ــي بودجـ * بررسـ
پـــروژه هـــاي پیـــش بینـــي شـــده در حـــوزه معمـــاري و شهرســـازي

* بحث و بررسی در خصوص پهنه شمالی شهر
* بررســـي الیحـــه پیشـــنهادي شـــهرداري در خصـــوص مشـــارکت بخـــش 
ـــهرداري  ـــه ش ـــق ب ـــي متعل ـــاز در اراض ـــاخت و س ـــر س ـــي در ام خصوص

ـــهر( ـــدوده زیباش )مح
* بررسي وضعیت کمربندي شمال شهر )شرقي  - غربي(

* بررسي مشکات و موضوعات مرتبط با باغ عنایت
ـــم  ـــن تراک ـــوص تعیی ـــهرداري در خص ـــنهادي ش ـــه پیش ـــي الیح *  بررس
ـــایر  ـــهر و س ـــمال ش ـــوردار )ش ـــم برخ ـــاي ک ـــدوده ه ـــه در مح ـــاز پای مج

ـــا ( ـــدوده ه مح
* بررســـي درخواســـت شـــرکت تعاونـــي اعتبـــار جهـــاد مبنـــي بـــر 

اصـــاح طـــرح تفصیلـــي و حـــل مشـــکات بوجـــود آمـــده پیرامـــون 
موضـــوع

*طــرح نامــه ارســالی شــهرداری در خصــوص عملیــات ممیــزي امــاک 
ــه خدمــات  ــي )gis( و ارائ ــگاه اطاعــات مکان و مســتحدثات و ایجــاد پای

سیســتمهاي ویــژه شهرســازي در پنــج منطقــه شــهرداري زاهــدان 
ــه عنایــت در خصــوص  ــاغ معــروف ب ــد اعضــاي شــورا از محــل ب * بازدی
مــوارد امنیتــي مربــوط بــه بــاغ مذکــو ر پیــرو درخواســت معتمدیــن محله

* بازدید اعضای کمیسیون از سطح شهرداري  منطقه3  
ـــن  ـــه ای ـــوط ب ـــوارد مرب ـــای دوره ای اعضـــای کمیســـیون از م ـــد ه * بازدی

ـــودک و ...( ـــارک ک ـــوزه ) پ ح

* تدوین سیاستهای برنامه عملیاتی حوزه فرهنگی
* نامگذاری معابر به نام مفاخر و شهدای معظم

برنامه هـای حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی  * بررسـی و تصویـب 
منطبـق بـا شـرایط کرونـا

* تصویب احداث عکاسخانه میرزا نیک محمد در پارک الله
* بررسی و تصویب طرح سینماشهر، به عبارتی سینما در فرهنگسراها

* بررسی برنامه جامع ارتباطات و فعالیت های رسانه ای شهرداری زاهدان
ــر  ــه ســطح شــهر و نظــارت ب ــد از فرهنگســراها و ســراهای محل * بازدی

اجــرای برنامــه عملیاتــی حــوزه فرهنگــی
* تصویـب طـرح ایجـاد فضاهـای ورزش همگانـی و مراکـز ورزش بانـوان و 
توسـعه ورزش بانـوان در شـهر زاهـدان ) شـروع عملیـات اجرایـی فـاز اول 

پـارک بانـوان، بازسـازی فضای ورزشـی بـاغ خانـواده و...(
* بررسـی و اصـاح برنامه هـا در مقاطـع زمانـی برنامـه پنـج سـاله، بودجه 

سـاالنه و ریـز برنامه هـای یکسـاله مدیریـت شـهری در حـوزه فرهنگی
اجـرای  حسـن  بـر  نظـارت  و  لوایـح  و  طرح هـا  مصوبـات،  پیگیـری   *
دسـتورالعمل ها، پروژه هـا، اقدامـات و عملکـرد فرهنگـی کلیـه معاونت هـا و 

زاهـدان بـه شـهرداری  وابسـته  سـازمان های 

* حضور در جلسات و مجامع علمی و اجتماعی متناسب با اهداف کمیسیون
* بهره گیـری از ظرفیـت نخبگان، صاحبنظران و متخصصان جهت بررسـی 

چالش های فرهنگی شـهر
* تعامل موثر و هدفمند با تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و گروه های 

مردمی مرتبط به منظور استفاده از توانمندیهای آنها در مدیریت شهری

* بررسی تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداری در سال 99
*بررسی بهاء خدمات شهرداری و سازمان های تابعه در سال 99

*بررسـی الیحـه انعقـاد قـرارداد اجرای طرح سـرمایه گـذاری و 
مشـارکتی جمـع آوری مکانیـزه نخالـه بنایـی و ضایعات

* بررسی قیمت منطقه ای اماک 
ـــی  ـــرکت مهندس ـــهرداری و ش ـــن ش ـــی مابی ـــرارداد ف ـــی ق * بررس

ــاری و  ــع تجـ ــات تکمیـــل مجتمـ ــا در خصـــوص عملیـ ــیف بنـ سـ
مســـکونی ســـعدی 

ـــی  ـــع تفریح ـــارکتی مجتم ـــذاری و مش ـــرمایه گ ـــرارداد س ـــی ق * بررس
ـــت  ـــارک مل ـــع در پ ـــش واق ـــاغ وح ـــگری و ب گردش

*بررسی آخرین وضعیت پروژه های در دست اقدام سرمایه گذاری 
ـــال 9۸  ـــه اول س ـــش ماه ـــد ش ـــق درآم ـــرد تحق ـــه عملک ـــی ارای *بررس
ـــه  ـــن برنام ـــه و همچنی ـــدی بودج ـــای درآم ـــر فصـــل ه ـــوب س در چهارچ
ـــایل و  ـــه مس ـــتر و ارای ـــد بیش ـــق درآم ـــتای تحق ـــماهه دوم در راس شش

ـــش رو  ـــکات پی مش
*بررســـی مســـایل و مشـــکات حـــوزه ســـرمایه گـــذاری شـــهرداری 

زاهـــدان و اقدامـــات انجـــام شـــده
*بررسی و تصویب آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری زاهدان 

*بررسی عوارض نوسازی و چگونگی بهینه سازی آن 
* بررسـی کدهـای درآمـدی بودجـه پیشـنهادی سـال 99 در خصـوص 

پـروژه هـای پیـش بینـی شـده در حـوزه درآمـد و سـرمایه گـذاری 
ــوص  ــهرداری در خصـ ــنهادی شـ ــه پیشـ ــی و تصویـــب الیحـ * بررسـ
ـــازمان  ـــهرداری و س ـــار ش ـــت اختی ـــن تح ـــاء اماک ـــاره به ـــذ اج ـــدم اخ ع

ـــا ـــاری کرون ـــه بیم ـــه ب ـــا توج ـــاه ب ـــدت دو م ـــه بم ـــای تابع ه
* بررســـی بخـــش درآمـــدی تفریـــغ بودجـــه ســـال 9۸ شـــهرداری و 

ارایـــه گـــزارش اجمالـــی در ایـــن زمینـــه

* بررسی بودجه، اصاحیه و متمم بودجه شهرداری 
* بررسی تفریغ بودجه سال 9۷ شهرداری و سازمان های تابعه 

ـــهرداری و  ـــالیانه ش ـــی س ـــت حسابرس ـــابرس جه ـــن حس * تعیی
ـــه ـــای تابع ـــازمان ه س

* بررسی برنامه 5 ساله توسعه عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی شهر زاهدان  
* ارایه سیاست های شورای اسامی شهر در بودجه سال 1399
* بررسی گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری 

ـــرمایه  ـــرکت س ـــیس ش ـــوص تاس ـــهرداری در خص ـــح ش ـــی لوای *بررس
ـــهر  ـــران ش ـــذاری و عم گ

*بررسی لوایع شهرداری در خصوص مساعدت مالی به اشخاص حقیقی 
* بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری پیرامون ودیعه مسکن 

* بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری پیرامون منازل کوی قدس 

اهم دستور کار جلسات کمیسیون

اهم دستور کار جلسات کمیسیون
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اهم دستور کار جلسات کمیسیون

اهم دستور کار جلسات کمیسیون
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ــران  ــیون عم ــرد کمیس ــزارش عملک ــده گ ــران چکی ــیون عم ــرد کمیس ــزارش عملک ــده گ چکی
ــهری  ــل ش ــل و نق ــهری وحم ــل ش ــل و نق وحم

چکیده گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و امالکچکیده گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و امالک

چکیــده گــزارش عملکــرد  کمیســیون معمــاري و چکیــده گــزارش عملکــرد  کمیســیون معمــاري و 
شهرســازيشهرســازي

چکیده گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی، اجتماعیچکیده گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی

ـــد  ـــیون درآم ـــرد کمیس ـــزارش عملک ـــده گ ـــد چکی ـــیون درآم ـــرد کمیس ـــزارش عملک ـــده گ چکی
ـــذاری ـــرمایه گ ـــذاریو س ـــرمایه گ و س

چکیده گزارش عملکرد کمیسیون طرح و برنامهچکیده گزارش عملکرد کمیسیون طرح و برنامه
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