ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

1.556.210

گرم طالی 4.984.192 ۱۸

بهار آزادی

48.400.000

نیم

21.580.250

گرم طالی 6.646.200 ۲۴

امامی

48.830.000

ربع

24.700.000
14.740.000

گرمی
دالر

یورو

9.320.000

درهم

129.390

لیر ترکیه

144.200

دالر استرالیا

36.359

تغییرساعت کاری موزههای تهران

19.423

تهران

77.848

 0تا 6

سال پانزدهم

شماره پیاپی 1651

پنجشنبه  3بهمن 1398

مدیراداره کل موزهها گفت :با تغییرساعت کاری

قیمت  500تومان

چهارموزه بزرگ تهران ،تالش میکنیم به مرور
فعالیت موزهها را به سمت شب ببریم
3

عکس :ایرنا

وزیر امور خارجه عربستان:

از مذاکره با ایران

استقبال میکنیم

راهسازی با مالیات از خانههای لوکس
با تصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانهها و خودروهای لوکس  ۱۰هزار میلیارد ریال
برای راه روستایی ،آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص مییابد
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پروژه انزوای ایران کلید

خورده است؟
یادداشت مهمان

افشار سلیمانی

طبـق آخریـن گـزارش هـا بـه نظـر می رسـد کـه علی رغـم دعـوت از

درخواستدوستداران

ایـن اجلاس حـدود  500تن از مقـام های کشـورهای مختلف حضور
مـی یابنـد .اینکـه صرفـا سـخنرانی نباشـد و مقـام دعوت شـده فقط
دیدارهـای حاشـیه ای داشـته باشـد چندان مفید نیسـت و هـدف از

قاسـم سـلیمانی ،حوادث منطقه و سـقوط هواپیمای اوکراینـی برگزار
مـی شـود .بـه نظـر می رسـد تحوالتـی در پشـت پـرده میـان آمریکا
و اروپـا نیـز وجـود دارد .اروپـا همچنـان اصـرار دارد کـه بـدون ایفـای
تعهداتش در برجام ،ایران همچنان به طور کامل پایبند باشـد .این در
حالـی اسـت کـه در روزهای اخیر با برداشـته شـدن گام پنجم کاهش
تعهـدات برجامـی اروپایـی هـا نیـز به سـراغ مکانیـزم ماشـه رفته اند
و نشـان دادنـد کـه قصـد عقـب نشـینی ندارنـد و قدمی بـرای اجرای
تعهـدات نخواهـد برداشـت؛ البتـه چنیـن اراده ای در آنان وجـود ندارد
و فاقـد تـوان الزم بـرای آن هسـتند .بـا بررسـی چنیـن عواملـی مـی
تـوان دریافـت کـه برنامـه ریـزی هایـی بـرای منـزوی سـاختن ایران
پدید خواهـد آورد.
حتـی درعرصه ورزشـی نیز کنفدراسـیون آسـیا تحت تأثیـر البی های
قدرتمنـد سـعی دارد تـا مانـع میزبانـی ایـران شـود تـا مسـابقات در
کشـورهای بـی طـرف برگـزار شـود .از سـوی دیگـر شـاهد تلاش ها
بـرای لغـو پروازهـای خارجـی هسـتیم و آمریـکا نیـز تحریـم هایش
علیـه ایـران را افزایش داده اسـت .اروپایی ها نیز توقـع دارند که بدون
ایفـای تعهداتشـان ایـران به طور صد در صـدی آن را اجـرا کند .اگرچه
چنین وضعیتی تازه نبوده و دشـمنی ها با ایران تداوم داشـته اسـت
امـا شـواهد نشـان مـی دهـد کـه رونـد کنونـی دور جدیـدی از پـروژه
منـزوی سـاختن ایـران اسـت .معلوم نیسـت ایـن روند تا کجـا ادامه
پیدا کند اما اگر به نتیجه ای نرسـد ممکن تجربه سـال های گذشـته
تکـرار شـود برهـه ای کـه اروپایی ها سـفارت خـود را در ایـران تعطیل
کردنـد .در نـگاه کالن پرواضح اسـت که اروپا در سـایه آمریـکا قرار دارد
و بـا ایـن کشـور همراه خواهد شـد.
اگـر اجلاس داووس را نیز بررسـی کنیم می بینیـم که این گردهمایی
فرصتـی را بـرای البـی شـرکت هـا و بنگاه هـای اقتصـادی فراهم می
سـازد و ایـران نیـز از ایـن اجالس برای انعکاس مواضع خود اسـتفاده
کـرده اسـت .بـرای بهـره منـدی از تمـام ظرفیـت هـای ایـن اجالس
نیازمنـد فراهـم کـردن بسـترهای الزم هسـتیم .در دوره اصالحـات
سیاسـت خارجی دولت کارشناسـی شـده ،منطقی و بر مبنای اصولی
خـاص بـود کـه مـی توانسـت از فرصـت هـای داووس اسـتفاده کند.
در دولـت نهـم و دهـم نیز سیاسـت خارجی جمهـوری اسلامی ایران
بـه طـور کلـی با چالشـی آفرینی بـود .اما در دولـت یازدهم کـه توافق
هسـته ای امضـا شـد نیـز زمینـه خوبی فراهـم شـد امـا در دور بعد و
بـا آغـاز بـه کار دولـت دوازدهـم رئیـس جمهـور آمریـکا از ایـن توافق
خارج شـد و شـرایط شـکننده تر از هر زمان دیگری شـد .نکته ای که
بایـد مـد نظـر داشـت این اسـت کـه ماهیت نظـام بین الملـل قدرت
محـور بـوده کـه در رأس هـرم آن ایـاالت متحده آمریـکا و متحدانش
قـرار دارند.
ایـن کشـورها هسـتند کـه در شـورای امنیت سـازمان ملل عضـو دائم
هسـتند و روسـیه و چیـن نیـز بـه طـور طبیعی بـه دنبال منافـع خود
هسـتند .ضمـن اینکـه نبایـد از ویژگـی های نظـام قدرت محـور غافل
بـود .آن چـه زمینـه سـاز تحقـق منافـع ملـی کشـورها خواهـد شـد،
دیپلماسـی پویا و معادله بندی اسـت؛ و گرنه با چالش مشـکلی حل
نخواهـد شـد .اگـر چنین بود کشـوری مانند چین سـفارت خـود را در
آمریـکا تعطیـل مـی کـرد و وارد فـاز تنش می شـد .کشـورها در نظام
بیـن الملـل بـه دنبـال جلوگیـری از هزینـه هـا با اتـکا به دیپلماسـی
هسـتند ،چرا که این هزینه ها مانع ایجاد توسـعه و رشـد خواهد شـد؛
لـذا آنـان بـا در نظـر گرفتن تـوان و امکانات خود نقش ایفـا می کنند.
در شـرایط کنونـی نیـز بهتریـن راه بـرای ایران اسـتفاده از دیپلماسـی
بـرای تبدیـل تهدیدهـا به فرصت اسـت و گزینه دیگری جـز این باقی
نیسـت.در خصـوص اجلاس داووس موضـوع دیگری که مطرح شـد
گفت و گو درباره ایجاد یک کانال بشردوسـتانه بین ایران و سـوئیس
بـود؛ اگـر چـه ایجاد چنین کانالی بـرای تأمین مایحتـاج دارویی ایران
موثـر خواهـد بـود امـا در بعد کالن تغییـری ایجاد نمی کند و مشـکل
اصلـی ایـران اقتصـاد و بحـث تحریـم هـا اسـت .شـاید مهمتریـن
مشـکلی کـه دولـت بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کند کسـری بودجه
و منابـع محـدود اسـت و معلـوم نیسـت پیش بینـی هایی کـه برای
بودجه انجام شـده همه آن محقق شـود .مشـکل سـوئیفت ،تولید در
داخـل و همچنیـن فروش نفـت از دیگر چالش هایی اسـت که ایران
بـا آن مواجـه اسـت ،بنابراین ایجاد این کانال تنها مـی تواند جوابگوی
نیـاز دارویـی برخـی از بیمـاران در داخل ایران باشـد اما موجب بهبود و
رشـد اقتصادی کشـور نخواهد شـد /.خبرآنالین

مجدانه برای رفع مشکالت پیش

روی صنعت گردشگری با توجه به

اتفاقات اخیردرکشورخبرداد و

گفت« :مطمئن هستم با همکاری

بهمن و اسفند برای تامین

بخش خصوصی میتوانیم مشکالت

بخشی از حقابه زیستمحیطی

را پشت سربگذاریم».

رهاسازی میشود
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 ۵۱درصدکمبودنیروی
محیطباندرکشور

معـاون حفاظـت و بهرهبـرداری شـرکت آب منطقهای
اصفهـان بـا اشـاره بـه جاری شـدن دوبـاره زاینـدهرود
در چنـد روز گذشـته گفـت :ایـن امر بنا به درخواسـت
دوسـتداران محیـط زیسـت انجـام گرفتـه اسـت.
حسـن ساسـانی روز چهارشـنبه در همایـش طـرح
داناب در سـالن شـرکت آب منطقـهای اصفهان افزود:
بـر این اسـاس نزدیـک بـه  ۲۰میلیـون مترمکعب در
ماههـای بهمن و اسـفند برای تامین بخشـی از حقابه
زیسـت محیطـی از محـل سـد زاینـدهرود رهاسـازی
میشـود .وی بیـان کرد :بـا توجه به شـرایط موجود و
پیشبینیهـای بـارش کمتـر از نرمال در مـاه جاری و
اسـفند ،به طـور حتم باید صرفه جویـی در بخشهای
مختلف لحاظ شـود.
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و

عکس  :تابناک

وجـود دارد و تـداوم چنیـن رونـدی شـرایط سـخت تـر از گذشـته را

و صنایعدستی ازپیگیریهای

 ۲۰میلیون مترمکعب در ماههای

ایـن اقـدام ممانعت از رسـیدن پیام ایران به گـوش جامعه بین الملل
اسـت .این اجالس در سـایه تحوالت مهمی چون ترور سـردار شـهید

وزیرمیراثفرهنگی،گردشگری

محیط زیست

آقـای ظریـف سـخنرانی ایشـان در ایـن اجلاس لغو شـده اسـت.در
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برنامه ضربتی برای خروج
گردشگری از بحران

جاری شدن زایندهرود به

اجلاس داووس امسـال در حالـی با حضور کشـورهای مختلف برگزار
مـی شـود کـه وزیر خارجه کشـورمان در آن شـرکت ندارد.

لینک خرید نسخه الکترونیک
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ایران چه کاالهایی از روسیه میخرد؟

استاندارد گندم ایران  ۷برابر اروپا

طـی  ۹مـاه امسـال  ۳۴درصـد از تجـارت خارجی

 ۶۶۳هـزار و  ۳۵تـن بـوده اسـت کـه ارزش ایـن

بـا اوراسـیا را صـادرات و  ۶۶درصـد را واردات

حجـم صـادرات برابـر بـا  ۲۷۰میلیـون و ۵۱۵۷

تشـکیل داده کـه بیشـترین سـهم متعلـق بـه

دالر اسـت کـه نسـبت حجـم صـادرات ترجیحـی

روسـیه و واردات از ایـن کشـور بـوده اسـت کـه

طـی سـه ماهه گذشـته نسـبت به کل صـادرات به

اقلام عمـده وارداتـی از روسـیه شـامل روغـن

ایـن اتحادیـه  ۸.۷۹درصـد و از حیـث ارزش ایـن

دانـه آفتابگـردان ،جـو ،ذرت دامـی ،محصـوالت

نسـبت  ۲۴.۳۳درصـد اسـت.

نیمـه تمـام آهن یـا فـوالد ،خطوط راه آهـن ،کاغذ

دبیرشـورای اطلاع رسـانی گمـرک در خصـوص

روزنامـه و گوشـت میشـود.

میـزان واردات ترجیحـی از اوراسـیا گفـت :حجـم

بـه گـزارش ایسـنا ،سـیدروح هللا لطیفـی -

واردات از کشـورهای اوراسـیا طـی پنجـم آبـان

سـخنگوی گمـرک  -اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه

تاکنـون یـک میلیـون و  ۴۹۳هـزار و ۴۴۷تـن

اجرایـی شـدن موافقتنامـه تجـارت ترجیحـی

بـوده اسـت که از ایـن مقدار یـک میلیون و ۳۸۳

بـا اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا از پنجـم آبـان و

هـزارو  ۵۴۱تـن واردات ترجیجـی بـوده اسـت.

تجـارت با اعمـال تخفیفات ترجیحـی در خصوص

بـه عبـارت دیگـر  ۹۲.۶۴درصـد از حجـم واردات

 ۸۶۲قلـم کاالی وارداتـی و صادراتی به کشـورهای

کشـور از اوراسـیا را کاالهـای ترجیحـی ،تشـکیل

عضـو اتحادیـه اقتصـادی ،علاوه بـر صـادرات و

دادهانـد کـه میـزان ارزش واردات ترجیحـی ۴۳۹

واردات اقلام دیگـر صـادرات ایـران به کشـورهای

میلیـون و  ۳۳۳هـزار و  ۸۰۹دالر بـوده اسـت کـه

مذکـور طـی  ۹ماهـه سـال جـاری ،حـدود ۲.۴۳

ایـن میـزان  ۸۴.۶۵درصـد کل ارزش واردات از

درصـد از نظـر وزنـی و  ۲.۴۶درصـد از نظـر

کشـورهای اوراسـیا را در نزدیـک بـه سـه مـاه بعد

دانـش در زمینههـای مختلـف از جملـه کشـاورزی باشـد.

ارزشـی کل صـادرات غیـر نفتـی کشـور را بـه خـود

از اجرایـی شـدن ایـن موافقتنامـه اسـت.

کشـاورزی مـا پایین اسـت ،گفت :پایین تنـوع آفتکشها

توانسـتند قیمتهـا را بـه صورت کنترل شـده درآورنـد و در

اختصـاص داده اسـت.

بـه گفتـه وی ،در ایـن مـدت  ۳۴درصـد حجـم

وی افـزود :حجـم صـاردات ترجیحـی ایـران بـه

تجـارت خارجـی بـا اوراسـیا را صـادرات و ۶۶

شـرایط کنونـی انتظـار مـیرود فعـاالن این حـوزه بـرای رفع

عـدم عرضـه نداریم.

کشـورهای اوراسـیا پـس از تفاهمنامـه و اعمـال

درصـد را واردات تشـکیل میدهـد .از ایـن حجـم

تخفیفـات ترجیحـی در آبـان امسـال بـه  ۵۸هزار

تجـارت ،بیشـترین سـهم متعلـق بـه فدراسـیون

و  ۳۰۲تـن و بـه ارزش  ۶۶میلیـون دالر رسـیده

روسـیه اسـت بـا  ۳۹.۹درصـد حجـم صـادرات و

ا ست .

 ۷۱.۹میـزان واردات را شـامل مـی شـود کـه اقالم

لطیفـی بـا اشـاره بـه میـزان سـرجمع صـادرات

عمـده وارداتـی از روسـیه نیـز شـامل روغـن دانـه

کشـور پـس از اجرایـی شـدن موافقتنامـه بـه

آفتـاب گـردان ،جـو ،ذرت دامـی ،محصـوالت نیمه

اوراسـیا گفـت :سـرجمع صـادرات ایـران بـه

تمـام آهـن یـا فـوالد ،خطـوط راه آهـن ،کاغـذ

مجمـوع پنـج کشـور عضـو اتحادیـه اوراسـیا

روزنامـه و گوشـت بـوده اسـت.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
یک مرحلهای
صفحه 8
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
یک مرحلهای
صفحه 8
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـا تاکیـد بـر سلامت و

ایـن مشـکل اقداماتی اساسـی انجـام دهد.

کیفیـت محصـوالت کشـاورزی اظهـار کـرد :اسـتاندارد گندم
به گزارش خبرنگار ایلنا ،عباس کشـاورز در مراسـم افتتاحیه

بتوانیـم تکنولـوژی تولیـد تنـوع آفتکشهـا را بـه کشـور

اینکـه ضایعات محصوالت کشـاورزی در کشـور ما در مرحله

را بیـش از گذشـته افزایـش دهیـم.

دانسـت و افـزود :هرچنـد سـخت اسـت امـا در صورتـی که

هفتمیـن نمایشـگاه تخصصـی نهادهـای کشـاورزی با بیان

منتقـل کنیـم ،میتوانیم هزینهها را کاهـش و کیفیت تولید

تولیـد و پـس از آن بـاال اسـت ،اظهار کرد :با توجـه به میزان

کشـاورز ادامـه داد :در دیگـر نهادهـای کشـاورزی از جملـه

بـه ایـن موضوع بایـد از اولویتهای مـا در وزارت کشـاورزی

ابزارهـای مـورد اسـتفاده ماننـد پاشـندهها ،اصلاح زمـان

وی ادامـه داد :در شـرایطی کـه اکنـون در آن هسـتیم توجه

سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی اهمیـت تولیـد

ضایعـات محصـوالت کشـاورزی به نظـر میرسـد پرداختن
باشد.

به مسـائلی مانند کاهش ضایعات کشـاورزی برای افزایش

امنیـت غذایی اهمیت زیـادی دارد.

سـموم نیـز نیـاز بـه ایجـاد اصالحاتـی در تولیـد و همچنین
سمپاشـی داریـم.

آفتکشهـای کمخطرتـر و کارآتـر را مـورد تاکیـد قـرار

داد و افـزود :بایـد بـه سـمتی برویـم کـه بـه مـرور زمـان

کشـاورز بـا اشـاره بـه جنـگ اقتصـادی کـه کشـور دچـار آن

آفتکشهای بیولوژیک و زیسـتی بیشـتر تولید و استفاده

اقتصـادی سـختتر شـده امـا من معتقدم مسـائل ناشـی

کشـاورز در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره به نوسـانات نرخ

شـده اسـت ،افـزود :هرچنـد کـه شـرایط بـرای فعـاالن

شـود.

ازجنـگ اقتصـادی مشـکلی بـرایکشـورایجاد نکرده اسـت.

ارز در کشـور اظهـار کـرد :بـه رغـم نوسـانات ارزی میـزان ارز

اقتصـادی بـرای مـا بـه وجـود آورده محدودیـت در انتقـال

کاهـش نداشـته و اکنـون واردات نهادهـای مانند آفتکش

کشـاورز بـا تاکیـد بـر اینکـه تنـوع آفتکشهـا در بخـش

وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه حمایـت ارزی دولت تشـکلها

منجـر بـه خسـارتهایی بـه بخش کشـاورزی شـده کـه در

حـال حاضـر گـزارش قابـل توجهـی از گـران فروشـی و یـا

وی اضافـه کـرد :شـاید یکـی از محدودیتهایـی کـه جنگ

کشـاورز بـا تاکید بر اینکه در گذشـته نگرانیهـای زیادی در
حـوزه میـزان و نحـوه مصـرف نهادهـای کشـاورزی از جمله
کـود داشـتیم ،اظهـار داشـت :در سـالهای  ۹۱و  ۹۲حداقـل

میـزان مصرف سـوخت و عدم مصرف نامناسـب آن گزارش

وی انتقـال دانـش در حـوزه تولیـد آفتکشهـا را ضـروری

ایـران  ۷برابـر اسـتاندارد اروپا اسـت.

فرماندهیگانحفاظت
محیطزیستبابیاناینکهشمار
محیطبانان فعلی درکشور
۴۹درصد ازنیازما را تأمین
میکند ،گفت :درحال حاضربا
۵۱درصدکمبود نیروی محیطبان
مواجههستیم.
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تخصیـص یافتـه بـه نهادهـای تولیـد بـا نـرخ  ۴۲۰۰تومانی
بـا ارز دولتـی وارد میشـود.

میشـد امـا از سـال  ۹۶اوضاع هـم در کیفیـت کودها و هم
نحـوه مصـرف آنها بهبـود قابل توجهـی یافت.

سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه کیفیـت
کودهـا در سـال  ۹۳و  ۹۴بـرای مـا بسـیار نگرانکننـده بـود

گفـت :در سـالهای  ۹۳و  ۹۴بررسـی کیفیت کودها نشـان
مـیداد کـه در شـرایط بسـیار مناسـبی قـرار دارد و گاهـی به

جـای کـود مـواد دیگری بـه کشـاورزان تحویـل میدادند در
آن زمـان ما با شـرکتهای خصوصـی و حتی دولتی برخورد

کردیـم و در مـواردی پرونده قضایی تشـکیل شـد.

کشـاورز تصریـح کـرد :اکنـون بحـران عـدم کیفیـت کـود را

پشـت سـر گذاشـتیم و عدم تطابق با اسـتاندارد حداکثر ۷

تـا  ۸درصـد از کودهـا دیده می شود.سرپرسـت وزارت جهاد
کشـاورزی بـا بیان اینکه سـازمان تعزیـرات حکومتی کمک
زیـادی بـرای جلوگیری از تولیـد و توزیع کودهای بیکیفیت

انجـام داده اسـت ،گفـت :در یـک سـال و نیم گذشـته هیچ
مـوردی دربـاره کودهـای بیکیفیـت بـه سـازمان تعزیـزات

ارجـاع داده نشـده و ایـن امـر نشـان میدهـد اوضـاع رونـد
بهبـود را در پیـش گرفتـه اسـت.وی دربـاره وضعیـت فلزات
سـنگین موجـود در محصوالت کشـاورزی اظهار کـرد :زمانی

باالبـودن میـزان فلـزات سـنگین در برنـج مطرح بـود که در

ایـن ارتباط مـا از  ۴۶۰منطقه تولید برنج کشـور نمونهبرداری

کردیـم و تنهـا در دو نقطـه آزمایشـگاه نشـان از وجود فلزات

باقـی مانـده در محصول داشـت.

آگهی مزایده عمومی
مزایــده گـزار  :شــرکت معــادن زغالســنگ

کرمــان

موضــوع مزایــده :فــروش 10000تــن زغالســنگ
حرارتــی معــدن ابنیل

مهلــت دریافــت اســناد:از تاریــخ نشــر آگهــی
لغایــت مورخــه 98/11/16

محــل دریافــت اســناد :بلــوار آیــت ا...

صدوقــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان
امورقراردادهــا ســرکار خانــم خراســانی

نوبت اول

تضمیــن شــرکت در مزایــده مبلــغ

3 /700 /000 /000ریــا ل

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 98/11/26

تاریخ گشایش پاکتها:مورخه 98/11/27

مبلــغ خریــد اســناد 300/000 :ریــال به حســاب

31482107بانــک رفاه شــعبه شــهید صدوقی

ضمناایــن آگهــی در ســایتwww.coal.kr.ir
دردســترس میباشد

تلفن تماس 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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رییـــس دفتـــر رییـــس

جلســـه هیـــات دولـــت در جمـــع خبرنـــگاران ،گفـــت:

جمهـــوری بـــا بیـــان اینکـــه
از صداوســـیما چیـــز زیـــادی

از «ان پـــی تـــی» نداشـــتیم و طبیعـــی اســـت کـــه

بـــدون

ایـــن موضـــوع از اختیـــارات خـــود دولـــت اســـت و

تبعیـــض صحبتهـــای رئیسجمهـــوری و وزرا

تصمیـــم آن بایـــد جـــای دیگـــری گرفتـــه شـــود.

نمیخواهیـــم ،گفـــت :تعـــداد اندکـــی از افـــراد

رئیـــس جمهـــوری اردیبهشـــتماه نامـــهای بـــه

جـــز

سیاســـی در  ۱۵ســـال گذشـــته پســـتهای کلیـــدی

ســـران کشـــورهای ۱+۴نوشـــت و اعـــام کـــرد کـــه

را در اختیـــار گرفتـــه و بـــا ایـــن جایـــگاه بـــه عنـــوان

ایـــران عالقهمنـــد بـــه مانـــدن در برجـــام اســـت

اســـت نبایـــد صداوســـیما توســـط آن گـــروه محـــدود

برجـــام دارد بـــه شـــرط آنکـــه طرفهـــای دیگـــر

جناحـــی اداره شـــود.

برجـــام بـــرای حفـــظ آن بـــه تعهـــدات خـــود وفـــادار

«محمـــود واعظـــی» روز چهارشـــنبه در حاشـــیه

باشـــند.

و آمریکا کاهش یابد

مدیـر عامـل عراقـی تبار شـرکت نفت و گاز کرسـنت گفت
کـه عـراق امیـدوار بـه کاهـش تنـش میـان ایـران آمریکا
اسـت و نمیخواهـد درگیـر زورآزمایـی تهـران و واشـنگتن
باشـد".مجید جعفـر" کـه برای شـرکت در اجلاس مجمع
جهانـی اقتصـاد بـه داووس رفتـه اسـت ،در حاشـیه ایـن
اجلاس بـه شـبکه اقتصـادی آمریکایی سـی ان بی سـی
گفـت کـه عـراق نمی خواهـد در زور آزمایی ایـران و آمریکا
گرفتار شـود.

اشـاره بـه فعالیـت کمیته بررسـی سـانحه
هواپیمـای اوکراینـی گفـت :تمـام بخـش
های کشـوری و لشـکری عضـو این کمیته
بایـد پاسـخگو باشـند.

لعیـا جنیـدی در حاشـیه جلسـه هیـات

دولـت در جمـع خبرنگاران دربـاره نحوه کار

کمیته بررسـی سـانحه هواپیمای اوکراینی

ازآسیبهای مجلس است
سـخنگوی شـورای نگهبـان در حسـاب کاربـری خـود در
جملـه آسـیبهایی اسـت کـه مجلس شـورای اسلامی با
آن روبـهرو است.عباسـعلی کدخدایـی روز سـه شـنبه در
ایـن توییـت افزود :فقـدان نظارت در طـول دوره نمایندگی
از جملـه آسـیب هایـی اسـت کـه مجلـس بـا آن روبـه رو
اسـت؛ اسـتمرار نظـارت شـورای نگهبـان در طـول دوره ۴
سـاله نفـی شـده و هیـات نظـارت بر رفتـار نماینـدگان نیز
کارآمـدی الزم را نـدارد.

از مذاکره با ایران
استقبال میکنیم
وزیـر امـور خارجـه عربسـتان سـعودی اظهـار داشـت که در
بحث مذاکره ریاض با ایران ،کشـورهای بسـیاری پیشـنهاد
میانجیگـری داشـتند.به گـزارش رویتـرز ،فیصـل بـن
فرحـان وزیـر امـور خارجـه عربسـتان سـعودی اعلام کرد:
خوشـحالیم کـه منطقـه از هر گونه تنش با ایـران جلوگیری

وزیـر نیـرو گفـت :بارشهایـی

بـارش هـای اخیـر ایـن ذهنیـت را در برخی ایجـاد کرده که

ل آبـی
کـه از ابتـدای سـا 

آمادگـی بـرای ایـن بارش ها وجود نداشـته کـه این مطلب

جـاری (مهرمـاه ۹۸تـا پایـان

صحیـح نیسـت .عضو هیات دولـت ادامه داد :وقوع سـیل

شـهریور )۹۹در کشـور رخ داده

در فروردیـن مـاه امسـال باعـث شـد تا توجهات بیشـتری

حـدود  ۴۰درصـد از متوسـط دراز مـدت بیشـتر اسـت.

بـرای تامیـن منابـع مالـی طرح هـای الیروبی و مهندسـی

جامعه

«رضـا اردکانیـان» روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیات

رودخانـه ها شـود کـه تا حدود زیـادی هم تاثیر گـذار بود.

دولـت در جمـع خبرنـگاران افـزود :بـارش هـا حـدود چهار

اردکانیـان گفـت :نکتـه قابـل توجه در سـیالب وسـیعی که

تـا پنـج درصـد نسـبت به پارسـال کـه سـال تری هـم بود

در منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان رخ داد ایـن بـود کـه در

باالتر اسـت.

سـیالب هـای قبلـی تلفـات جانـی مشـاهده می شـد اما

وی دربـاره آمادگـی و برنامـه ریـزی بـرای بارشهـا افـزود:

امسـال در اثـر آمادگی ها و تلاش های صورت گرفته و نیز

وجـود  ۱۰الـی  ۱۲سـال خشکسـالی در کشـور و سـپس

همـکاری خـود مردم تلفـات جانـی رخ نداد.

تعیین کرده اسـت که سـازمان هواپیمایی

کشـوری ،وزارت خارجـه ،وزارت دفاع ،وزارت

دادگسـتری ،معاونـت حقوقـی ریاسـت
جمهـوری ،سـخنگوی دولـت و سـتاد کل
نیروهای مسـلح عضو این کمیته هسـتند.

مـا هـم از معاونتهـای حقوقـی ایـن
دسـتگاهها از جملـه نیروهـای مسـلح و

وزارت دفـاع دعوت کردهایم که در جلسـات
حضـور داشـته باشـند و آنهـا گزارشهـای

خـود را ارائـه دادنـد.

وی تاکیـد کـرد :دولـت بایـد در ایـن زمینه

فعـال باشـد و در درجـه اول بـه مـردم و در

مرحلـه بعـد بـه کشـورهایی کـه اتبـاع آنهـا
در ایـن هواپیمـا حضور داشـتند ،پاسـخگو

باشـد.جنیدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش

کـه آیـا دولـت به اطالعـات بخـش نظامی
در ایـن سـانحه دسترسـی دارد؟ تصریـح
کـرد :همه بخش ها باید پاسـخگو باشـند؛

زیرا کشـور در این زمینـه نمیتواند چندگانه
باشـد .بایـد تمـام بخشها چه لشـکری و

کشـوری پاسخگو باشـند؛ اگر جایی در ارائه

اطالعات مشـکلی باشـد بـه رئیس جمهور

اعلام میکنیـم و ایشـان هـم بـه رهبـری
اعالم میکند؛ این یک مشـکل کلی اسـت
وتجزیـه پذیـر نیسـت و بایـد این مشـکل
حـل شـود .تـا حاال کـه بخش لشـکری در

جلسـات گذشـته حضور داشـته و گـزارش
خـود را ارائـه داده اسـت.

راهسازی با مالیات از خانههای لوکس

آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص مییابد

سیل روزهای گذشته سیستان و بلوچستان

بهدنبـال تغییـری در شـرایط مـردم محروم

روسـتایی ،آب شـرب و سـاماندهی حاشیه

ب حاصل
توجههـا را بیشـتر از آنکه بـه تخری 

باشـند .سـخنگوی کمسـیون تلفیـق الیحـه

شـهرها به بسـیج سـازندگی اختصاص یابد

نماینـده مـردم اسـفراین در مجلـس

از بلای طبیعـی جلـب کنـد ،متوجـه فقـر و

بودجـه کل کشـور سـال  ۹۹گفت :براسـاس

تـا از طریـق امکاناتـی کـه دارد بـا هزینـهای

شـورای اسلامی بـه الحـاق تبصـره ای بـه

محرومیـت در اسـتانهای دور از پایتخـت

تصمیم کمیسـیون تلفیق مقرر شـد از محل

کمتـر آن را در مناطـق محـروم هزینـه کنـد.

تبصـره ( )1الیحـه بودجـه  99اشـاره کرد و

کـرد .گسـل مرکـز پیرامـون بـا هـر کـدام از

مالیات خانههـا و خودروهای لوکس  ۱۰هزار

هـادی قوامی در نشسـت خبری چهارشـنبه

افزود :براسـاس این تصمیم ،شـرکتهای

ایـن اتفاقهـا بیشـتر خـو را نشـان میدهد.

میلیـارد ریال برای مناطق محروم کشـور ،راه

 2بهمـن کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه

دولتـی آب ،بـرق و گاز مکلـف شـدند

سـیل وارد خانـه و زندگـی مـردم در ایـن

روسـتایی ،آب شـرب و سـاماندهی حاشیه

سـال  ،99گفت :به منظور حمایت از سـرمایه

خدمات زیرسـاختی موردنیاز شـهرکهای

اسـتان محـروم شـد امـا چیـزی را بـا خود

شـهرها به بسیج سـازندگی اختصاص یابد.

گـذاری در صنعـت نفـت ،گاز و طـرح هـای

صنعتـی را بـا هزینـه خـود تـا درب ایـن

نبر .چـون چیزی برای بردن وجود نداشـت.

سـخنگوی کمسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه

پتروشـیمی و پاالیشـگاهی مقرر شـد؛ اصل

شـهرکها ایجـاد کننـد ،ایـن خدمـات در

خانههایـی بـا کـف سـیمانی کـه فـرش در

کل کشـور سـال  ۹۹بـه مصوبـه کمیسـیون

قـرارداد شـرکتهای اکتشـاف نفـت و تولید

داخـل شـهرکها از بودجـه خـود شـهرکها

کـف نداشـتند و همـه سـاکنین خانـواده در

متبوعـش اشـاره کـرد و ادامه داد :براسـاس

داخـل که تاییـد صالحیت شـدهاند میتواند

هزینـه خواهد شـد و به شـورای برنامهریزی

یـک اتـاق کاری شـبیه زندگـی میکننـد.

تصمیـم کمیسـیون تلفیـق از محـل مالیات

بـه عنوان وثیقـه برای دریافت تسـهیالت در

اسـتان نیـز این امکان داده شـد کـه از محل

شـاید همین تصاویر سـیل اخیـر و نزدیکی

خانههـا و خودروهـای لوکـس  ۱۰هـزار

نظـر گرفته شـود کـه البته این حکم شـاهد

اعتبـارات تملـک داراییهـای سـرمایهای در

بـه فصـل انتخابات باعث شـد تـا نمایندگان

میلیـارد ریال برای مناطق محروم کشـور ،راه

طرحهای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی جدید

داخـل شـهرکها هزینـه کننـد.
وی اظهـار کـرد :در مصوبـه دیگـر ،وزارت
اقتصاد مجاز شـد تمام یا بخشـی از سـهام
و دارایـی دولـت و دسـتگاههای اجرایـی

رویدادهـای منطقـه گفـت :ما از گفتگـو [با ایران] اسـتقبال

و باقیمانـده سـهام متعلـق بـه دولـت را

مـی کنیـم مشـروط بـر اینکـه ایـران از طریـق خشـونت از

مطابـق روشهـای قانـون اصـل  ۴۴واگـذار

عوامـل منطقـه ای خـود حمایـت نکند.

کنـد ،همچنیـن واگـذاری سـهام در قالـب
صندوقهـای سـرمای ه گـذاری در بـورس و

ظریف را روی نیمکت
ذخیرهها نشاندهایم

عرضـه سـهام بـه روش ثبـت سـفارش نیـز
مجـاز دانسـته شـد .در واقع ایـن فرصت به
سـازمان خصوصیسـازی داده شـد کـه بـا
تسـهیالت بیشـتری مانـده سـهام دولـت را

فالحـت پیشـه عضو کمیسـیون امنیت ملی می گویـد :هرچند

در سـال  ۱۳۹۹واگذار کند .هدف کمیسـیون

محمدجـواد ظریـف تمـام تالش خود را به کار بسـته اسـت که

تلفیـق ایـن بـود کـه شـیوهی دیگـری را

حداقـل در عرصـه دیپلماسـی عمومـی کار خـود را انجـام دهـد

پیشبینـی کنـد تـا واگـذاری مابقی سـهام

امـا ایـن فعالیتهـا تنهـا متوجـه دیپلماسـی عمومی اسـت و

تسـریع شـود.

عملا میتـوان گفـت مـا قویتریـن دیپلمـات کشـورمان را بـر

صندوق توسعه علمی و پژوهشی

روی نیمکـت ذخیرههای سیاسـت خارجـی قـرار دادهای و  .به

کشورتشکیل میشود

همیـن دلیـل روز بـه روز ادبیـات حاکـم بر مناسـبات جمهوری

اسلامی ایـران از حالـت ادبیـات دیپلماتیـک خـارج شـده و
محتـوای سیاسـی معنـا پیـدا میکند.

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا

قرار است با گرفتن مالیات  ۱۰۰۰میلیارد تومان برای ساخت راه روستایی به بسیج سازندگی داده شود

ت خود ،اشتهای ترامپ را تندتر کردند
اروپاییها با فروش شراف 
کشـــورهای اروپایـــی در قبـــال برجـــام
انتقـــاد کـــرد و بـــه آنهـــا بـــرای اعمـــال

ســـاالنه مجمـــع جهانـــی اقتصـــاد در داووس ســـوییس بـــه کشـــورهای

مـاه دریافـت نخواهد کرد .البته پیشـنهاد دولـت درالیحه برای

بیـان اینکـه براسـاس تصمیـم کمیسـیون
صندوق توسـعه علمی و پژوهشـی کشـور به

بـود کـه بـا مصوبه کمیسـیون تلفیـق یک میلیـون تومـان به
حداقـل حقوق اضافه شـد کـه بار مالـی  ۴۶۰۰میلیـارد تومانی

داشـت .افزایـش حقـوق بیـش از ۷۰درصـد بـرای حقوقهای
پاییـن خواهد بـود و  ۷۰۰هـزارنفردرطبقات پایین را مشـمول
میشـود.قوامی یادآورشـد :همچنین مقررشـد میزان افزایش

حقوقها درسـال جاری مشـمول کسـوربازنشسـتگی شـود.
عنـوان نهـاد عمومـی غیردولتـی و بـا هدف

مناطـق مـرزی و جنگـی عبـور و مـرور دارند

ارتقـاء کیفیـت آمـوزش عالـی و حمایـت

و مـورد هـدف قـرار گرفته مجروح یا کشـته

از پایاننامههـا و طرحهـای پسـادکتری

میشـوند و سـربازانی کـه در محیـط پادگان

تشـکیل میشـود اضافـه کـرد :همچنیـن

براسـاس حوادث مختلف مجروح یا کشـته

مقرر شـد بدهی دولت بـه تامین اجتماعی،

میشـوند ،دیـه پرداخـت کنـد.

بروزرسـانی و نحـوه تسـویه آن مشـخص
شـود و گزارش آن به کمیسـیونهای برنامه،
بودجه و محاسـبات و بهداشـت ارائه شـود.

اختصاص یک هزارمیلیارد تومان
برای خرید نردبان الکترونیکی و

ماشینآتشنشانی

کمیسیون تلفیق حداقل حقوق

درسال  99را یک میلیون تومان
افزایش داد

قوامی با اشـاره به مصوبه کمیسـیون تلفیق
دربـاره افزایـش حقوقهـا در سـال ،۱۳۹۹
گفت :براسـاس ایـن مصوبه در سـال ۱۳۹۹

قوامـی همچنیـن در تشـریح مصوبـه دیگر

هیـچ حقوقبگیـری و بازنشسـتهای حقـوق

کمیسـیون تلفیق گفـت :وزارت کشـور مجاز

کمتـر از دو میلیـون و  ۸۰۰هـزار تومـان در

شـد تـا سـقف  ۱۰۰۰میلیـارد تومـان اوراق

مـاه دریافـت نخواهـد کـرد .البتـه پیشـنهاد

اسلامی بـا تضمیـن اصـل و سـود توسـط

دولـت در الیحه برای حداقل حقوق در سـال

دولـت بـرای خریـد نردبـان الکترونیکـی و

 ۱۳۹۹یـک میلیـون و  ۸۰۰هـزار تومـان بـود

ماشـین آتشنشـانی اختصـاص دهـد.

کـه با مصوبه کمیسـیون تلفیق یک میلیون

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا

تومـان بـه حداقـل حقـوق اضافه شـد که بار

بیـان اینکـه براسـاس تصمیـم کمیسـیون

مالـی  ۴۶۰۰میلیارد تومانی داشـت .افزایش

تلفیـق دانشـگاه آزاد نیـز میتوانـد از منابـع

حقـوق بیـش از  ۷۰درصـد بـرای حقوقهای

بـرای

پاییـن خواهـد بود و  ۷۰۰هـزار نفر در طبقات

صندوقهـای

رفـاه

دانشـجویی

پرداخت تسـهیالت به دانشـجویان استفاده

پایین را مشـمول میشـود.

کنـد ،اظهـار کـرد :در مصوبـه دیگـر وزارت

قوامـی یـادآور شـد :همچنیـن مقـرر شـد

دادگسـتری مکلـف شـد از محـل صنـدوق

میـزان افزایـش حقوقهـا در سـال جـاری

دیـه بـه همـه افـرادی کـه بـه هـر علتـی در

مشـمول کسـور بازنشسـتگی شـود.

روند تامین کاالهای اساسی در سال  99باید استمرار یابد
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت:

کشــور وجــود دارد کــه پــس از ترخیــص در اختیــار مــردم قــرار خواهــد

بایــد رونــد مناســب تأمیــن و تخصیــص

گرفــت .جهانگیــری همچنیــن بــر لــزوم بررســی و احصــاء نیــاز ارزی

ارز مــورد نیــاز کاالهــای اساســی کــه در

تأمیــن کاالهــای اساســی بــرای دو مــاه باقــی مانــده ســال جــاری تأکیــد

حاکمیـــت خـــود بهجـــای فـــروش

اروپایـــی هشـــدار داد کـــه اگـــر توافقـــی بـــا اروپاییهـــا صـــورت

ســال  ۹۸انجــام شــد در ســال  ۹۹نیــز

کــرد و اظهــار داشــت :الزم اســت بانــک مرکــزی ،وزارت صنعــت ،معــدن و

بیشـــتر شـــرافت خـــود بـــه آمریـــکا توصیههایـــی را مطـــرح کـــرد.

نگیـــرد ،تعرفـــه بـــر واردات خـــودرو از اروپـــا بـــه آمریـــکا گزینـــه

اســتمرار پیــدا کند.اســحاق جهانگیــری در جلســه بررســی نحــوه تأمیــن

تجــارت ،گمــرک جمهــوری اســامی ایــران و ســایر دســتگاه هــای اجرایــی

بـــه گـــزارش اداره کل اطال عرســـانی و امـــور ســـخنگویی وزارت امـــور

خوبـــی اســـت.

ارز مــورد نیــاز کاالهــای اساســی بــا قدردانــی از دســتگاه هــای اجرایــی

ذیربــط جلســه ای را در خصــوص احصــاء و بــرآورد میــزان ارز مــورد نیــاز

خارجـــه« ،محمدجـــواد ظریـــف» ظهـــر چهارشـــنبه در حســـاب کاربـــری

ظریـــف هفتـــه گذشـــته در پیامـــی توییتـــری نســـبت بـــه اقـــدام ســـه

مرتبــط بــا تأمیــن کاالهــای اساســی در ســال جــاری افــزود :الزم اســت

کاالهــای اساســی بــرای دو مــاه باقــی مانــده از ســال جــاری برگــزار کننــد

خـــود در توییتـــر نوشـــت« :از گفتـــن اینکـــه «مـــن کـــه گفتـــه

کشـــور اروپایـــی در فعـــال کـــردن ســـازوکار حـــل اختـــاف براســـاس

نیازهــای ارزی ســال  ۹۹بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی بــه صــورت دقیــق

تــا دغدغــه ای بــرای ایــام پایانــی ســال وجــود نداشــته باشــد .معــاون

بـــودم» ،پـــوزش میخواهـــم :وقتـــی کـــه ســـه کشـــور اروپایـــی،

برجـــام نوشـــته بـــود :تســـلیم تأییـــد شـــد .تروئیـــکای اروپـــا بقایـــای

و کارشناســی احصــاء شــود.وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود

اول رییــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد رونــد مناســب تأمیــن و

هفتـــه گذشـــته باقیمانـــده برجـــام را بـــا هـــدف فـــرار از تعرفههـــای

برجـــام را فروخـــت تـــا از تعرفههـــای جدیـــد ترامـــپ جلوگیـــری

فشــارها و محدودیــت هــای ســال جــاری ،همــت و تــاش بانــک مرکــزی

تخصیــص ارز مــورد نیــاز کاالهــای اساســی کــه در ســال  ۹۸انجــام شــد در

ترامـــپ فروختنـــد ،هشـــدار دادم کـــه ایـــن کار فقـــط اشـــتهای وی را

کنـــد .دوســـتان مـــن ایـــن بیفایـــده اســـت .شـــما فقـــط اشـــتهای

و ســایر دســتگاه هــای ذیربــط باعــث شــد مشــکلی بــرای تأمیــن کاالی

ســال  ۹۹نیــز اســتمرار پیــدا کنــد ،گفــت :الزم اســت نیازهــای ارزی ســال

تندتـــر میکنـــد».

او را بیشـــتر میکنیـــد .قلـــدر دبیرســـتان خـــود را بـــه خاطـــر داریـــد؟

اساســی در کشــور وجــود نداشــته باشــد.معاون اول رییــس جمهــوری بــا

 ۹۹بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی بــه صــورت دقیــق و کارشناســی احصــاء

وی ادامـــه داد :اروپـــا پـــس از آن فـــروش شـــرافت خـــود و از دســـت

وزیـــر امـــور خارجـــه افـــزوده بـــود :اگـــر میخواهیـــد شـــرافت خـــود

تأکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه در ســال جــاری کاالهــای اساســی مــورد نیــاز

و بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــود کــه مــردم در ســال آینــده نیــز هماننــد

دادن جایـــگاه اخالقـــی و حقوقـــی خـــود ،بـــا یـــک تهدیـــد تعرفـــهای

را بفروشـــید ،بفرمائیـــد .امـــا ظاهـــری اخالقی/قانونـــی بـــه خـــود

جامعــه بــه وفــور در بــازار موجــود بــوده اســت ،اظهــار داشــت :بــر اســاس

ســال جــاری دغدغــه ای بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی نداشــته باشــند و

دیگـــر روبـــرو شـــده اســـت .بـــرای اروپـــا بهتـــر اســـت کـــه حاکمیـــت

نگیریـــد .شـــما آن را نداریـــد.

گــزارش هــا حجــم زیــادی از کاالهــا نیــز هــم اکنــون در بنــادر مختلــف

انــواع و اقســام کاالهــای مــورد نیــاز در بــازار بــه وفــور توزیــع شــود.

سیاست

وزیـــر امـــور خارجـــه نســـبت بـــه رویکـــرد

خـــود را اعمـــال کنـــد.
«دونالـــد ترامـــپ» رییسجمهـــوری آمریـــکا روز گذشـــته در نشســـت

بازنشسـتهای حقوق کمتـر از دو میلیـون و  ۸۰۰هـزار تومان در

حداقـل حقـوق درسـال  ۱۳۹۹یک میلیـون و  ۸۰۰هـزارتومان

نیز میشـود.

تلاش برای سـرپوش گذاشـتن بـر نقش منفـی ریاض در

در مفاهیـم دیگـری در حـوزه هرمونوتیـک و تفسـیر و تحلیـل

براسـاس ایـن مصوبـه در سـال  ۱۳۹۹هیـچ حقوقبگیـری و

باتصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانهها و خودروهای لوکس  ۱۰هزار میلیارد ریال برای راه روستایی،

کـرد.وی در ادامـه بـه موضوع مذاکره با ایـران پرداخت و در

روحانـی گفت:رضایـت خاصـه و رضایـت یـک جنـاح و یک قـوم مـا را به جایی
نمیرسـاند و بایـد رضایـت عامـه مـردم را مدنظـر قـرار دهیـم و بـر ایـن اسـاس
اقـدام و حرکـت کنیـم .اگـر مـردم بـه خوبـی بدانند کـه امـروز و فـردا رای و نظر
آنهـا حاکـم اسـت بیتردیـد اگـر از عملکـرد فـردی ناراضـی بودنـد در انتخابـات
بعـدی میتواننـد جبـران کننـد و در چنیـن حالتـی بـه آینـده امیدوارتـر خواهنـد
بود .حجتاالسلام والمسـلمین حسـن روحانی روز چهارشـنبه در جلسـه هیات
دولـت بـا اشـاره بـه خطبـه هـای مقـام معظـم رهبـری در نمـاز جمعـه تهـران و
تاکیـد ایشـان بـر مسـاله قـدرت ملـی و توانمند شـدن گفـت :بزرگتریـن قدرتی
کـه خداونـد در کشـور مـا قـرار داده اسـت قـدرت ملـی و مردمـی اسـت و مردم
ایـران بزرگتریـن قـدرت مـا هسـتند و هیـچ قدرتـی باالتـر از حضور ،ایسـتادگی،
فـداکاری و اتحـاد مـردم نداریـم .هـر کجـا با مشـکل مواجه شـدیم ،بـا حضور ،
اتحـاد و وفـاق مـردم از این مشـکالت عبـور کردیم.روحانی با بیـان اینکه هراس
عمـده دشـمنان از قـدرت اقتصـادی ،نظامـی و امنیتی کشـورمان نیسـت ،گفت:
دشـمنان از قـدرت مردمـی و فرهنگـی ایران به شـدت در هراس هسـتند چرا که
ملتـی کـه خـودش را بـرای ایثـار و فـداکاری آمـاده کنـد و در مسـائل و حـوادث
مختلـف در کنـار هـم باشـند همچنـان کـه در حادثه هواپیمـا و شـهادت فرمانده
بـزرگ کشـورمان سـردار سـلیمانی در کنار هم قـرار گرفتند ،چنین ملتـی از قدرت
بسـیار عظیـم و بزرگـی برخـوردار اسـت و شکسـت ناپذیـر مـی باشـد .تـا زمانی
کـه لطـف خـدا بـر باالی سـرمان باشـد و مـردم متحـد و همـدل باشـند از هیچ
چیـزی هراسـی نداریم.

نکته

توییتـر نوشـت :فقـدان نظـارت در طـول دوره نمایندگی از

دولـت به مسـئولیت وزیر راه و شهرسـازی

را به جایی نمیرساند

عکس :ایسنا

فقدان نظارت دردوره نمایندگی

در دولـت ،اظهـار کـرد :کمیتـهای را هیـات

رضایت یک جناح و یک قوم ما

دراز مدت است

بخشهای لشکری و کشوری مرتبط
با سانحه هوایی باید پاسخگو باشند
معـاون حقوقـی ریاسـت جمهـوری بـا

نخواهد گرفت.

عکس :ایرنا

یـــک حـــزب برخـــورد میکننـــد؛ دولـــت معتقـــد

آمادگـــی اجـــرای تعهـــدات خـــود را در چارچـــوب

امیدواریم تنش بین ایران

توافق بر سر برنامه موشکی کامال مردود است و هیچ نوع مذاکره ای پیرامون این موضوع صورت

بارشهای امسال ۴۰درصد بیشتر از میانگین

در دولـــت بحثـــی دربـــاره تصویـــب خـــروج ایـــران

انعـــکاس

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :از نظر جمهوری اسالمی ایران

021-88019846

صداوسیما نباید جناحی اداره شود
سیاست

10003432117834

غربیها بدانند مذاکره موشکی کامال مردود است

دولت

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

معاون میراثفرهنگی اســتان کهگیلویه و بویراحمد با اشــاره به خســارت زلزله و بارشهای اخیر به پل
تاریخــی پاتاوه گفت« :پل تاریخی پاتاوه مرمت اضطراری میشــود».

021-88019846

دایرهالمعارف تبادالت فرهنگی ایران و مجارستان
میراث

اســـتاد

ایرانشناســـی

میـــان ایـــران و مجارســـتان بهدالیـــل گوناگـــون بـــه

فرهنگـــی ،گردشـــگری و

ارزانقیمـــت در اســـتان تهیـــه شـــود .تهیـــه بســـتههای

گلســـتان

ســـفر ارزانقیمـــت بـــرای ایـــام غیرپیـــک بـــا همـــکاری

گفـــت« :بســـتههای ســـفر

دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و هتلهـــای اســـتان در

وجـــود داشـــته اســـت».

ارزانقیمـــت بـــرای ایـــام غیرپیـــک بـــا همـــکاری

کنـــار تبلیغـــات و اطالعرســـانی مناســـب موجـــب

دانشـــگاه کارولـــی گاســـپار
از نوشـــتن
تبـــادالت

خاصـــی بیـــن ایـــران و مجارســـتان در گذشـــته

دایرهالمعـــارف

موزههای تهران

سرپرســـت ادارهکل میـــراث

درســـتی تبییـــن و مـــورد پژوهـــش قـــرار نگرفتـــه بـــا

فرهنگـــی ایـــران و مجارســـتان پـــس از اتمـــام

تغییر ساعت کاری

بـــه اســـتان در شـــرایط کنونـــی بایـــد ســـفرهای

ایـــن حـــال الزم اســـت بدانیـــم کـــه ارتبـــاط معنایـــی

مجارســـتان
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تهيه بستههای ارزانقیمت سفر به گلستان
گردشگری

صنایعدســـتی

مطالعـــات خبـــر داد.

او افـــزود« :حضـــور مجارهـــا در قـــرون وســـطی

دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و هتلهـــای اســـتان

رونـــق گردشـــگری گلســـتان خواهـــد شـــد».

بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط

برابـــر بـــا دوران آل بویـــه و ســـلجوقیان در ایـــران بـــه

تهیـــه و ارائـــه شـــود».به گـــزارش میراثآریـــا بهنقـــل

او خاطرنشـــان کـــرد« :گردشـــگری صنعتـــی فرابخشـــی

عمومـــی پژوهشـــگاه میراثفرهنگـــی و گردشـــگری،

وضـــوح قابـــل پیگیـــری اســـت و اســـامی بســـیاری

از روابطعمومـــی ادارهکل میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری

اســـت و مشـــارکت و همافزایـــی دســـتگاههای

میکلـــوش شـــارکوزی در نشســـت تخصصـــی

از مجارهـــا در متـــون ایـــن دوران بـــه چشـــم

و صنایعدســـتی گلســـتان ،احمـــد تجـــری روز

مختلـــف را بـــرای رونـــق ایـــن صنعـــت میطلبـــد؛

اســـامی مجـــاری در منابـــع ایرانـــی (دوران

میخـــورد کـــه بایـــد ایـــن اســـامی ریشـــهیابی

سهشـــنبه  1دی  98در گردهمایـــی جامعـــه هتلـــداران

امـــا از ســـویی دیگـــر بخـــش قابلتوجهـــی از ایـــن

اســـامی) کـــه روز سهشـــنبه اول بهمـــن  98در

شـــود و چگونگـــی ورود آنهـــا بـــه ایـــن منابـــع

و انجمـــن صنفـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی اســـتان

رونـــق میتوانـــد بهواســـطه بخـــش خصوصـــی و

پژوهشـــگاه برگـــزار شـــد ،گفـــت« :پیونـــد تاریخـــی

مـــورد تحقیـــق و پژوهـــش قـــرار گیـــرد».

گفـــت« :بـــرای جـــذب بیشـــتر مســـافران و گردشـــگران

تأسیســـات گردشـــگری اســـتان ایجـــاد شـــود».

کشف آثار سلجوقی در یک
خانه در ابهر

از مصوبه
مالیات خروج از
کشور غافلگیر شدیم

سوژه

سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگــی،

روز  ،دوم بهمــن مــاه  98بــا اعــام

صنایعدســتی

خبــر فــوق ،اظهــار کــرد« :در حیــن

اســتان زنجــان گفــت« :در حیــن

خا کبــرداری غیرمجــاز در یکــی از

خا کبــرداری غیرمجــاز یکــی از منــازل

منــازل شــهر ابهــر آثــار تاریخــی شــامل

گردشــگری

و

درپوشهــای ســفالی کشــف شــد».

رنــگ ،درپــوش هــای ســفالی ســاده

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل

و منقــوش اســتامپی بــه دســت آمــد».

از روابــط عمومــی اداره کل میــراث

او ادامــه داد« :کارشناســان پــس از

فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی

بررســی قدمــت آثــار بهدســت آمــده

اســتان زنجــان ،امیــر ارجمنــد ،صبــح

را متعلــق بــه دوره ســلجوقی (قــرون

مدیــر اداره کل موزههــا خبــر داد :بــا تغییــر ســاعت کاری چهــار مــوزه بــزرگ
تهــران ،تــاش میکنیــم بــه مــرور فعالیــت موزههــا را بــه ســمت شــب ببریــم

میانــی اســام) دانســتند».

تــا بــا طوالنــی شــدن شــبها نیــز بتوانیــم فعالیــت موزههــا در شــب را بــه

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی،

مــرور در کشــور جــا بیاندازیم.محمدرضــا کارگــر در گفتوگــو بــا ایســنا بــا

گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان

اشــاره بــه اینکــه ســاعت کار موزههــا در نیمــه دوم ســال تــا روز گذشــته

زنجــان عنــوان کــرد« :طبــق مجموعــه

از ســاعت هشــت صبــح تــا پنــج بعدازظهــر بــود ،اظهــار کــرد :بــرای رســیدن

قوانیــن و مقــررات میــراث فرهنگــی،

بــه ایــن برنامهریــزی ،بایــد بتوانیــم ســاعت کار موزههــا را بــه مــرور در بعــد

هرگونــه حفــاری بــه قصــد دســتیابی

از ظهــر و در نهایــت در شــب گســترش دهیــم ،بــه همیــن دلیــل از امــروز

بــه آثــار تاریخــی مدفــون ،ممنــوع

دوم بهمــن ســاعت کار موزههــا از  ۹صبــح آغــاز میشــود و تــا شــش و نیــم

و مشــمول مجازاتهــای قانونــی

بعدازظهــر ادامــه دارد.او بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن برنامهریــزی در حــال

اســت».

حاضــر یــک ســاعت و نیــم افزایــش ســاعت کار بــه ســمت شــب را داریــم،

ارجمنــد افــزود« :شــهر ابهر از شــهرهای

توضیــح داد :چهــار مــوزهی ســعدآباد ،نیــاوران ،گلســتان و مــوزه ملــی ایــران

تاریخــی اســت کــه خاســتگاه اولیــه آن

در حــال حاضــر بــر اســاس ایــن برنامهریــزی جلــو میرونــد و بخشــنامهی

قلعــه تپــه ابهــر اســت کــه در فهرســت

اداره کل موزههــا بــه آنهــا ابــاغ شــده اســت ،تــا در صــورت رســیدن بــه

آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت و
شــواهد تاریخــی از 6هــزار ســال قبــل
را در خــود بــه یــادگار دارد».

برنامه ضربتی برای خروج گردشگری از بحران
معـاون گردشـگری در واکنـش بـه مصوبه مجلـس درباره
مالیـات خـروج از کشـور ،گفـت :از این وجـود این الیحه

وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری

اطلاع نداشـتیم و غافلگیر شـدیم.

و

،مجلـس روز سهشـنبه (اول بهمنمـاه) ،مـاده  ۳۳الیحه

صنایعدســتی

از پیگیریهــای

مجدانــه بــرای رفــع مشــکالت پیــش

مالیـات بـر ارزش افـزوده را تصویـب کـرد بـر آن اسـاس

روی صنعــت گردشــگری بــا توجــه

سـازمان مالیاتـی مکلـف شـد بابـت خـروج هـر مسـافر

بــه اتفاقــات اخیــر در کشــور خبــر

ایرانـی بـه جـز مـوارد تبصـره  ۳ایـن مـاده از مرزهـای

داد و گفــت« :مطمئــن هســتم بــا

هوایـی ،دریایـی و زمینـی وجوهـی را بـه عنـوان مالیـات

همــکاری بخــش خصوصــی میتوانیــم

از مسـافران دریافـت و بـه حسـاب درآمـد عمومـی نـزد

مشــکالت را پشــت ســر بگذاریــم».

خزانـهداری کل کشـور واریـز کنـد .ایـن مالیـات درحالـی

بهگــزارش خبرنــگار میراثآریــا ،دکتــر

تصویـب شـده کـه شـهروندان ایرانـی هنـگام سـفر بـه

علیاصغــر مونســان عصــر امــروز

خـارج از کشـور مبلغـی را بـا عنـوان عـوارض خـروج

سهشــنبه  1بهمــن  98در نشســت بــا

از کشـور پرداخـت میکنند.ایـن مصوبـه دارنـدگان

رئیــس و اعضــای جامعه تورگردانــان ایران

گذرنامههـای سیاسـی و خدمـت ،خدمـه وسـائل نقلیـه

کــه در محــل هتــل اســپیناس پــاالس
تهــران برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه حــوادث

کشــورهای مختلــف اســت ».فعالیــت

و اتفاقــات اخیــر در کشــور و تاثیــرات

ســفارتخانهها بایــد تقویــت شــود

احتمالــی آن بــر صنعــت گردشــگری،

توگــو
او گفــت« :ضمــن اینکــه در گف 

گفــت« :میدانــم شــرایط ســخت اســت

بــا وزیــر امــور خارجــه از او خواســتهایم

برای سفر به ایران

و اتفاقاتــی کــه افتــاده اثــرات منفــی آن

تــا ســفارتخانههای مــا فعالیتهــای

هنــوز تــداوم دارد ،امــا بایــد تــاش کنیــم

بیشــتری داشــته باشــند».

تــا بتوانیــم از بحــران پیشآمــده بــرای
ایــن صنعــت عبــور کنیــم».

موضوعاتــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد

مونســان ادامــه داد« :در همیــن

ایــن اســت کــه خودمــان ابتدا از شــوک

خصــوص برنامــه خوبــی را معاونــت

خــارج شــویم و بــا نشــاط و شــادابی

گردشــگری کشــور آمــاده کــرده کــه

برنامههــای خــود را ادامــه دهیــم در

منتظــر ایــن هســتیم و از روز شــنبه

ایــن میــان یکــی از موضوعــات مهمــی

هفتــه آینــده برنامههــای خــود را آغــاز

کــه بایــد در دســتور کار قــرار دهیــم

میکنیــم کــه یکــی از مهمتریــن

تقویــت و رونــق توســعه گردشــگری

مرزنشـینان ،جانبـازان انقلاب اسلامی کـه بـرای معالجه
بـه کشـورهای دیگـری اعـزام میشـوند ،زائـران ایرانـی
کـه در ایـام اربعیـن حسـینی بـه مقصـد عـراق از کشـور
خـارج میشـوند و ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور کـه
دارای کارنامه شـغلی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
براسـاس ایـن مـاده قانونـی ،نیـروی انتظامـی جمهـوری
مالیـات مزبـور را پرداخـت نکننـد ،جلوگیـری کنـد.

او ادامــه داد« :یکــی از موضوعاتــی کــه
در ایــن خصــوص دنبــال میکنیــم

تروریسـتی علیـه گردشـگران انجام شـد؛ اما این کشـور در

دعــوت از چهرههــای معــروف بــرای

سـال بعـد از آن حـوادث در نمایشـگاههای بینالمللـی

ســفر بــه ایــران بــا هــدف انتقــال پیــام

گردشـگری بسـیار پررنـگ ظاهـر شد».مونسـان در بخـش

امــن بــودن کشــور اســت .ایــن افــراد در

دیگـری از صحبتهـای خـود اظهـار کـرد« :بـرای حضـور

ســفر بــه ایــران بــا عکسهــا ،فیلمهــا
و پســتهایی کــه در شــبکههای

هرچـه بهتـر در نمایشـگاههای بینالمللـی در سـالهای

اجتماعــی خــود میگذارنــد ،ایــن پیــام

قبل کمک شـده اسـت و امسـال نیـز کمکهایـی خواهیم

را بــه دنیــا منتقــل میکننــد کــه ایــران

کـرد تا شـرایط بهتـری بـرای حضـور و معرفی ایـران فراهم

امــن اســت و مشــکلی بــرای ورود

کنیم».

گردشــگران خارجــی نیســت».

مشــکلی هســت کــه از آن عبــور

خوبــی معرفــی کنیــم و شــرایط امــن

تــاش کنیــم و بــا روحیــهای مضاعــف

خواهیــم کــرد ،یقیــن دارم بــا کمــک

ایــران را بــه تمــام گردشــگران منتقــل

و بــا نشــاط و شــادابی بــه کارمــان

شــما میتوانیــم از ایــن مشــکالت

کنیــم».

ادامــه دهیــم ،تمــام قــد مشــکالت

عبــور کنیــم؛ وقتــی جنــگ را پشــت

او همچنیــن بــه رایزنــی بــا ســایر

ایــن صنعــت را پیگیــری میکنــم و در

ســر گذاشــتیم بنابــر ایــن میتوانیــم

دســتگاههای بــرای کمــک بــه فعــاالن

دولــت بهصــورت جــدی پیگیــری رفــع

از ایــن شــوکی کــه بــه گردشــگری وارد

صنعــت گردشــگری خبــر داد و گفــت:

مشــکالت پیــش آمــده بــرای ایــن

شــده اســت نیــز بــا روحیــه ای سرشــار

«در خصــوص ســایر کمکهایــی

صنعــت هســتیم».

از نشــاط و شــادابی عبــور کنیــم».

کــه میشــود بــه صنعــت گردشــگری

دکتــر مونســان ادامــه داد« :گــزارش

کــرد اقداماتــی را انجــام دادهایــم کــه

جامعــی را در ایــن خصــوص بــه

از آن جملــه میتــوان بــه رایزنــی و

ســران قــوا ،شــورای عالــی امنیــت

مکاتبــه بــا وزارت اقتصــاد اشــاره کــرد

ملــی ،وزارت امــور خارجــه و وزارت

کــه فشــارهای مالیاتــی را کاهــش دهــد

امــور اقتصــادی ارســال کــردهام و

تــا بتوانیــم ایــن شــرایط را پشــت ســر

پیــروی آن پیشــنهادهایی را نیــز بــه

بگذاریــم».

دســتگاههایی ماننــد وزارت امــور

پیــش رو داریــم ،در ایــن نمایشــگاهها
بایــد بتوانیــم بــا حضــور پرقــدرت در

عکس :ایرنا

بینالمللـــی

اســـتفاده

این کشـور اتفاقات بسـیار ناگـواری رخ داد و حتی اقدامات

خــود گفــت« :چنــد نمایشــگاه خارجــی

پیگیری موضوع از طریق دولت

ایــران و اطالعرســانی و معرفــی ویــژه

اســـتاندار گلســـتان گفـــت« :بایـــد

و بینالمللـــی اســـتفاده و زیرســـاختهای گردشـــگری را تقویـــت

از پـــارک ملـــی گلســـتان بـــا حفـــظ

کنیـــم».

و سران قوا

شــرایط امــن کشــور را تبلیــغ و معرفــی

مونسان :دعوت از چهرههای معروف برای سفر به ایران با هدف انتقال پیام امن بودن کشور است

لزوم بهرهمندی از پارک ملی گلستان برای توسعه گردشگری
گردشگری

کنیـم».او درادامـه گفـت« :مصررا میتوان مثـال زد که در

او در بخــش دیگــری از صحبتهــای

ولـی تیمـوری ـ معـاون گردشـگری وزارت میـراث

محیطزیســـت

دعوت از چهرههای معروف

برای معرفی ایران

اسلامی ایـران موظـف اسـت از خـروج مسـافرانی کـه

بـــرای

از دل ایـن موضـوع خبرهـای مثبتـی بـرای دنیـا منعکس

نمایشگاههای خارجی ،فرصتی

هسـتند ،از پرداخـت ایـن مالیـات معـاف کـرده اسـت.

پیگیـری میکنیـم.

خارجـی افزایـش یابـد؛ کـه میتوانـد در قالـب تور باشـد و

صنایعدســتی در ادامــه گفــت« :ایــن

کشـور اعـزام میشـوند و دارنـده پروانـه گـذر مـرزی و

وجـود ایـن الیحـه مطلـع و حتـی غافلگیـر شـدیم .قطعا

خصـوص در نظـر داریم تا نشسـتها با سـفرای کشـورهای

وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

بـا مجـوز شـورای پزشـکی جهـت درمـان بـه خـارج از

نظـر وزارتخانـه نبـوده اسـت ،مـا هـم پـس از تصویـب از

آنهـا تقویـت ارتباط با سـفرای خارجی اسـت کـه درهمین

آنهــا تقویــت معرفــی ایــران در

شـاغل بـه تحصیـل در خـارج از کشـور ،بیمارانـی کـه

ایسـنا دربـاره ایـن مصوبـه اظهـار کـرد :این موضـوع مورد

گفـت« :برنامههایـی را در دسـت اقـدام داریـم کـه یکی از

شــادابی جامعــه کمــک کنــد».

عمومـی زمینـی و دریایـی و خطوط پروازی ،دانشـجویان

فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی ـ در گفتوگـو بـا

ایـن مقـام مسـئول دربخش دیگـری ازصحبتهـای خود

داخلــی اســت چــرا کــه بــه نشــاط و

دکتــر مونســان گفــت« :یکــی از

ایــن برنامــه ریــزی وارد کنیــم.

نکته

خبر

نتیجــهی مطلــوب بــه مــرور بتوانیــم همــهی موزههــا در سراســر کشــور را در

عکس :مهر

شــهر ابهــر کــوزه ســفالی ســلجوقی و

یــک عــدد کــوزه ســفالی نخــودی
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پیام
میراث

کنیــم و بــه تمــام دنیــا ایــران را بــه

مونســان ادامــه داد« :همــه بایــد

خارجــه و وزارت امــور اقتصــادی ارائــه
دادهام تــا بتوانیــم از ایــن مقطــع عبــور
کنیــم».

اختصاص غرفه رایگان به هنرمندان سیستان و بلوچستان
صنایع دستی

و

از آن کســـب کنند».مدیـــر شـــرکت توســـعه ایرانگـــردی و جهانگـــردی

جهانگـــردی بـــا همـــکاری مجـــری

افـــزود« :در نمایشـــگاه تمهیـــدات دیگـــری نیـــز بـــرای آنهـــا در نظـــر گرفتـــه

شـــرکت

توســـعه

ایرانگـــردی

منتخـــب در امـــور نمایشـــگاه گردشـــگری

شـــده اســـت کـــه امیدواریـــم ایـــن طـــرح مـــورد اســـتقبال هنرمنـــدان
اســـتان قـــرار گیـــرد».

تقویـــت

اســـتاندار گلســـتان بـــا تأکیـــد بـــر اعتمـــاد مـــردم بهعنـــوان ســـرمایه

گردشـــگری اســـتان در ســـطح ملـــی و

ارزشـــمند اجتماعـــی خاطرنشـــان کـــرد« :حمایـــت از ســـرمایهگذاران

و صنایعدســـتی در نظـــر دارد بـــرای

بخـــش خصوصـــی و امیدآفرینـــی توســـط مدیـــران دســـتگاههای

حمایـــت از ســـیلزدگان اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان  70مترمربـــع در

او در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نمایشـــگاه ملـــی صنایعدســـتی ســـال 98

اجرایـــی موجـــب پیشـــرفت و رشـــد اســـتان میشـــود».

فضـــای نمایشـــگاهی بـــا غرفهســـازی مربوطـــه ،بهصـــورت رایـــگان بـــه

تاکیـــد کـــرد« :نمایشـــگاه امســـال بـــا اســـتقبال خیلـــی خوبـــی از ســـوی

کنیـــم».

بـــه گـــزارش میراثآریـــا بهنقـــل از روابطعمومـــی ادارهکل
میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایعدســـتی گلســـتان ،هـــادی

او تصریـــح کـــرد« :مدیریـــت اســـتان از ســـرمایهگذاریهای بخـــش

صنایعدســـتی خانگـــی آن اســـتان اختصـــاص دهد.خشـــایار نیکزادفـــر،

هنرمنـــدان ایـــن حـــوزه مواجـــه شـــده اســـت».

حقشـــناس روز سهشـــنبه یکـــم بهمـــن  98در جلســـه شـــورای اداری

خصوصـــی حمایـــت میکنـــد و بـــر ایـــن باوریـــم کـــه آنـــان میتوانـــد

مدیـــر شـــرکت توســـعه ایرانگـــردی و جهانگـــردی در اینبـــاره بـــه

نیکزادفـــر تصریـــح کـــرد« :در نمایشـــگاه امســـال ،تقریبـــا  13ســـالن

گالیکـــش بـــا حضـــور مدیـــران ارشـــد اســـتانی و شهرســـتانی ضمـــن

موتـــور محرکـــه اقتصـــاد اســـتان باشـــند ».

خبرنـــگار میراثآریـــا گفـــت« :بـــا توجـــه بـــه عالقـــهای کـــه بـــه اســـتان

داریـــم کـــه نســـبت بـــه ســـال گذشـــته بالـــغ بـــر  10هـــزار مترمربـــع

گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدا خصوصـــا شـــهیدان ایـــن شهرســـتان

حقشـــناس گفـــت« :در ســـال جـــاری تنهـــا 1300میلیـــارد ریـــال بـــرای

سیســـتان و بلوچســـتان داریـــم و تاکیـــدات وزیـــر میـــراث فرهنگـــی،

اضافهتـــر ســـالن گرفتهایـــم .امســـال دو ســـالن دیگـــر هـــم اضافـــه

و ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی گفـــت« :یکســـوم تنـــوع

تکمیـــل ســـد نرمـــاب تخصیصیافتـــه و امیدواریـــم تـــا پایـــان ســـال

گردشـــگری و صنایعدســـتی بـــر توجـــه هرچـــه بیشـــتر بـــه ایـــن

میکنیـــم کـــه بالـــغ بـــر 5هـــزار مترســـالن اضافـــه میشـــود .چـــون

پرنـــدگان ایـــران ،نیمـــی از تنـــوع پســـتانداران کشـــور و یکهشـــتم

مالـــی بتوانیـــم از مخـــزن ســـد اســـتفاده کنیـــم».

اســـتان ،بـــرای صنایعدســـتی خانگـــی ایـــن اســـتان در نمایشـــگاه ملـــی

بـــرای برخـــی اســـتانها ســـالن کـــم داشـــتیم .حـــدود  10اســـتان مـــا

گونههـــای گیاهـــی ایـــران در پـــارک ملـــی گلســـتان قـــرار دارد».

یکـــی از مصوبـــات جلســـه شـــورای اداری شهرســـتان گالیکـــش ارتقـــای

صنایعدســـتی ســـال  70 ،98مترمربـــع غرفـــه بـــه صـــورت رایـــگان در

ثبـــت نـــام نکـــرده بودنـــد کـــه بـــا تعامـــل بـــا نمایشـــگاه اگـــر ایـــن دو

او اضافـــه کـــرد« :بایـــد بتوانیـــم از ایـــن بســـتر مناســـب بـــا حفـــظ

میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایعدســـتی شهرســـتان گالیکـــش از

اختیـــار هنرمنـــدان صنایعدســـتی خانگـــی ایـــن اســـتان قـــرار دادیـــم

ســـالن را هـــم بگیریـــم ،انشـــاءهللا کل اســـتانهایمان در ایـــن نمایشـــگاه

محیطزیســـت در مســـیر تقویـــت گردشـــگری اســـتان در ســـطح ملـــی

نمایندگـــی بـــه اداره بـــود.

کـــه بتواننـــد عـــاوه بـــر معرفـــی صنایعدســـتی اســـتان خـــود ،منافعـــی را

حضـــور خواهنـــد داشـــت».
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مرگ گوزن «مرال» در مرکز نگهداری

پارک ملت تهران
حیات
وحش

رییـس اداره نظـارت بـر امور
حیـات وحش اسـتان تهران

نگهـداری از گوزنهـا حـدود چهـار راس گـوزن ماده و

ضمـن اشـاره به تلف شـدن

دو راس گـوزن نـر بالـغ وجـود داشـت کـه گوزنهـای

یـک گـوزن نـر «مـرال» در

نـر بـه دلیـل جفتگیـری بـا یکدیگـر درگیر شـدند.

مرکـز نگهـداری از حیـات وحـش پـارک ملـت تهران

کرمـی افـزود :مراکـز نگهداری از حیـات وحش و باغ

گفـت :علـت تلـف شـدن ایـن گـوزن مبـارزه بـرای

وحشهـا باید نسـبت جنسـیتی حیوانات بـه ویژه در

جفتگیـری اعلام شـده اسـت.

فصـول جفتگیـری را رعایـت کنند .مرکـز نگهداری از

محمـد کرمـی در گفـت و گـو با ایسـنا بـا بیـان اینکه

حیـات وحـش پـارک ملـت نیز در شـرف انجـام این

روز گذشـته ( اول بهمـن) از مرکـز نگهـداری از حیات

کار بـود و قـرار بـود کـه بـا بـاغ وحـش تهـران تبـادل

وحـش پـارک ملت بـه ما اطلاع دادند کـه یک راس

گونـه انجـام دهـد و یکـی از ایـن گوزنهـای نـر را به

گـوزن نـر زرد ایرانـی عصـر روز دوشـنبه ( ۳۰دی) در

آن مرکـز منتقـل کند.

ایـن مرکـز تلـف شـده اسـت ،اظهـار کرد :علـت مرگ

وی بـا اشـاره بـه اینکـه محیط زیسـت اسـتان تهران

ایـن گـوزن نـر مبـارزه بـرای جفتگیـری اعالم شـده

بـرای ایـن مرکز اخطاریـهای صادر خواهد کـرد ،گفت:

است.

در طبیعـت هنگامیکـه گوزنهـای نـر بـا یکدیگـر

رییـس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحـش اسـتان

ن شکسـت خـورده فرصـت این
درگیـر میشـوند گـوز 

تهـران بـا تاکید بـر اینکه این مرکز نگهـداری از حیات

را دارد کـه از محـدوده دور شـود ولـی گوزنهـای در

وحـش موظـف اسـت کـه در فصـل جفتگیـری نرها

اسـارت راه گریـزی ندارنـد.

زیسـت

دسـت آوریم.معـاون سـازمان محیـط زیسـت گفـت:

انسـانی سـازمان حفاظـت

نیروگاههـا میگوینـد بـه آنهـا گفتـه شـده کـه مازوت

محیط زیسـت گفـت :از االن

مصـرف کننـد امـا مـن میگویـم کـه شـما قبـول

بـه فکـر آلودگی هوا در سـال

کردهایـد مـازوت مصـرف کنیـد در حالـی کـه بایـد

آینـده باشـیم و حرفهـای امسـال را سـال دیگـر

بـا توجـه بـه شـرایط هـوا تمهیداتـی در ایـن راسـتا

تکرار نکنیم.مسـعود تجریشـی روز چهارشنبه در چهل

اندیشـیده شـود.

و دومیـن جلسـه کارگروه آلودگی هـوا افزود :وقتی از

وی ادامـه داد :البتـه میدانیـم کـه شـدت مصـرف

مردم تهران پرسـیدند اولین خواسـته شـما چیسـت،

انرژی در کشـور باالسـت ،بررسیها نشـان داده اگر ۶

همـه گفتنـد بـه هـوای تمیـز ایـن خواسـته بـه حقی

درصـد مصرف انرژی را در کشـور کاهـش دهیم هیچ

اسـت و دولتهـا و حکومتهـا بایـد بـرای سلامت

مشـکلی از لحـاظ تامین سـوخت نخواهیم داشـت و

مـردم هزینـه کننـد.وی تاکیـد کـرد :در ایـن میان هر

میتوانیـم بـه راحتـی تمـام بحرانهـا را پشـت سـر

سـازمانی وظیفـهای دارد اینکه برخـی میگویند به ما

بگذاریـم کـه ایـن مسـئله نیـاز بـه اطالعرسـانی دارد

گفتـه شـده کـه از سـوخت گاز اسـتفاده نکنیـد حرف

بنابرایـن اگـر چالشهـای پیـش رو را بـا مـردم در

هوا

درسـتی نیسـت و نبایـد بـه راحتـی آن را بپذیرنـد.

میـان بگذاریـم نـه تنهـا موجـب تضعیـف حکومـت

وی اظهـار داشـت :همـه میگوییـم تحریـم ،در حالی

نمیشـود بلکـه پایههـای آن را محکمتـر میکنـد

کـه تحریـم کلمـه جدیـدی نیسـت و تاکنـون نیـز بـا

چـون ایـن مـردم همیشـه در کنـار دولـت و حکومت

وجـود تحریـم توانسـتیم دسـتاوردهای خوبـی بـه

بودهانـد.

لنگــرود گفــت :فــروش پرنــدگان شــکار
شــده ممنــوع اســت و از عرضــه آنهــا
در بازارهــای ســنتی ایــن شهرســتان
ممانعــت شــد.
امیــن نجــات در گفــت وگــو بــا
ایســنا بــا بیــان اینکــه تاال بکیــا
کالیــه و آ ببنــدا ن هــای چــاف و
چمخالــه از مهمتریــن زیســتگا ههای
زمســتا نگذرانی پرنــدگان مهاجــر ایــن
شهرســتان هســتند ،گفــت :امســال
جمعیــت پرنــدگان مهاجــر فــرود آمــده
در ایــن شهرســتان مطلــوب اســت و

آب و هوا

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت

021-88019846

جــاری شــدن آب در بســتر رودخانــه زاینــده رود در روز شــنبه بــه دنبــال افزایــش
خروجــی ســد زاینــد هرود ،حیــات و زیبایــی را در نصفجهــان طنیــن انــداز کــرده

اســت.اگرچه بــر اســاس مشــاهدات صــورت گرفتــه ،آب جــاری در بســتر رودخانــه
فــرو مـیرود ،امــا شــاید همیــن مقــدار جریــان هــم مرهمــی باشــد بــر زخــم و رنــج
زندگــی جانــداران بویــژه پرنــدگان مهاجــری کــه حــق حیــات دارنــد و بطــور حتــم

چشــم بــه همیــن قطــرات آب دوختهانــد.

گزارش

دانشآمــوزان و اجــرای نمایشنامــه از دیگــر
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت آب
منطقــهای اصفهــان بــا اشــاره بــه جــاری شــدن
دوبــاره زاینــدهرود در چنــد روز گذشــته گفــت :ایــن
امــر بنــا بــه درخواســت دوســتداران محیــط زیســت

میشــود.
نجــات ادامــه داد :یکــی از مهمتریــن
مکانهایــی کــه در شهرســتان لنگــرود
متخلفیــن پرنــدگان شــکار شــده را
درآن بــه فــروش مــی رســانند ،بــازار
ماهــی فروشــان لنگــرود اســت کــه بــه
طــور مرتــب در حــال پایــش اســت.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
لنگــرود گفــت :طــی عملیاتــی توســط
ماموریــن و کارشناســان اداره حفاظــت
محیــط زیســت شهرســتان ،در ایــن
بــازار پایــش و از عرضــه و فــروش
پرنــدگان وحشــی ممانعــت شــد.
وی افــزود :بــا مرتکبیــن جرایــم شــکار
و صیــد و فــروش پرنــدگان برابــر
قانــون برخــورد قاطــع خواهــد شــد.
نجــات بــا بیــان اینکــه علیرغــم تذکرهــا
ســه نفــر از متخلفیــن کــه در ایــن بــازار
همچنــان بــه فــروش پرنــدگان شــکار
شــده اقــدام مــی کردنــد ،بــه دادگاه
معرفــی شــدند ،گفــت :حمــل ،عرضــه و
فــروش جانــوران وحشــی جــرم بــوده و
قانــون گــذار مجــازات حبــس و جــزای
نقــدی را بــرای جــرم مذکــور پیــش
بینــی کــرده اســت.

فرهنگســازی صرفهجویــی در مصــرف آب بــرای

دانــاب در ســالن شــرکت آب منطقــهای اصفهــان
افــزود :بــر ایــن اســاس نزدیــک بــه  ۲۰میلیــون
مترمکعــب در ماههــای بهمــن و اســفند بــرای تامیــن
بخشــی از حقابــه زیســت محیطــی از محــل ســد
زاینــدهرود رهاســازی میشــود.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و
پیشبینیهــای بــارش کمتــر از نرمــال در مــاه
جــاری و اســفند ،بــه طــور حتــم بایــد صرفــه جویــی
در بخشهــای مختلــف لحــاظ شــود.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــهای
اصفهــان نیــز یــادآور شــد :طــرح دانــاب (طــرح
ملــی دانشآمــوزی نجــات آب) بــا هــدف آمــوزش
و ارتقــای آگاهــی عمومــی دانشآمــوزان دوره اول
متوســطه در زمینــه مســایل و چالشهــای آب کشــور
پایهگــذاری شــده اســت کــه بــا همــکاری ادارتکل
آمــوزش و پــرورش اجــرا میشــود.
محمــد شــفائی ،مهمتریــن هــدف از اجــرای طــرح
را انتقــال مســایل و چالشهــای مرتبــط بــا آب بــه
خانوادههــا از ســوی فرزنــدان عنــوان کــرد.
وی اضافــه کــرد :ســال تحصیلــی  ۹۷-۹۸بیــش از
هفتهــزار و  ۶۰۰اثــر از دانشآمــوزان در مقولــه آب
داوری و  ۵۳۷نفــر در ایــن زمینــه برگزیــده شــدند.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــهای بیــان
کــرد :تهیــه فیلــم آموزشــی ،بارگــذاری کتــاب دانــاب

انتخابــی :فرهنگســازی صرفهجویــی در
مصــرف آب بـرای تاثیــر بیشــتر بایــد از ســنین

پایــه و از مدرســهها آغــاز شــود .بیشــک
تاثیــر آمــوزش مباحــث مربــوط بــه اســتفاده

بهینــه از انــرژی ،بــه ویــژه آب بیــن کــودکان

و نوجوانــان بیشــتر اســت و بایــد ایــن

موضــوع را ســا لها پیــش در دســتور کار
قــرار میدادیــم.

تاثیــر بیشــتر بایــد از ســنین پایــه و از مدرســهها
آغــاز شــود.
حشــمتهللا انتخابــی تصریــح کــرد :بیشــک
تاثیــر آمــوزش مباحــث مربــوط بــه اســتفاده بهینــه
از انــرژی ،بــه ویــژه آب بیــن کــودکان و نوجوانــان
بیشــتر اســت و بایــد ایــن موضــوع را ســالها پیــش
در دســتور کار قــرار میدادیــم.
وی افــزود :بــا تاســف نــگاه کنونــی مــردم بــه آب
بــه عنــوان مــادهای فــراوان و بیپایــان اســت و از
ایــن رو مصــرف بیرویــه و بــدون حســاب و کتــاب را

تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور تا روز جمعه

جاری شدن زایندهرود به درخ

 ۲۰میلیون مترمکعب درماههای بهمن و اسفند برای ت
شــاهد هســتیم کــه ضــرر آن در نهایــت بــه خــود

احتــرام قایــل بودنــد کــه دیــدگاه کنونــی مــا نیــ

مــردم بازمیگــردد.

همیــن باشــد.

ایــن فعــال محیــط زیســت تاکیــد کــرد :آب تنهــا

انتخابــی یــادآور شــد :مادیهــا و نهرهــا در اص

مربــوط بــه مصــرف انســانها نیســت و ســایر

قدمتــی هــزاران ســاله دارنــد و در قســمتی

موجــودات و گیاهــان نیــز حــق اســتفاده از آن را

ناحیــه ،ســازهای مقــدس بــا محوریــت آب

دارنــد و عملکــرد نامناســب مــا نبایــد حیــات و بقــا را

میکردنــد کــه امــروزه آنهــا را بــه شــکلی دیگــ

از آنــان ســلب کنــد.

نــام ســقاخانه میشناســیم.

بــه گفتــه وی ،آب در آییــن ،تاریــخ و سرگذشــت

وی افــزود :آب جــز اســتفاده عمومــی هم

ایرانیــان همــواره مــادهای بــا ارزش و متبــرک بــوده

آتــش ،آفتــاب و خــاک ،پــاک اســت؛ بنابــر ایــن

اســت و در دورههــای گوناگــون تاریــخ بــرای آن

بیــش از گذشــته قــدر چنیــن نعمــت الهــی را بد

سازمان ملل حق پناهندگی به دالیل اقلیمی را

مدیـرکل پیـش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان

کشـور آسـمانی ابـری ،گاهـی همراه با رعـد و برق دارنـد ،گفت:

هواشناسـی ضمـن اشـاره بـه ایـن کـه فعالیـت

فردا شـدت بارش در شـرق و جنوب کشـور از شـدت بیشـتری

بهرسمیت شناخت

سـامانه بارشـی در کشـور تـا روز جمعـه (چهـارم

برخـوردار اسـت.

کمیتـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل حـق

مسـاحت دارند.بنابـر گـزارش دویچهولـه ،کمیتـه حقـوق

بهمـن مـاه) ادامه دارد ،گفت :این سـامانه بارشـی

بـه گفتـه وی ،طـی ایـن روز افـت محسـوس دمـا در نیمـه

پناهندگـی بـه دلیـل خطراتـی کـه از تغییـرات

بشـر سـازمان ملـل پـس از تحقیقـات گسـترده بـه ایـن

بـه تدریـج طـی صبـح جمعـه از کشـور خـارج

شـمالی کشـور رخ میدهـد و طـی روز یکشـنبه ( ۶بهمـن) نیـز

آ بوهوایـی حاصـل میشـوند را بـه رسـمیت

نتیجـه رسـیده کـه در صـورت بـروز خطـر جـدی از جانـب

میشـود.صادق ضیائیـان در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد:

بـارش بـرای برخـی از مناطـق شـرق و جنـوب شـرق کشـور دور

شـناخت و بانـی ایـن مصوبـه ،شـکایت یـک شـهروند

اقیانـوس ،امکانـات کافـی بـرای نجـات جـان سـاکنان

از انتظـار نیسـت.

جزیـره "کریبـاس" (مجموعـه جزایـر کِریباتـی) اسـت.

جزیـره وجـود دارد و بـه همین دلیل شـکایت مرد شـاکی

( ۲بهمـن) بـرای بیشـتر نقـاط نیمـه غربـی کشـور به جز شـمال

ضیائیـان افـزود ۲( :بهمـن) خلیـج فـارس و شـرق تنگه هرمز

بـه گـزارش ایسـنا ،روز گذشـته (سهشـنبه) کمیتـه حقـوق

را رد کـرده امـا در عیـن حـال به این نتیجه رسـیده اسـت

غـرب بـارش برف و باران و برای سـواحل دریای خزر ،خراسـان

و ( ۳بهمـن) ،تنگـه هرمـز و غـرب دریـای عمـان و روز جمعـه

بشـر سـازمان ملـل نتیجـه بررسـی شـکایت یک شـهروند

کـه خطـرات ناشـی از تغییـرات آ بوهوایـی باید بـه عنوان

بـر اسـاس تحلیـل آخریـن نقشـههای پیشبینـی هواشناسـی،

شـمالی ،خراسـان رضـوی و جنوب کرمـان بـارش پراکنده بود.

( ۴بهمـن) غـرب دریـای خـزر مواج اسـت.

جزیـره کریبـاس ،یکـی از جزایـر کارائیـب را منتشـر کـرد.

دلیـل کافـی بـرای پناهنـده شـدن بهرسـمیت شـناخته

مدیـر کل پیـش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی

مدیـرکل پیـش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی در

ایـن مـرد از دولـت نیوزیلنـد بـه دلیـل نپذیرفتـن تقاضای

شـوند .خبرگـزاری آلمـان بـه نقـل از یووال شـانی ،یکی از

بـا بیـان ایـن کـه بـرای پـارهای از مناطـق جنـوب ،جنـوب غرب

پایـان دربـاره وضعیـت جـوی تهـران طـی دو روز آینـده اظهـار

پناهندگـی خانـواد هاش بـه کمیتـه حقـوق بشـر شـکایت

کارشناسـان کمیتـه حقـوق بشـر ،نوشـت کـه ایـن تصمیـم

و اسـتان هرمـزگان رگبـار و رعـد و بـرق داشـتیم ،تصریـح

کـرد :آسـمان تهـران ( ۳بهمـن) ابـری همـراه بـا مـه رقیـق و

کـرده بـود .دلیـل فـرار خانـواده از جزیـره بسـیار کوچـک،

معیارهـای جدیـدی را بـرای دالیـل پناهندگـی تعییـن

کـرد :امـروز ( ۳بهمـن) شـدت بارشهـا از سـمت غـرب کـم

در بعضـی از سـاعات بـارش بـرف و اوایـل شـب نیمـه ابـری با

بـاال رفتـن سـطح آب اقیانـوس ،از بیـن رفتـن زمینهـای

میکنـد .

میشـود و بـه تدریـج نیمـه شـرقی کشـور را تحـت تاثیـر قـرار

حداقـل دمـای صفـر و حداکثـر دمـای چهـار درجـه سـانتیگراد

زراعتـی و احتمـال نابـودی تمامـی جزیـره اعلام شـده

بـه ایـن ترتیـب در مـواردی کـه درخواسـتهای پناهندگی

میدهـد .همچنیـن ایـن سـامانه بارشـی از اوایـل وقـت روز

و طـی روز جمعـه ( ۴بهمـن) ابـری و در بعضـی از سـاعات مـه

بود.کریبـاس یکـی از مسـتعمرههای پیشـین بریتانیاسـت

بـه دلیـل پیامدهای ناشـی از تغییرات آب و هوایی باشـد،

جمعـه (چهـارم بهمـن) از نـوار شـرقی کشـور خـارج میشـود.

آلـود همـراه بـا بـارش پراکنـده پیـش بینـی میشـود.

کـه  ۱۲۰هـزار نفـر جمعیـت دارد و شـامل چنـد جزیـره

دسـت بازرسـان پروند ههـای پناهندگـی بـرای بهرسـمیت

بسـیار کوچـک اسـت کـه در مجمـوع  ۸۰۰کیلومتـر مربـع

شـناختن تقاضـای پناهندگـی افـراد بازتـر خواهد بود.

درخواست از سازمان محیط زیست برای
استفاده از مازوت در  ۴نیروگاه مهم

پرنــدگان شــکار شــده بــه جــد برخــورد

نهــاد زیســتی محیطــی اســتان اصفهــان نیــز گفــت:

حســن ساســانی روز چهارشــنبه در همایــش طــرح

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکار پرنــدگان
مهاجــر بــه افــرادی کــه مجــوز دارنــد

برنامههــای مرتبــط بــا ایــن طــرح اســت.
ســخنگوی شــورای هماهنگــی ســازمانهای مــردم

انجــام گرفتــه اســت.

ضیائیـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه فـردا ( ۳بهمـن) بیشـتر مناطق

بالمانــع اســت ،افــزود :امــا بــا فــروش

در نواحــی مختلــف اســتان ،پا کســازی حاشــیه
زاینــدهرود در شهرســتان چــادگان بــا مشــارکت

میــزان دقیــق آن پــس از سرشــماری
نهایــی اعــام میشــود.

بــر روی ســایت ،برگــزاری نشســتهای توجیهــی

اقلیم

ممانعت از فروش
پرندگان شکارشده

افزایشی به خود گرفته است.

یــک کارشــناس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان

شــفاپی افــزود :از ســال گذشــته صــادرات مــازوت بــا

محیــط زیســت گفــت :اخیــرا نامههایــی بــه دســت مــا رســیده

مشــکالتی مواجــه شــد و از ایــن رو تصمیــم گرفتیــم کــه

و درخواســت دریافــت اجــازه بــرای اســتفاده از ســوخت مــازوت

کنسرســیوم دانشــگاههای برتــر در زمینــه چگونگــی مدیریــت

را در چهــار نیــروگاه منتظــر قائــم  ،بعثــت تهــران ،شــهید

مــازوت مــازاد راهکارهــای را ارائــه کنــد .مــا نیــز ایــن دیــدگاه

منتظــری اصفهــان و نیــروگاه تبریــز مطــرح کردهانــد ایــن در

خــود را بــه وزارت نفــت و وزارت علــوم اعــام کــرده امــا تاکنــون

حالیســت کــه ایــن نیروگاههــا در نزدیکــی مناطــق مســکونی

پاســخی از آنهــا دریافــت نکردهایــم.

یــا در جهــت بــاد غالــب قــرار دارنــد.

ایــن کارشــناس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم بــا اشــاره بــه

بــه گــزارش ایســنا ،فریبــا شــفاپی در جلســه کارگــروه کاهــش

ایــن کــه متاســفانه در آذربایجــان شــرقی ایــن اتفــاق افتــاد و

آلودگــی هــوای کشــور کــه در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

نیــروگاه ایــن شــهر از ســوخت مــازوت اســتفاده کــرد ،گفــت:

برگــزار شــد دربــاره آخریــن وضعیــت ســوخت نیروگاههــای

تــا جایــی کــه مــا رصــد کردهایــم در ســایر نیروگاههــا هنــوز

کشــور اظهــار کــرد :براســاس مــاده  ۲۳آییننامــه فنــی قانــون

ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.

هــوای پــاک نیروگاههایــی کــه براســاس ســوخت ســال ۹۷

شــفاپی افــزود :در حــال حاضــر نیــروگاه شــهید رجایــی قزویــن،

خــود بیــش از  ۳۰روز ســوخت مــازوت مصــرف کردهانــد و

نــکای مازنــدران ،بندرعبــاس و تــوس مشــهد  ،فتــح بیســتون

حــدود مجــاز انتشــار آلودگــی را رعایــت نکردهانــد موظــف

و زرنــد کرمــان درصــد باالیــی از ســوخت مــازوت اســتفاده

بودنــد کــه تــا پایــان تیــر  ۹۸بــا تاییــد ســازمان حفاظــت

میکننــد و متاســفانه نامههــای بــه دســت مــا میرســد کــه

محیــط زیســت بــه تجهیــزات کاهــش نشــر آالیندههــای هــوا

از مــا میخواهنــد کــه علیرغــم رســالتمان در نظــارت بــر اجــرای

مجهــز شــوند.

قانــون هــوای پــاک ایــن نیروهــا را بــرای اســتفاده از ســوخت

ایــن کارشــناس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان

مــازوت فــک پلمــب کنیــم.

محیــط زیســت ادامــه داد :مــاده  ۱۳قانــون هــوای پــاک

وی تاکیدکــرد :در درجــه اول ایــن نیروگاههــا اصــا پلمــب

موضــوع تامیــن ســوخت اســتاندارد بــرای تمامــی مراکــز

نیســتند و در درجــه دوم علیرغــم دســتور آقــای جهانگیــری

صنعتــی ،تولیــدی و  ...را مــد نظــر قــرار دارد و برایــن اســاس

 -معــاون اول رئیــس جمهــوری -مبنــی بــر تامیــن ســوخت

میبایســت یــک ســال بعــد از الزم االجــرا شــدن قانــون هــوای

گاز نیــروگاه تــوس مشــهد در فصــل زمســتان ،ســوخت ایــن

پــاک ایــن موضــوع دنبــال میشــد.

نیــروگاه تامیــن نشــده و از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از

آلودگی

خبر

خوشبختانه نسبت به مهر ماه امسال که شاهد کمترین تراز آبی دریاچه ارومیه بوده ایم ،روند

عکس: :ایرنا

از االن به فکر آلودگی هوا در سال آینده باشیم
معـاون

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی گفت :امروز تراز دریاچه  ۱۲۷۱.۳۱است که

چنــدان پــر فشــار نیســت و بــه دلیــل خشــکی کــف رودخانــه بخشــی از آن بــه زمیــن

را از یکدیگـر جـدا کنـد ،تصریـح کـرد :در جایـگاه

محیـط

پیام
زیست

10003432117834

تراز دریاچه ارومیه روند افزایشی به خود گرفته است

زمی

ســوخت،

دکتــر عب
آلودگــی

زیســت ب

ارتقــای اس
مناســب

نفــت بــرا

اســتاندار

بــا ســا

هزینــه م
اســت.
رئیــس

 ۸۰درصــد ســوخت مصرفــی نیــروگاه تــوس مشــهد ،مــازوت

جــای آن کــه از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بخواهنــد

منطقــ

بــوده اســت.

مجــوز خــاف قوانیــن خــود صــادر کنــد در فصــل ســرد ســال

تهــرا

ایــن کارشــناس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم بــا بیــان

کــه دچــار کمبــود گاز میشــویم ایــن نیروگاههــا در مــدت

شــکا

ایــن کــه ســایر نیروگاههــا نیــز بــه همیــن ترتیــب هســتند،

زمــان کوتــاه و مقطعــی و بــا هماهنگــی بــا شــورای تامیــن

متعــ

گفــت :ایــن موضــوع بــا قوانیــن و رســالت مــا در ســازمان

اســتان از ســوخت مــازوت اســتفاده کننــد .قطعــا نصــب

فعالیــ

حفاظــت محیــط زیســت کامــا مغایــر اســت و حتــی اســتفاده

تجهیــزات کنتــرل و کاهــش آلودگــی هــوا در نیروگاههــا زمــان

زیســ

از ســوخت مــازوت در نیروگاههــای کالنشــهرهای مــا خــط

میبــرد و تــا تحقــق ایــن امــر میتــوان از چنیــن روشهایــی

بــا ش

قرمــز اســت.

اســتفاده کــرد.

فرشــ

وی در پایــان تصریــح کــرد :پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه

حضــو

۳۰هزار اصله نهال در شوشتر کاشته شد

پیام
زیست

10003432117834

رییس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر گفت ۳۰ :هزار اصله نهال به مناسبت هفته گرامیداشت هوای پاک در

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

این شهرستان کاشته شد.

021-88019846

خروجی سد زایندهرود
برای تامین بخشی از
حقابه محیط زیست
و نجات جان پرندگان
مهاجر این منطقه از
بامداد روز چهارشنبه
گذشته افزایش یافت

میلیــون نفــری اصفهــان ،شــامل آلودگــی هــوا،
ترافیــک ،فرونشســت زمیــن ،بیابانزایــی و ســایر

خوب نیست

مســایل زیســت محیطــی اســت کــه بــه تاکیــد

محیط
زیست

کارشناســان و مســووالن امــر ،بایــد بــرای برونرفــت
ایــن معضــل اساســی فراگیــر برنامهریــزی علمــی
و عملــی پایــدار بــا اجــرای طرحهــای تامیــن آب

محیــط زیســت زاگــرس خــوب نیســت و بایــد
اقدامــات و هماهنگیهــای فــوری بــرای

افزایــش خروجــی ســد زاینــدهرود بــرای تامیــن

میلیــون هکتــار از بهتریــن نواحــی زیســتی ایــران بــه شــمار مــیرود

بخشــی از حقابــه محیــط زیســت و بهدنبــال آن

کــه در برگیرنــده  ۶میلیــون هکتــار جنگلهــای زاگــرس اســت .ایــن

رسید و در نهایت در کل

بازگشــایی جریــان ایــن رودخانــه خبــر داد.

ناحیــه زیســتی بیــن  ۴۰تــا  ۵۵درصــد آب کشــور را تامیــن میکنــد

عبــاس رضاییــآب تخصیصیافتــه بــرای تامیــن

و خاســتگاه کشــاورزی دنیــا بــا قدمتــی بیــش از ۶۰۰۰ســال اســت.

این کالنشهر جریان

بخشــی از حقابــه زیســت محیــط را  ۲۰میلیــون

وی افــزود :ناحیــه زاگــرس در برگیرنــده حداقــل ۲۵درصــد از

مترمکعــب اعــام کــرد.

گونههــای گیاهــی کشــور اســت کــه  ۸۵۰گونــه آن منحصــر بــه

وی اضافــه کــرد :بــر اســاس ایــن تصمیــم ،در

زاگــرس و  ۱۵۰۰گونــه آن انحصــاری کشــور اســت .در زیســتگاه

روزهــای آینــده ،آب در بســتر زاینــده رود جــاری

جنگلــی زاگــرس نیــز حداقــل  ۸۰درصــد از جمعیــت عشــایر کشــور

خواهــد شــد و بــه تــاالب بینالمللــی گاوخونــی هــم

در حــدود  ۴۰۰۰آبــادی پراکنــده شــده انــد کــه عمدتــا معیشــت آ نهــا

خواهــد رســید.

متکــی بــر منابــع طبیعــی اســت.

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه پرنــدگان مهاجــر،

بالــی در ادامــه اظهارکــرد :متاســفانه در دهههــای اخیــر ایــن

ایــن روزهــا میهمــان اســتان هســتند ،اظهــار

زیســتبوم حســاس و بــا ارزش کشــور بــه دلیــل بهرهبــرداری

امیــدواری کــرد کــه بــه برکــت وجــود ایــن جانــداران

ناپایــدار ،طر حهــای توســعهای نامــوزون همچنیــن تخریــب و تغییــر

به طول بیش از ۴۰۰
کیلومتر ،بزرگترین
رودخانه منطقه مرکزی
ایران است.

خواست دوستداران محیط زیست

تامین بخشی ازحقابه زیست محیطی رهاسازی میشود
خروجــی ســد زاینــدهرود بــرای تامیــن بخشــی

ایــران بــه ســمت شــرق پیــش مــیرود و در نهایــت

از حقابــه محیــط زیســت و نجــات جــان پرنــدگان

بــه تــاالب گاوخونــی در شــرق اصفهــان میریــزد.

صفهــان

مهاجــر ایــن منطقــه از بامــداد روز چهارشــنبه گذشــته

ایــن رودخانــه کــه در کنــار جاذبههــای تفریحــی

از هــر

افزایــش یافــت و پــس از افــزون بــر  ۴۸ســاعت،

و فرهنگــی ،همــواره نقشــی موثــری در کشــاورزی

ب بنــا

بــه پــارک جنگلــی نــاژوان در غــرب اصفهــان رســید و

و اقتصــاد منطقــه مرکــزی کشــور و هســتی تــاالب

ــر و بــا

در نهایــت در کل ایــن کالنشــهر جریــان پیــدا کــرد.

گاوخونــی داشــته اســت ،در دهههــای اخیــر بــه

زاینــدهرود بــه طــول بیــش از  ۴۰۰کیلومتــر،

علــت کمبــود بارشهــا ،خشکســالیهای متوالــی،

بزرگتریــن رودخانــه منطقــه مرکــزی ایــران اســت

تراکــم جمعیــت و افزایــش برداشــت بــه یــک

ن بایــد

کــه از کوههــای زاگــرس مرکــزی بــه ویــژه زردکــوه

رودخانــه فصلــی تبدیــل و در پاییندســت در فصــول

دانیــم.

بختیــاری سرچشــمه میگیــرد و در کویــر مرکــزی

گــرم بــه ویــژه تابســتان ،بــا خشــکی مواجــه شــده

رئیــس گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیــم

بهداشــت ادامــه داد :ســاالنه  ۴۶۸هــزار و  ۶۸۲ســال

وزارت بهداشــت بــا اعــام اینکــه ســاالنه ۵.۷

عمــر هــدر رفتــه از آلودگــی هــوا داریــم و بررســیها

میلیــارد دالر هزینــه مرگهــای زودرس

نشــان دادنــد کــه علــت مرگهــا در  ۶.۵درصــد از

منتســب بــه آلودگــی هــوا در کشــور اســت،

ســکتههای قلبــی ۸ ،درصــد از ســکتههای مغــزی و ۱۱

از توجیــه وزارتخانههــای صمــت و نفــت در

درصــد از ســرطا نهای ریــه ،منتســب بــه آلودگــی هــوا

ینــه ارتقــای اســتانداردهای مرتبــط بــا خــودرو و

است.شاهســونی گفــت :همچنیــن ســاالنه  ۱۱هــزار مــرگ

 ،انتقــاد کــرد.

در کشــور منتســب بــه آلودگــی هــوا ثبــت میشــود و

بــاس شاهســونی در جلســه کارگــروه کاهــش

 ۸.۹درصــد از مرگهــای طبیعــی نیــز بــه علــت آلودگــی

هــوای کشــور کــه در ســازمان حفاظــت محیــط

هــوا رخ میدهــد.

برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :وزارت صنعــت بــرای

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی ایــن مــوارد هزینههــای

ســتاندارد خودروهــا همیشــه بهانــه نبــود ســوخت

جــدی بــرای مــردم و دولــت دارد ،تصریــح کــرد :چنانچــه

بــرای اســتاندارد یــورو پنــج را میگیــرد و وزارت

مــا هزینــهای بــرای بهبــود کیفیــت هــوا صــرف نکنیــم،

رای تولیــد ســوخت بهتــر نیــز بهانــه عــدم ارتقــای

مجبــور هســتیم کــه همــان هزینــه را در بخــش درمــان

رد خودروهــا را؛ در حقیقــت ایــن موضــوع بــازی

بیمار یهــای ناشــی از آلودگــی هــوا صــرف کنیــم .البتــه

امت مــردم اســت و ســاالنه  ۵.۷میلیــارد دالر

بایــد بــه ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه آلودگــی هــوا فقــط

مرگهــای زودرس منتســب بــه آلودگــی هــوا

مختــص بــه کشــور مــا نیســت و کشــورهای دیگــری
نیــز در دنیــا بــا ایــن مشــکالت دســت و پنجــه نــرم
میکننــد .

و میهمــان نــوازی از آنهــا ،خداونــد بــرکات خــود

کاربــری اراضــی دچــار زوال شــده و آن را در معــرض بســیاری از

شــامل بــرف و بــاران بیشــتر را در ایــن خطــه نــازل

مشــکالت و بیمار یهــا از جملــه خشــکیدگی و زوال جنــگل بلــوط

کنــد .وی بــا بیــان اشــاره بــه مکاتبــه خــود بــا رضــا

قــرار داده اســت .علیرغــم اقدامــات دســتگا ههای مختلــف بــرای

اردکانیــان وزیــر نیــرو بــرای تامیــن حقابــه محیــط

صیانــت از ایــن زیســتبوم حیاتــی کشــور ،در نتیجــه بــه دلیــل

زیســت اظهــار داشــت :آب اختصــاص یافتــه کنونــی

نبــود هماهنگــی و برنامهریــزی بــاال دســتی و جزیــرهای کار کــردن

جــدای از رهاســازی آب در روزهــای آینــده و قبــل

متولیــان حــال زاگــرس مناســب نیســت و اقدامــات و هماهنگیهــای

از عیــد نــوروز و بهمنظــور دوره دوم آبیــاری بــرای

فــوری در ســطوح کالن مدیریتــی بایــد صــورت پذیــرد.

کشــاورزان اســتان اســت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،

رضایــی خاطرنشــان کــرد :رهاســازی نوبــت دوم

معــاون دفتــر مدیریــت زیســتگا هها و امــور مناطــق ســازمان محیــط

آبیــاری بــرای کشــاورزان شــرق اصفهــان مبتنــی

زیســت در پایــان گفــت :ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان

بــر حقابــه آنــان طبــق مصوبــات انجــام میشــود.

دســتگاه حاکمیتــی و بــا حضــور نماینــدگان دســتگا ههای مرتبــط ،

در همیــن پیونــد ،معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری

اســتادان دانشــگاه و صاحبنظــران ،جلســهای را بــا حضــور رییــس

شــرکت آب منطقــهای اصفهــان نیــز در گفــت و گــو بــا

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در اول بهمــن مــاه برگــزار کــرد و

ایرنــا ،میــزان ذخیــره فعلــی ســد زاینــده رود را ۳۱۶

پــس از بررســی و تبــادل نظــر بــه ایــن جمــع بنــدی رســید کــه در

میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد.

ســتاد ملــی هماهنگــی سیاســتها و برنامههــای اجرائــی حفاظــت،

حســن ساســانی افــزود :ورودی فعلــی بــه ســد ۱۴

احیــا و بهرهبــرداری پایــدار از زاگــرس تشــکیل شــود و مقــرر شــد در

و خروجــی آن پیــش از افزایــش خروجــی ۱۲ ،متــر

اســرع وقــت پیگیر یهــای بعــدی صــورت پذیــرد.

مکعــب بــر ثانیــه اســت.

گاز

ساالنه 11هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور

ــه «کاوه ده» واقــع در شهرســتان فیروزکــوه در اســتان

ان بــرای اولیــن بــار در ســال  ۸۱بــه عنــوان منطقــه

اخیــر نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــد ه اســت.

ار ممنــوع معرفــی شــد .در ایــن منطقــه زنبورســتانهای

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت فیروزکــوه اضافــه کــرد:

ــدد وجــود دارد بنابرایــن زنبــورداران زیــادی در حــال

زنبــورداران زمانیکــه بــه منطقــه وارد میشــوند در آنجــا

ــت هســتند .بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط

چــادر نصــب میکننــد و بهصــورت موقــت در آن مســتقر

ــت فیروزکــوه کاوه ده احتمــال دارد برخــی زنبــورداران

مــی شــوند همچنیــن اکثــر آنــان ســاعت دو یــا ســه بامــداد

شــکارچیان همــکاری کننــد.

و قبــل از طلــوع آفتــاب کــه زنبورهــا در شــرایط خاصــی

ــاد فیروزنیــا در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:

هســتند بــه منطقــه وارد میشــوند و از ایــن نظــر میتواننــد

ور بیــش از انــدازه زنبــورداران یکــی از مشــکالت منطقــه

شــکارچیان متخلــف را بــه چادرهــای خــود بیاورنــد و بیتوتــه

فرمانـده یـگان حفاظـت محیطزیسـت بابیـان اینکـه شـمار
محیطبانـان فعلـی در کشـور  ۴۹درصـد از نیـاز مـا را تأمین میکند،
گفـت :در حـال حاضر بـا  ۵۱درصد کمبـود نیروی محیطبـان مواجه
هستیم .
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی صبح
چهارشـنبه در گفتگـو بـا خبرنـگاران در حاشـیه مراسـم افتتـاح
سـاختمان سـتاد فرماندهـی یـگان حفاظت محیطزیسـت اسـتان
سـمنان ضمـن بیـان اینکـه کمبود نیـروی محیطبان در کشـور یکی
از مهمترین چالشهای سـازمان حفاظت محیطزیسـت محسـوب
میشـود ،اظهـار داشـت :در حـال حاضـر با کمبـود  ۵۱درصـد نیروی
محیطبـان در کشـور مواجـه هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـه هـزار و  ۵۰۰نفـر محیطبـان در کشـور
مشـغول بـه کار هسـتند ،تصریـح کـرد :ایـن تعـداد  ۴۹درصـد از
نیـاز سـازمان محیطزیسـت را تأمیـن میکنـد کـه باید بـرای جذب
نیروهای جدید اقدامی اساسـی انجام شـود .فرمانده یگان حفاظت
محیطزیسـت کشـور از برنامهریزی برای جذب و گزینش نیروهای
جدیـد در سـال آینده خبـر داد و گفت :بـهزودی فراخوان بهکارگیری
 ۳۰۰نیـروی محیطبـان جدیـد در سراسـر کشـور صادر میشـود.
محبـت خانـی بابیـان اینکـه کمبـود نیـروی محیطبـان سـبب شـد
محیطبانـان فعلـی  ۱۸روز کار و  ۱۲روز اسـتراحت داشـته باشـند،
خاطرنشـان کـرد :ایـن امـر باعـث خسـتگی و دوری از خانـواده
محیطبانـان شـده کـه بـا جـذب نیروهـای جدیـد این مشـکل رفع
میشـود .وی از برنامهریـزی بـرای بهکارگیری سـه هـزار محیطبان

افزایش  ۲۵۰میلیون لیتری مصرف گاز خانگی

در  ۱۰سـال آینـده خبـر داد و اضافه کرد ۶۰۴ :پاسـگاه محیطبانی در
کشـور فعـال اسـت که به علـت کمبود نیـرو هماکنون  ۵۱۷پاسـگاه
محیطزیسـت فعالیـت دائمـی دارد و از ایـن تعـداد  ۴۵۰پاسـگاه
بهصـورت شـبانهروزی و مابقـی بهصـورت فقـط روزانـه فعالیـت

معــاون تامیــن و توزیــع شــرکت ملــی پخــش

توزیــع شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی بــا اشــاره بــه

فرآوردههــای نفتــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در دی

اینکــه ایــران جــزو کشــورهای در حــال توســعه اســت امــا از نظــر

میکننـد.

مــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

آالیندگــی جــزو  ۱۰کشــور اول دنیاســت اظهــار کــرد :طــی دی مــاه

مصــرف گاز خانگــی  ۲۵۰میلیــون متــر مکعــب

امســال نیــز روزانــه  ۲۵۰میلیــون لیتــر ســوخت مایــع در بخــش

افزایــش داشــته اســت گفــت :طــی  ۱۰ماهــه ابتدای

نیروگاههــا و حمــل و نقــل کشــور مصــرف شــده اســت .همچنیــن

فضای مجازی دست
شکارچی غیرقانونی را در
دست قانون گذاشت

امســال  ۵۲میلیــارد متــر مکعــب گاز طبیعــی در کشــور مصــرف

بــا احتســاب گاز طبیعــی میتــوان گفــت کــه حــدود  ۵۰۰میلیــون

شــده اســت.به گــزارش ایســنا ،اکبــر اکبــری امــروز در جلســه

متــر مکعــب گاز در بخــش خانگــی مصــرف شــده اســت.

کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای کشــور کــه در ســازمان حفاظــت

وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمامــی ایــن ارقــام حاکــی از آن

محیــط زیســت برگــزار شــد اظهــار کــرد :بــا ســرد شــدن هــوا

اســت کــه منابــع انــرژی بــه صــورت بــی رویــه در کشــور مصــرف

مصــرف گاز در بخــش خانگــی افزایــش یافتــه اســت و بــه همین

میشــود گفــت :بایــد هــر چــه زودتــر فکــری بــه حــال مصــرف

دلیــل تمــام ذخایــرســوخت مایــع نیروگاههــا رو بــه اتمــام اســت.

انــرژی در کشــور بکنیــم چــرا کــه جــزو منابــع آالینــده زیســت

وی بــا بیــان ایــن کــه از ابتــدای امســال تــا دی مــاه  ۵۲میلیــارد

محیطــی هســتند.معاون تامیــن و توزیــع شــرکت ملــی پخــش

متــر مکعــب گاز طبیعــی و  ۱۱میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون لیتر ســوخت

فرآوردههــای نفتــی ادامــه داد :روزانــه  ۸۰میلیــون لیتــر بنزیــن

مایــع در کشــور مصــرف شــده اســت تصریــح کــرد :در مجمــوع

پــاک و  ۶۰میلیــون لیتــر نفــت و گاز پــاک تولیــد میشــود.

طــی  ۱۰مــاه ابتــدای امســال  ۶۴میلیــارد متــر مکعــب نفــت،

در حــال حاضــر در  ۱۶۰جایــگاه مواصالتــی کشــور ســوخت بــا

گاز و گاز طبیعــی بــه مصــرف رســیده اســت .همچنیــن مصــرف

اســتاندارد یــورو چهــار توزیــع و در  ۴۳۰جایــگاه کالنشــهرها بنزین

گاز خانگــی در دی مــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

یــورو چهــار توزیــع میشــود.

قبــل  ۲۵۰میلیــون لیتــر افزایــش داشــته اســت.معاون تامیــن و

نیش زنبورداران بر تن محیط زیست

فیروزکــوه و ورود آنــان بــه ایــن منطقــه طــی ســه ســال

 ۵۱درصد کمبود نیروی
محیطبان در کشور

مناطــق ســازمان محیــط زیســت گفــت :حــال

چنــد روز پیــش بــود کــه اســتاندار اصفهــان از

پیدا کرد .زایندهرود

خبر

معــاون دفتــر مدیریــت زیســتگاه هــا و امــور

علــی بالــی گفــت :کوهســتان زاگــرس بــا وســعت بیــش از ۳۲

ناژوان در غرب اصفهان

گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیــم وزارت

اکنــون در صــدر چالشهــای فــراروی اســتان پنــج

صــورت گیــرد.

ساعت ،به پارک جنگلی

مچــون

کاهــش چشــمگیر منابــع آبــی و خشــکی زاینــدهرود

حال محیط زیست زاگرس

اصــاح ایــن رونــد صــورت گیــرد.

و پس از افزون بر ۴۸

ــز بایــد

اســت.
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کننــد و بــا آنــان همدســت شــوند و حتــی ممکــن اســت

مازنــدران و ســمنان کــه دارای مــرز مشــترک بــا آ نهــا اســت

خــود زنبــوردار اســلحه بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن

نیــز تهدیــد میشــود و شــکارچیانی را دســتگیر کرد هایــم

موضــوع میتوانــد مشکلســاز باشــد.

کــه از ایــن اســتا نها بــه فیروزکــوه آمــده بودنــد.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه برخــی شــوراها و دهیار یهــا

وی گــران شــدن قیمــت گوشــت را یکــی از دالیــل افزایــش

بــه منظــور کســب درآمــد ،مناطقــی کــه دارای ســامانه مرتعــی

شــکار در مناطــق شــکار ممنــوع دانســت و اظهــار کــرد:

هســتند را در اختیــار زنبــورداران قــرار دادهانــد تــا از آنــان

بهدلیــل بــاال رفتــن قیمــت گوشــت تخلفــات شــکار و صیــد

اجــاره دریافــت کننــد ،گفــت :قصــد داریــم تــا اســفند مــاه

غیرمجــاز افزایــش یافتــه اســت البتــه بــا گشــت و کنتــرل

ســال جــاری یــا فروردینمــاه ســال آینــده بــا وزارتخانههــا

شــبانه روزی در تــاش هســتیم ایــن تخلفــات را بــه حداقــل

و مراجــع ذیربــط جلســهای در فرمانــداری فیروزکــوه

برســانیم.

تشــکیل دهیــم تــا پیشــنهادات ،انتقــادات و راهکارهــای

فیروزنیــا بــا اشــاره بــه اینکــه منطقه شــکار ممنــوع «کاو ه ده»

مــورد نظــر خــود را ارائــه کنیــم و تــا زنبورســتانهایی کــه

در شهرســتان فیروزکــوه قــرار دارد ،تصریــح کــرد :نمیتــوان

قــرار اســت در منطقــه فعالیــت کننــد زیــر نظــر اداره حفاظــت

حضــور شــکارچیان را در ایــن منطقــه انــکار کــرد و گفــت کــه

محیــط زیســت و بــا حداقــل آســیب بــه منطقــه باشــند.

شــکارچی در منطقــه مــا نمیآیــد و در هیــچ جایــی تخلــف

فیروزنیــا افــزود :یــک بخــش عمــده مشــکالت منطقــه

صــورت نمیگیــرد امــا همــکاران مــا بــا حداقــل امکانــات

فیروزکــوه ســامانههای مرتعــی بســیار زیــاد آن و

خودرویــی و نیــروی انســانی ایــن منطقــه را پایــش و آن را

دامدارهایــی اســت کــه در منطقــه تعــادل دام و مرتــع را

حفــظ میکننــد.

رعایــت نمیکننــد و نســبت بــه چــرای بیرویــه دام بــی

وی در ادامــه توضیــح داد :بــه لحــاظ اســتاندارد جهانــی در هر

توجــه هســتند.

 ۴۰۰۰هکتــار از یــک منطقــه حفاظــت شــده یــک محیطبــان

وی ضمــن بیــان اینکــه شهرســتان فیروزکــوه یکــی از

نیــاز اســت .برخــی نیــز میگوینــد هــر هــزار هکتــار یــک

زیســتگا ههای مهــم اســتان تهــران و حتــی کشــور اســت و

محیطبــان الزم دارد ایــن درحالیســت کــه در ایــران مــا در

تنــوع زیســتی غنــی دارد ،گفــت :جمعیــت اســتان تهــران

هــر  ۴۰هــزار هکتــار هــم یــک محیطبــان نداریــم.

حداقــل  ۱۴میلیــون نفــر اســت و بــر ایــن اســاس جمعیــت

فیروزنیــا افــزود :منطقــه شــکار ممنــوع کاوه ده کــه مســاحت

شــکارچیان مجــاز و غیــر مجــاز همــراه بــا اســلحه مجــاز و

آن حــدود  ۷۵هــزار هکتــار بــود و االن بــه  ۹۰هــزار هکتــار

غیــر مجــاز در ایــن منطقــه نمیتوانــد کمتــر از ســه یــا چهــار

ارتقــا پیــدا کــرده اســت دارای هفــت محیطبــان اســت کــه

میلیــون نفــر باشــد و ایــن تعــداد بســیار زیــادی اســت.

در دو پاســگاه محیطبانــی یکــی در «انزهــا» و دیگــری در

فیروزنیــا ادامــه داد :منطقــه فیروزکــوه از طــرف اســتا نهای

«پشــتکوه» مســتقر هســتند.

سرپرسـت اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان ملارد از
بازداشـت عامـل متخلـف شـکار غیـر مجـاز در شهرسـتان ملارد
خبـر داد.فاطمـه برنـا بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :بـا پیگیریهای
انجـام شـده از سـوی اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان
ملارد ،عامـل متخلـف شـکار غیـر مجـاز کـه در فضای مجـازی با
انتشـار تصاویـر مربـوط بـه کشـتار حیـات وحـش مرتکـب جـرم
مرتکـب و موجـب جریحـه دارشـدن احساسـات افـکار عمومـی
شـده بـود ،بازداشـت شـد.وی افـزود :ایـن متخلـف که یـک فرد
محلـی بـود و از مدتـی قبـل اقـدام بـه انتشـار تصاویـر شـکار در
صفحـه اینسـتاگرام خـود کـرده بـود.
برنـا افـزود :بـا رصـد فعالیت و اقدامـات این شـخص ،موضوع از
طریـق مراجـع قضایـی پیگیری شـد و در نهایت روز گذشـته این
متخلـف بـا همـکاری نیـروی انتظامـی دسـتگیر شـد و در اختیار
مراجـع قانونی قـرار گرفت.
سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان مالرد در ادامه
گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه ایـن متخلـف مبـادرت بـه شـکار غیـر
قانونـی و کشـتار حیـات وحش کرده اسـت موضوع جـرم از جنبه
ضـرر و زیـان وارده بـه محیـط زیسـت و جنبه عمومی جـرم قابل
بررسـی و پیگـرد قضایی اسـت.
برنـا ضمـن اشـاره بـه اهمیـت حفـظ و حمایـت از حیـات وحش
خاطرنشـان کـرد :حمایـت از عرصههـای طبیعـی و حیات وحش
وظیفـه عمومـی اسـت وایـن اداره تمـام تلاش خـود را در جهـت
فرهنگسـازی وحفـظ محیـط زیسـت به کارگرفته اسـت و بـا افراد
خاطـی مطابـق قانـون برخورد میشـود.
همزمـان بـا گرامیداشـت هفته هـوای پاک با شـعار "هوای پاک،
اقـدام و عمـل" و در روزی کـه بـا عنـوان " قانـون و هـوای پـاک"
نامگـذاری شـد،کارکنان اداره حفاظـت محیـط زیسـت شـهریار بـا
دادسـتان ایـن شهرسـتان دیـدار و گفتگـو کردند.

6

پیام
استانها

درآمد  ۴۵۰۰میلیارد تومانی
کشاورزان از کشت برنج
گلسـتانی از محل کشـت برنج حداقل  ۴۵۰۰میلیارد تومان

قیمـت آجـر ایتـال کاهـش مییابـد و بـا ایـن کار بـه

بهمـن در اختتامیـه سـومین جشـنواره روابـط عمومیهای

اصلیترین سـرمایه کشـور ،سـرمایه اجتماعی است ،گفت:

سـیلزدگان اسـتان هـم کمـک میکنیـم.وی بابیـان اینکه

برتر اسـتان گلسـتان اظهار کرد :امروز حرکت در رسـانههای
ً
دقیقـا شـبیه حرکـت در میـدان میـن اسـت؛ اولین
کشـور
اینکـه اسـتفاده از رسـانه هـم میتوانـد ارزشآفریـن و هم

پابرجـا هستند.اسـتاندار گلسـتان در ادامـه تصریـح کـرد:

مخـرب باشـد ،افـزود :باید تالش کنیم بخـش تخریبی آن

را بـه حداقل ممکن برسانیم.اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به
نقـش رسـانهها در آگاهسـازی مـردم ،بیان کـرد :در روزهای
اخیر با توجه به سـرما در سـطح کشـور و اسـتان و باالرفتن

مصـرف گاز ،گاز کارخانهجـات آجرپزی قطعشـده و بهجای

آن از سـوخت جایگزیـن اسـتفاده میکننـد .همین امر هم
باعـث شـده که قیمـت هر آجر ایتـال که در حـال حاضر در

مناطق سـیلزده اسـتان نیاز مبرمی به آن داریم ۱۰۰ ،تومان

افزایـش پیـدا کند.حقشـناس بـا اشـاره بـه قطـع گاز ۲۹

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان
چهارمحال و بختیاری (سری )81

نظــر بــه دســتور مــواد یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و
مــاده  13آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک
فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع
عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امــالک واقــع در ابنیــه فارســان بــه شــماره پــالک ثبتــی 416
اصلــی چهارمحــال و بختیــاری بخــش دَه:
 4012فرعــی  -آقــای موســی كارگــر فیــل آبــادی ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  67.01متــر مربــع قســمتی از پــالك 562
فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از رمضــان قاســمی دهكــردی
 4104فرعــی  -آقــای امیــر كارگــر فیــل آبــادی نســبت بــه ســه
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 18.02

از بخـش رسـانه و روابط عمومیهـا میخواهیم که عمیقتر

منتشـر کـرد؛ هنـوز هـم در کشـورهای پیشـرفته روزنامهها

سـیل امسـال عالوه بر خسـارتهای زیادی ( ۴۵۰۰میلیارد
تومـان) کـه بـه همـراه داشـت ،فوایـدی هـم بـرای مـردم
داشـت .بعـد از سـیل تاکنـون  ۳۵۰۰میلیـارد تومـان کمک

بالعـوض و یـا تسـهیالت  ۴درصـدی بـه مـردم اسـتان

پرداختشـده است.حقشـناس بیـان کـرد :امسـال
کشـاورزان اسـتان  ۶۹۰هـزار تـن شـلتوک برنـج برداشـت

کردنـد کـه حدود  ۴۹۰هزار تن بیشـتر از سـال گذشـته بوده

اسـت .با محاسـبه میتوان دید که کشـاورزان حداقل ۴۵۰۰

میلیارد تومان درآمد از کشت برنج کسب کردند.

الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضلــی
 4062فرعی-آقــای اســماعیل شــیروانی فیــل آبــادی ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  278.21متــر مربــع خریــداری
شــده مــع الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضلــی فارســانی
 4079فرعی-آقــای گــودرز آذرخزیــن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
بــه مســاحت  606.59متــر مربــع خریــداری شــده مع الواســطه از
آقــای جبــار امینی فارســانی
امــالک واقــع در قریــه جونقــان بــه شــماره پــالک ثبتــی 463
اصلــی چهارمحــال و بختیــاری بخــش دَه:
 1724فرعــی -آقــای ساســان مختــاری فــرد جونقانــی نســبت
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 184.37متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از محمدرضــا
غفــاری مقــدم جونقانــی
 2990فرعــی -آقــای منیــژه عباســی نیكــو ششــدانگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  561.01متــر مربــع خریــداری شــده مــع
الواســطه از حســن آقــا رســتمی جونقانــی

 4104فرعــی  -آقــای مهــدی كارگــر فیــل آبــادی نســبت بــه ســه

توجه :

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 18.02
متــر مربــع قســمتی از پــالك  365فرعــی خریــداری شــده مــع
الواســطه از امیدعلــی اســدی
امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت فارســان بــه شــماره پــالک
ثبتــی  420اصلــی چهارمحــال و بختیــاری بخــش دَه:
 3159فرعی-آقــای حمیــد شــیروانی فارســانی ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  154.06متــر مربــع خریــداری شــده مــع

نشسـت کارگـروه رفـع موانـع تولیـد
منطقـه جنـوب کرمـان افـزود :بیش از

اظهـار داشـت :شـاخص اشـتغالزایی

مقاومتـی بـا سـرمایه گـذاری ۲۰

 ۸۴۰شـهرک صنعتی در سراسـر کشـور

طرحهـای

صنعتـی

میلیـارد ریـال و اشـتغالزایی بیـش از

فعـال اسـت کـه  ۴۴هـزار و  ۹۰۰واحد

اسـتان کرمـان در مقایـس کشـوری ۴

 ۶۰نفر بودیم.

در این شـهرکها فعالیت میکنند.

درصد است.

صالحـی نیـا ادامـه داد :ایـن طرحهـا

وی ادامـه داد :اسـتان کرمـان ۴۲

وی بـه سـفر خـود بـه شهرسـتانهای

بـا تلاش بخـش خصوصـی بـه

شـهرک و ناحیـه صنعتـی دارد که ۴.۷

منوجـان،

و

درصـد شـهرکهای صنعتـی کشـور را

جیرفـت اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن

وی همچنیـن بـه مصوبـات نشسـت

به خود اختصاص داده اسـت.

شهرسـتانها از شـهرکها و نواحـی

کارگـروه رفـع موانـع تولیـد منطقـه

صالحینیـا تصریـح کـرد :در شـهرکها

صنعتـی بازدیـد و مشـکالت ایـن

جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و گفـت :در

و نواحـی صنعتـی اسـتان کرمـان ۳۴

مناطق را بررسـی کردیم.

این نشسـت مقـرر شـد هماهنگیهای

هـزار و  ۷۰۰طـرح ،زمیـن در اختیـار

وی بـا بیـان اینکـه در سـفر بـه جنوب

الزم بـرای ایجـاد شـهرک صنعتـی در

گرفتهانـد کـه ایـن آمـار بسـیار خوبـی

کرمـان چنـد طـرح زیرسـاختی و

فاریاب فراهم شود.

بـرای ایـن اسـتان در سـطح کشـور

صنعتـی بـه بهـره بـرداری رسـید،

مدیـر عامـل سـازمان صنایـع کوچک و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد  .آقــای اســمعیل عاطفــه پــور فرزنــد حاجــی

بــر یکبــاب خانــه کاربــری باغــات بــه مســاحت  900/04مترمربــع

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان

9881

شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان  ،ایــن اداره آمادگــی
تعویــض اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت
كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری
از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه شــما را در مــدت زمــان
محــدودی دارد

پــالک  2824فرعــی از  6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وراث مرحــوم مهــدی
خــاص بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه
نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول 98/10/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/03 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

اگهی مزایده مال منقول

ابالغ اجرائیه

شــعبه دوم اجــرای احــکام حقوقــی شــوراهای حــل اختــاف شهرســتان

لــه اقــای احمــد مفتخــر خنــده رو و محكــوم عليــه آقــای جــواد نبــوی و خانــم مهديــه

 ۳۰۵۱۵۲۲۲۸۷بـه موجـب گـزارش مـورخ  ۱۳۹۸.۱۰.۲۴کارشـناس رسـمی

جیرفــت در نظــر دارد در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 980683محكــوم

اجــرای احــکام بــذر بادمجــان گلخانــه ای  4پاکــت بــه ارزش هــر پاکــت  5000عــددی

کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری جمعــا" بــه مبلــغ 260/000/000ریــال ارزیابــی

محمـد پـور محمـدی ماهونکـی فرزنـد مهـدی بـه شـماره ملـی

دادگسـتری ششـدانگ پلاک ثبتـی فرعـی  ۱۸۷۶از پلاک اصلـی ۱۸۱۸در

آگهی مزایده اموال غیرمنقول( اسناد رهنی)

ســاعت 10صبــح بــا حضــور نماینــده دادســرا در محــل اجــرای احــکام شــعبه دوم برگــزار

روز قبــل از تاریــخ مزایــده مــی تواننــد از امــوال بــه ادرس فــوق الذکــر بازدیــد و در صــورت

بلـوار مصطفـی خمینی خیابان شـهریار کوچه مسـجد ابوالفضـل ضلع جنوب

پایــه ارزیابــی شــده مــی باشــد ) خــود را بــه حســاب شــبای ســپرده دادگســتری

در صفحه  ۴۹۳به شـماره ثبت  ۴۷۲۴۰دفتر ۲۷۳بخش  ۹کرمان رفسـنجان

و قبــض آن را بــه همــراه پیشــنهاد کتبــی در پاکــت در بســته و تــا قبــل از برگــزاری

طبـق سـند بـه مسـاحت  ۳۷۸.۷۵متـر مربـع کـه محـدود بـه حـدود ثبتی

مزایــده شــناخته مــی شــود کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد داده باشــد در صــورت

 ۳۷۸.۷۵متر مربع مشـخصات ملک ملک در زمان بازدیددرطبقه همکف در

تمایــل بــه شــرکت در مزایــده  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی ( حداقــل قیمــت فــروش

 iri00100004059012907640350بــا شناســه واریــز  171004999999999004004004واریــز
جلســه مزایــده تحویــل ابــن اجــرا نماينــد بدیهــی اســت شــخصي بــه عنــوان برنــده

انصــراف برنــده مزایــده ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .
رئیس اجرای احکام مدنی شعبه دوم حل اختالف –م الف 28:

خانـه پالکثبتـی  ۲۴۴فرعـی از  ۱۸۹۲اصلـی واقـع دررفسـنجان

مسـجدفرعی اول سمت چپ ملک به شـماره پالک ۱۰درب حیاط که سند آن
صادر و مع الواسـطه به آقای حسـین رحیمی مهدی آباد منتقل شـده اسـت
مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان عرصه:مطابق با سـند به مسـاحت
حـال بهـره برداری بود.نمـای معبر اجر گره ای و کالف های عمودی مشـاهده
گردیـد حیـاط موزاییـک طـرح دار ونمـای حصار و سـرویس بهداشـتی روی

حیاط و سـاختمان سـفال پالک شده اسـت .بالکن و طبقه اول فاقد نماست

اگهی مزایده مال منقول

شـعبه دوم اجـرای احـکام حقوقـی شـوراهای حـل اختلاف شهرسـتان
جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 980682محكـوم

لـه اقـای احمـد مفتخـر خنـده رو و محكـوم عليـه آقـای جـواد نبـوی و خانـم مهديـه
نبـوی پـور دایـر بـر مطالبـه وجـه ( نیابـت ) امـوال منقـول بـه آدرس دفتـر شـعبه دوم

اجـرای احـکام بـذر بادمجـان گلخانـه ای  4پاکـت بـه ارزش هـر پاکـت  5000عـددی

کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری جمعـا" بـه مبلـغ 260/000/000ریـال ارزیابـی

گردیـده از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند  .جلسـه مزایده در مـورخ 1398/12/3راس

سـاعت 10صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اجـرای احـکام شـعبه دوم برگزار
میگـردد  ،متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی

 5روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از امـوال بـه ادرس فـوق الذکـر بازدیـد و در
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده  10درصـد مبلـغ پیشـنهادی ( حداقـل قیمـت

داخل کف سـرامیک و دیوار به ارتفاع  ۱متر سـرامیک شـده و مابقی سـفید و

سـقف و دارای ابزار گوشـه و وسـط می باشـد آشپزخانه کاشی و سرامیک و ۹
متر کابینت ام دی اف مشـاهده گردید سـرویس های بهداشـتی نیز کاشـی
و سـرامیک شـدهاند سـاختمان با اسـکلت آجری و کالف های بتنی عمودی

و افقـی و سـقف تیرچـه بـا بلـوک پلی اسـتایرن سـاخته شـده اسـت طبقه
همکـف تکمیـل و طبقـه اول مطابق تصاویر پیوسـت عملیـات اجرایی کلفت

کاری به اتمام رسـیده و در اتاق سـفید شـده و مابقی در حال اجرای پالسـتر

سـیمان اسـت مسـاحت همکـف، ۱۹۲متـر مربع۷.۵+متـر مربـع ۱.۲بالکن و
طبقـه اول ۱۹۲متـر مربـع ۷.۵+متـر مربع۱.۲.بالکـن ۵.۶متر مربع سـرویس
روی حیـاط در محـل از متـراژ مشـخص شـده همکف۱۴متـر مربـع باکـس
پلـه کـه شمشـیریهاو اجـر کاری نصـب امـا پلـه ها جـدا نشـده انـد و دیوار

و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری
شـناخته مـی شـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد در صـورت انصـراف
برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد .

رئیس اجرای احکام مدنی شعبه دوم حل اختالف -م الف 29:

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک  2فرعــی از  1344اصلــی واقــع در بخــش
 28کرمــان بــه مســاحت  316/6متــر مربــع بــه ادرس کرمــان رایــن بلــوار معلــم

کوچــه  12مــورد تقاضــای اقــای علــی شــادمان مــی باشــد تاکنــون تحدیــد حــدود نشــده و

نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت هــم میســر نمــی

افقی

  - 1بخور آن برای ســرما خوردگی و
زكام بــكار میرود  -قایق و بلم
 - 2نامــی ژاپنی  -مخلوقات ،آفریده
شدگان ،ویتنام قدیم
 - 3چینه دان مرغ  -نویســنده ســناریو

باشــد لــذا حســب در خواســت مالــک بــخ شــماره  98/11/02 – 1102/28641بدینوســیله

های فیلم

 98/11/30در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک یــا مالکیــن امــاک

 - 4مختــرع تلفــن ،گرفتنی از هوا -

آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی منتشــر و عملیــات تحدیــدی از ســاعت  8صبــح روز
مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع

ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک
انجــام و چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتقاقــی آن اعتراضــی داشــته باشــد

طبــق مــاده  20قانــون ثبــت حداکثــر ظــرف مــدت  30روز پــس از تنظیــم صورتمجلــس
تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره اعــام نمایــد و ظــرف مــدت یکمــاه از
تاریــخ اعــام اعتــراض مهلــت دارنــد تــا بــه دادگاه صالحــه مراجعــه و اقــدام بــه تقدیــم

دادخواســت نمــوده و رســید تقدیــم دادخواســت را از دادگاه اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم
نماینــد بدیهــی اســت پــس از مضــی مهلــت یــاد شــده و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم

دادخواســت توســط متقاضــی ثبــت عملیــات ثبتــی بنــام وی ادامــه خواهــد یافــت و
هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود

تاریخ انتشار 98/11/03

محمود مهدی زاده رئیس اداره ثبت و امالک منطقه  2کرمان م.الف 1523

مفقـودی

برگ سبزوانت پیکان تیپ  OHV ۱۶۰۰مدل ۱۳۸۹
بـه رنگ سـفید شـیری  -روغنـی به شـماره پالک

 ۲۸۴ /۶۵ط  ۳۲به شـماره موتـور۱۱۴۸۹۰۹۴۰۲۹
و شـماره شاسـی NAAA46AA5BG171533
بنام محمـد یعقوبی کهنوج فرزند کریم به شـماره

ملی  ۲۹۹۳۳۹۷۸۱۸و شـماره شناسنامه  ۱صادره
ازکرمـان مفقـود گردیـده و ازدرجـه اعتبارسـاقط

اسـت .زرند

شـهرکهای صنعتـی کشـور افـزود:

گـذاری در جنـوب کرمـان از جملـه

گازکشـی بـه نواحـی صنعتـی ،ارتقـاء

مصوبات این سـفر بود.

رده زیسـت محیطـی شـهرکهای

مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و

صنعتـی ،راه انـدازی تسـویه خانـه در

شـهرکهای صنعتـی ایـران در سـفر

اعطـای

یکـروزه خـود به جنـوب اسـتان کرمان

شـهرکهای

صنعتـی

و

تسـهیالت ویـژه بـه متقاضیان سـرمایه

 ۲طـرح صنعتی را افتتاح کرد.
اداره تحقیقات کشـاورزی  ،اداره کل اسـتاندارد
و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان امضا شده
اسـت.علی ابوالحسـنی افـزود  :در نخسـتین

مازندران آغاز شد

گام  ۲۳نفـر دانـش آموختـگان بیـکار بخـش
های مختلف کشـاورزی اسـتان طـی فراخوان

هـدف از اجـرای این طـرح ترغیب کشـاورزان

داشـتن رتبـه اول تـا سـوم تولید دسـتکم ۱۵

تامیـن مـی کنـد و بـه همین خاطر هـم جهاد

بـه تولید محصوالت سـالم تر  ،ایجاد تسـهیل

محصـول  ،نقـش اساسـی در آن دارد.با وجود

کشـاورزی مازندران در چارچوب برنامه وزارتی

بـرای مصـرف کننـدگان در شناسـایی ایـن

اعالم رسـمی دانشگاه علوم پزشـکی مازندران

موضـوع شناسـنامه دار کردن محصـوالت را در

محصـوالت و مهـم تـر از همـه جلوگیـری از

مبنـی بـر ایـن کـه تـا  ۹۹درصـد محصـوالت

دسـتور کار قـرار داده اسـت.بر اسـاس ایـن

عرضـه محصـوالت ناسـالم بـه نـام تولیـدات

کشـاورزی اسـتان سالم اسـت  ،همه ساله در

طرح کشـاورزانی کـه متقاضی دریافت نشـان

مازنـدران اسـت .در ایـن طـرح محصـوالت

فصـل برداشـت محصـوالت بخـش هـای

حـد مجـاز آالیندههـا هسـتند مـی تواننـد بـه

تولیـدی پس از انجـام آزمایش های مختلف

مختلـف کشـاورزی مازنـدران ماننـد برنـج ،

سـامانه پنجـره خدمـات الکترونیـک جهـاد

در صـورت قـرار گرفتـن در نمـودار سلامت ،

مرکبـات و ماهـی موضـوع آلودگـی آنهـا ذهن

کشـاورزی و یا به پایگاه اطالعرسـانی http://

گواهـی محصول سـالم را به عنوان شناسـنامه

مصـرف کنندگان را مشـوش مـی کند در حالی

 http:”eagri.maj.irمحصـوالت گواهی شـده

دریافت می کنند.

کـه در هیـچ یـک از ایـن ادعاهـا نـه آمـاری

و ارگانیـک مراجعـه و ثبـت نـام کنند.رییـس

مسـئوالن دسـتگاههای دخیـل در اجـرای این

اعلام مـی شـود و نه سـندی ارائه مـی گردد.

گروه محیط زیسـت و سلامت غذای سازمان

طـرح مهم تریـن هـدف آن را تضمین امنیت

مازنـدران برابر گزارش مراجع رسـمی حدود ۱۱

جهـاد کشـاورزی مازنـدران روز چهارشـنبه در

غذایـی کشـور مـی داننـد  ،موضوعـی کـه

درصد از ارزش افزوده بخش کشـاورزی کشور

گفـت و گـو بـا ایرنـا با اعلام این که طـرح در

مازنـدران بـه خاطر تولید  ۷۲نـوع محصول به

را در اختیـار دارد و در تولیـد محصوالتـی چون

مازنـدران نیـز آغـاز شـد  ،گفـت  :بـرای ایـن

مقـدار بیـش از هفت میلیون تـن و در اختیار

برنـج و مرکبـات حدود  ۵۰درصد نیاز کشـور را

منظـور تفاهمنامـه سـه جانبـه همـکاری بین

عمومـی دوره آموزشـی را تحـت عنـوان کنترل
کیفیـت محصـوالت کشـاورزی گذرانـده اند تا
بتواننـد طـرح را بدرسـتی اجرایـی کننـد.وی
توضیـح داد  :اکنـون بـه ایـن مرحلـه رسـیده
ایـم کـه کشـاورزانی کـه متقاضـی گرفتـن
شناسـنامه محصول خود هسـتند اول باید در
سـامانه ثبـت نـام کننـد و بعـد از آن یکـی از
کارشناسـان مـا را بـه عنـوان مشـاور و ناظـر از
ابتـدای فصـل زراعـی در زمـان کشـت تـا
برداشـت محصـول انتخاب کند چـون کیفیت
و سلامت محصـوالت کشـاورزی برآینـدی از
کیفیـت خـاک ،آب ،نهادههـا و عملیات زراعی
مناسـب و مدیریـت صحیـح و علمی اسـت و
در نتیجـه کارشـناس مـا بایـد بـر تمامـی این
مراحل نظارت کند.

سودوکو شماره 1651

ایـن اجـرا تسـلیم نمایید.ضمنا بـه اعتراضی که خارج از موعـد یا فاقد فیش

بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد.

مسئول ثبت اسناد و امالک رفسنجان_علی خسرو انجم

پاسخ سودوکو شماره 1650

پروانـه سـاخت بـه شـماره ۱۰۵۸۰۰۹مـورخ  ۹۴.۵.۶بـه متـراژ ۳۹۹متـر مربع

کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال(شـش میلیاردو

ششـصدو بیسـت میلیون ریال) ارزیابی شـده اسـت بر روی ملک امتیاز اب

و بـرق و گاز و تلفـن نیز منصوب می باشـد طبق اسـناد رهنی شـماره ۱۹۳۶۶
دفتـر خانه۶۳رفسـنجان در قبـال مبلـغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال در رهـن بانـک
سـامان رفسـنجان قـرار گرفته،پلاک فـوق از سـاعت  9الی  12روز یکشـنبه

مـورخ  ۱۳۹۸.۱۱.۲۷واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املاک
رفسـنجان واقع در رفسـنجان بلوار شـهید کشـاورزی خیابان شـهید حمید

شـریفی از طریـق مزایده به فروش می رسـد مزایـده از مبلـغ ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود

شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه اب  ،بـرق و گاز اعـم

حـق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده دارای

انهـا باشـد و نیزبدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ

مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده
برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت

هزینـه ای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم

عشـر وحـق مزایـده نقدا وصول میگـردد ضمنـا چنانچه روز مزایـده تعطیل

رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان
مقـرر برگـزار خواهـد شـد طالبین و خریـداران می توانند جهت شـرکت در

مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمـز دار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده
به نشـانی فـوق شـرکت نمایند

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز پنج شنبه مورخ 1398.11.03

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

جدول شماره 1651

 iri00100004059012907640350با شناسـه واریـز  171004999999999004004004واریز
جلسـه مزایـده تحویـل ابـن اجـرا نمايند بدیهی اسـت شـخصي بـه عنوان برنـده مزایده

بهرهبرداری رسیدند.

صدور شناسنامه برای محصوالت کشاورزی

بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر بـه مبلـغ  ۶.۰۳۷.۵۰۰ریـال به دفتر

هااجریسـت و۳۰.۹مترمربـع پارکینـگ کـه در محـل بـه اتاق کار تبدیل شـده

فـروش پایـه ارزیابـی شـده می باشـد ) خود را به حسـاب شـبای سـپرده دادگسـتری

از

طرحهـای

اقتصـاد

اسـت سیسـتم گرمایشـی بخـاری گازی و سرمایشـی کولـر ابی اسـت داری

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه  ۹۸۰۰۴۰۴مـازاد ششـدانگ

میگــردد  ،متقاضیــان در صــورت تمایــل ضمــن هماهنگــی بــا اجــرای احــکام حقوقــی 5

قلعهگنـج،

عنبرآبـاد

خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ ابلاغ این اخطاریه بـه ضمیمه فیش

بخـش ۹کرمان واقع در رفسـنجان به مبلغ ۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال ارزیابی گردیده.

گردیــده از طریــق مزایــده بفــروش برســاند  .جلســه مزایــده در مــورخ 1398/12/3راس

9860

شـهرکهای

لـذا چنانچـه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشـید،اعتراض کتبی

در خصوص پرونده اجرایی کالسـه ،۹۸۰۰۷۴۴بدینوسـیله به اقای

نبــوی پــور دایــر بــر مطالبــه وجــه ( نیابــت ) امــوال منقــول بــه آدرس دفتــر شــعبه دوم

شـامگاه

است.

معـاون وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت

ملــی  2619416787در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل

تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز پنجشنبه 1398/11/03

متــر مربــع قســمتی از پــالك  365فرعــی خریــداری شــده مــع

صالحینیـا

در

افـزود :امـروز شـاهد افتتـاح  ۲واحـد
صنعتـی

آقــا بــه شــماره شناســنامه  2241صــادره از آســتارا بــه شــماره

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهارشنبه 1398/10/18
علی رحیمی پردنجانی

الواســطه از امیدعلــی اســدی

محسـن

گاز بـه چرخـه کارخانههـای آجرپـزی اسـتان بر میگـردد و

مطلـب بنویسـند .ایـن مطالـب را میتـوان در روزنامههـا

اشـتباه ،تبدیل به آخرین اشـتباه میشـود.وی با اشـاره به

کشور بازگشتند

کارخانـه آجرپـزی در اسـتان ،خاطرنشـان کـرد :اگـر مـردم

کشـاورزان بـدون اینکه بـرای آنها محدودیـت ایجاد کنیم،

درآمـد کسـب کردند.هـادی حقشـناس پیش از ظهـر دوم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از توزیع  ۳۰هزار تن شن و نمک در راهدارخانههای

استان برای اجرای طرح زمستانی راهداری خبر داد.

هزار واحد صنعتی به چرخه تولید

اسـتان دمـای داخـل منازل خـود را  ۲درجـه کاهش دهند،

اقـدام بـه کشـت برنـج کردنـد ،گفـت :امسـال کشـاورزان

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم
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اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اینکه بعد از سـیل امسـال

10003432117834

 ۳۰هزار تن شن و نمک بین راهدارخانههای چهارمحال و بختیاری توزیع شد

مســابقه اتو مبیل رانی ،مخفف ریسمان
 -گوشــه خلوت  -معترف

 - 5اما  -پســر كوروش كبیر  -پار
برعکس
 - 6گرامی تر ،بخشــنده تر ،جوانمردتر

 - 10دریــا  -حلقــه زینتی نگین دار -
شهره آفاق است ،مشهور
 - 11عــدد  -ماننــد ،نظیر ،مانند و نظیر

 -از آثار ماکســیم گورکی  -چه وقت؟،

 -قورباغــه درختی  -ریزه های ورق طال

چه کسی؟

 - 12مخترع میکروفون  -ضمیر اشــاره،

 - 7اشــک ریختن  -پسر تازی -
ســتون بدن ،عضو رونده ،از اعضای بدن
 - 8تولید  -اثری از اســتیون گرین
 روبالشی - 9حس وارونه  -انبار غله  -كاشــف
میكروب ماالریا

اشــاره به دور ،از خواهران برونته  -گوزن
 دختر - 13گیاهــی از تیــره نعنا  -قرص تب
بر  - 14خورشــید عالمتاب  -خوش
رفتــاری  - 15نام این چهره ادبی

عمودی

 - 1ســایت شخصی  -لجوج

 - 2كجاســت؟  -شــهرت یکی از تیم
هــای لوس آنجلس در  - NBAتقویت
كننده
 - 3زمین آماده كشــت  -استانه خانه
 از آثار پل ســارتر - 4قشــون و سپاه ،سپاه ،جند
 منســوب به حضرت عیسی  -ازعناصرشــیمیای باعدد اتمی 54
 - 5تک تک  -مخفف آتش  -شــن
وارونه  -از هالوژنها
 - 6بســتن زخم  -پشــت سر هم
 - 7نیم صدای ســاعت  -كافی ،كافی
اســت  -اتومبیل  -منقار کوتاه
 - 8حرف تعجب ،تعجب زنانه ،گشــوده
 خمیده  -ناامید ،یخ انگلیســی - 9از ایــل هــای بزرگ غرب ایران -

شــهر آذری ،شهر آذربایجان شرقی
 - 10ریز ریز كردن  -باشــگاه پیتر

 - 12یكی از بازیگران ســینمای ایران،

دیگر ،تراوش

نام پدر ابراهیم  -از ســیارات منظومه

 - 14شــاخه جوان  -از شهرهای استان

کراچ  - 11رودی در روســیه  -یارغم ،هر

شمســی  -مشكین شهر سابق

فارس  -پایان نامه

دو  -مــن و تــو ،ضمیر جمع ،آب تازی -

 - 13کالنتــر  -جــدا كردن چیزی از چیز

وسیله نقاشی

دیگر  -ســرایت آب از چیزی به چیز

 - 15آرمان شــهر  -بهتر وخوبتر

پاالیشگاه شازند از شرکای بزرگ تامین اجتماعی

پیام
استان ها

10003432117834

محمدرضا بیدهندی ،مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی با غالمحسین رمضانپور مدیرعامل پایشگاه امام خمینی(ره) شازند دیدار و گفتگو کرد.

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

بیدهندی در این دیدار ضمن اعالم آمادگی سازمان تامین اجتماعی با هر گونه تعامل و همکاری با شرکای اجتماعی گفت :پاالیشگاه امام خمینی (ره)
از شرکای اجتماعی بزرگ سازمان تامین اجتماعی است و نقش ارزنده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند.رمضانپور نیز در این دیدار ضمن اشاره به اهم
مباحث موجود در حوزه تامین اجتماعی گفت :سازمان های اداری و دولتی باید یاری کننده تولید باشند و در این زمینه باید تمام تالش و کوشش خود

021-88019846

را به کار گیریم تا نقاط مشترک را تقویت کنیم.

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برگزار خواهد شد:

گــردد.
اســتارت آپ ویکنــد یــک رویــداد آموزشــی-

سومین استارت آپ ویکند صنعت توزیع برق کرمان

تجربــی در سراســر دنیاســت کــه طــی آن شــرکت
کنندگانــی کــه صاحــب ایــده و توانایــی اجــرای

معــاون برنامــه ريــزي شــرکت توزيــع نيــروي

بــه میزبانــی ایــن شــرکت در مورخــه ســی ام

شــبکه و همچنیــن غلبــه بــر چالــش هــای موجــود

بــرق شــمال اســتان کرمــان اعــام کــرد :ســومین

بهمــن مــاه جــاری در کرمــان برگــزار خواهــد شــد.

ضــرورت اســتفاده از ایــده هــا و اندیشــه هــای

اســتارت آپ ویکنــد صنعــت توزیــع بــرق اســتان

وی بــا بیــان ضــرورت اســتفاده از تکنیــک هــا و

برتــر و نــو رامشــخص مــی نمایــد .لــذا برگــزاری

در بهمــن جــاری درکرمــان برگــزار خواهــد شــد.

روشــهای نویــن پژوهشــی در موضــوع برگــزاری

شــانزدهمین همایــش علمــی داخلــی شــرکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی

همایــش هــای علمــی کــه بــا هــدف تبــادل نظــر

بصــورت اســتارت آپ ویکنــد بــا محــور راهکارهــای

بــرق شــمال اســتان کرمــان  ،بــه نقــل از احمــد

کارشناســان و محققــان صنعــت بــرق گفــت:

تامیــن و بهینــه ســازی منابــع شــامل منابــع

گنجعلیخانــی معــاون برنامــه ریــزی شــرکت بــا

اســتفاده از خالقیــت هــا ونــوآوری کارکنــان،

انســانی ،منابــع مالــی ،مصــرف انــرژی ،تجهیــزات

توجــه بــه برگــزاری موفــق ســیزده دوره کنفرانــس

پــرورش ایــده هــا و توانمندســازی ظرفیــت هــا بــه

و کاالهــا ،ماشــین آالت ،بانــک هــای اطالعاتــی،

داخلــی و دو رویــداد اســتارت آپ ویکنــد،

عنــوان هــدف همایــش تعییــن گردیــد .وی اضافــه

نــرم افزارهــا و مدیریــت دانــش در دســتور کار

شــانزدهمین همایــش علمــی  -پژوهشــی ایــن

کــرد :بــا توجــه بــه فرســودگی و قدمــت عمرشــبکه

قــرار گرفــت و امیدواریــم ایــن رویــداد علمــی

شــرکت مجــددا بصــورت اســتارت آپ ویکنــد بــا

هــای توزیــع و ضــرورت اســتفاده بهینــه از منابــع

و پژوهشــی در ســال رونــق تولیــد ،زمینــه ســاز

محــور راهکارهــای تامیــن و بهینــه ســازی منابــع

و ظرفیــت هــای موجــود بــرای حــل معضــات

رشــد و تقویــت امــر پژوهــش در صنعــت بــرق

زنجان
بهرهمندی بانوان شاغل

زنجانی ازآموزش کمکهای

اولیه هالل احمر

فیـروز رجایـی بـا بیـان ایـن مطلـب بـه
خبرنـگاران افـزود :ارائـه آمـوزش کمک های

اولیـه و آمـوزش همگانـی آمادگـی در برابـر

سهم یک و نیم میلیارد تومانی فارس
اولویتهـای
فـارس

پژوهشـی
شـورای

در

پژوهـش،

مخاطـرات بـه منظـور ارتقـای سـطح آگاهی
بانـوان در برابـر حـوادث احتمالـی انجـام می

بـه ریاسـت عنایـت هللا رحیمـی

شو د .
کمکهـای اولیـه و چگونگـی مواجهـه بـا
حـوادث هنـگام وقـوع آن یکـی از مهمتریـن
آموزشهاسـت که میتواند در حفظ سلامت
افـراد اهمیـت قابـل توجهی داشـته باشـد.
معـاون آمـوزش و پژوهـش جمعیـت هلال
احمـر اسـتان زنجـان گفـت :دوره آموزشـی
کمـک هـای اولیـه  ۲۲سـاعت و آمادگـی در

اسـتاندار

و

اسـتان

تحقیقـات

وی اظهـار داشـت :آموزشهـای مربـوط بـه

هـای

فنـاوری

تعییـن

اسـتان

شـدند.

در ایـن جلسـه ،اولویـت هـای
پژوهشـی
اقلیـم

و

بنایـی

و

در

حـوزه

محیـط

هـای

زیسـت،زیر

گردشـگری،فرهنگ

و

اجتماع،سلامت ،اقتصـاد و رونـق
تولیـد و سیاسـت مشـخص و اعلام
شـد کـه اعتبـارات فـارس بـرای

برابـر مخاطـرات نیـز هشـت سـاعت بـرای

تومـان

گــزاران اقــدام میگــردد .گفتنــی اســت کــه شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان بــه
عنــوان متولــی برگــزاری اولیــن اســتارتاپ ویکنــد
صنعــت بــرق کشــور پیــش از ایــن دو اســتارت
آپ بــا محوریــت پایدارســازی شــبکه هــای توزیــع
نیــروی بــرق و مدیریــت بهینــه ســازی مصــرف
انــرژی در سیســتم هــای سرمایشــی را برگــزار
نمــوده اســت.

پژوهشـی

مـورد

ملاک

بـه حـل مشـکالت اجتماعـی تاکیـد
و خاطرنشـان کـرد :بـا شناسـایی

یـک و نیـم میلیـارد

اسـت.

استاندار :فارس همواره
در قله باشد

اسـتاندار فـارس در ایـن جلسـه

گفـت :بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای
اسـتان در زمینـه هـای اجتماعـی،
اقتصـاد و صنعـت و سـایر ظرفیـت
هـا و بـا توجـه بـه بیانـات مقـام
معظـم رهبـری فـارس بایـد در
تمامـی شـاخص هـا در قلـه باشـد.
رحیمـی همچنیـن بـا تاکیـد بـر

اینکـه جایـگاه علمـی و پژوهشـی
فـارس نبایـد در کشـور تضعیـف
شـود ،اضافـه کـرد :حـل مشـکالت
اجتماعـی در کنـار برطـرف کـردن
دغدغـه هـای مـردم از ویژگیهـای
طـرح هـای پژوهشـی اسـت کـه در
اسـتان فـارس اجرایـی خواهند شـد
اسـتاتدار

فـارس

در

خصـوص

سـایر ویژگـی هـای طـرح هـای
پژوهشـی افـزود :افزایـش خدمـت
رسـانی یکـی از ویژگیهـای اسـت
کـه در تصمیـم گیر یهـای طـر ح

جوانان ،بخشـداری ها ،فرمانـداری ها ،انتقال
خـون ،دانشـگاه پیـام نـور و کانـون پـرورش

توانمنـدی هایـی کـه در اسـتان
وجـود

فـارس

نسـبت

دارد

بـه

بالفعـل کـردن پتانسـیلهای بالقـوه
اسـتان اقـدام شـود.
فـارس

اسـتاندار

در

خصـوص

جایـگاه علمـی و پژوهشـی فـارس
در کشـور نیـز متذکـر شـد :طـی
چنـد سـال گذشـته اسـتان فـارس
جـز برتریـن اسـتا نهای کشـور در
حـوزه پژوهـش شـناخته شـده و به
فـارس عنـوان قطـب علمـی نیـز در
کشـور اطلاق مـی شـود.

عضو هیات علمی دانشگاه
شیراز :زمان جذب اعتبارات
پژوهشی کوتاه است

برگزار شـده اسـت.

شـده اسـت.
از بانـوان شـاغل در دسـتگاه هـای اجرایـی
از آمـوزش کمـک هـای اولیـه و آمادگـی در
برابـر مخاطـرات ،بـرای عمـوم شـهروندان در

اسـت کـه

در موضـوع

استاندار تعیین شدند

موضوعـات

پژوهشـی

و

وی آخریـن فرصـت ثبـت پـروژه ها
و طـرح هـای پژوهشـی را پانزدهـم
اسـفند مـاه عنـوان کرد.

صادرات آبزیان هرمزگان
۶۵میلیوندالر ارزآوری داشته است
رییــس گــروه پایــش صنایــع

عربــی بارگیــری شــده اســت.

شــیالتی هرمــزگان گفــت :از ابتــدای

وی بیــان داشــت :ماهیــان یــال

امســال۳۷ ،هــزار تــن انــواع آبــزی

اســبی

پرورشــی

بــا ارزآوری ۶۵میلیــون دالر بــه

بیشــترین ســهم از آبزیــان صــادر

خــارج از کشــور صــادر شــد.

شــده در هرمــزگان را بــه خــود

حمیــد

امانــیزاده

درجمــع

و

میگــوی

اختصــاص داده اســت.

خبرنــگاران افــزود :صــادرات ایــن

رییــس گــروه پایــش صنایــع

میــزان انــواع آبــزی بــه مقصــد

شــیالتی هرمــزگان بــا اشــاره بــه

تایلنــد،

اینکــه ســال گذشــته افــزون بــر ۵۸

ویتنــام ،مالــزی و امــارات متحــده

هزارتــن آبــزی از هرمــزگان صــادر

کشــورهای

هنگکنــگ،

شــد اظهــار کــرد :پیــش بینــی
میشــود تــا پایــان امســال  ۶۷هــزار
تــن آبــزی از اســتان صــادر شــود.
هرمــزگان بــا داشــتن  ۹۰۰کیلومتــر
ســاحل و  ۱۴جزیــره بــه عنــوان

قالـب اعتبـارات هزینـه ای تامیـن
شـده

خاطرنشـان کـرد:

دغدغـه

بـر

هزینـه

پژوهشـگران

مبنـی

کـرد اعتبـارات طـی یـک سـال و
تخصیـص

اعتبـارات

پژوهشـی

برطـرف شـده اسـت.
وی در خصـوص کارگـروه هایـی

کارگـروه دنبـال میشـود و سـعی
شـده تـا بـا حمایـت از رسـاله هـای
دکتـری اولویـت هـای پژوهشـی
اسـتان را بـه ثمـر برسـاند.

 ٩۵٠٠کودک در مناطق
محروم نیازمند آموزش های
پیش دبستانی اند

:بیـش از  ۹هـزار و  ۵۰۰کـودک در مناطق
محـروم اسـتان ،نیازمنـد آمـوزش هـای
پیش دبسـتانی هسـتند و هزینه سـرانه
هـر کـودک نیـز  ١١۶هـزار تومـان اسـت.
عبدالرضـا قاسـم پـور اضافـه کـرد:
افـراد بازمانـده از تحصیـل در سـایر
مقاطـع بیـش از  ۴۰۰میلیـون تومان
اعتبـار نیـاز دارنـد تـا بـه تحصیـل
بازگردنـد.

پایداری شبکه برق
اضطراری فوالد سازی
حاصل شد

ن خــرم نیــا معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ضمــن
مهــرا 
اعــام ایــن مطلــب افــزود :یکــی از مهــم تریــن دغدغــه
هــای ســال هــای اخیــر ،در بحــث پایــداری شــبکه بــرق
اضطــراری فوالدســازی بــود .در مواقــع قطــع و نوســانات
شــبکه بــرق بخصــوص در حوادثــی مثــل ســقوط دکل
هــای بــرق شــبکه سراســری کــه در ســالهای اخیــر اتفــاق
افتــاد ،بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه خســارت و حادثــه
در خــط تولیــد مــی بایســت ،بالفاصلــه بــرق اضطــراری در
مــدار قــرار گیــرد ،لــذا در ســال هــای متمــادی داشــتن
یــک سیســتم مطمئــن ،پایــدار و یکپارچــه بــرق اضطــراری
در بخــش فــوالد ســازی ،بــه یــک دغدغــه جــدی بــرای
شــرکت فــوالد خوزســتان تبدیــل شــده بــود.
خــرم نیــا در ادامــه گفــت :بــا اجــرای پــروژه خریــد،
نصــب و راه انــدازی دیــزل ژنراتورهــای جدیــد فــوالد
ســازی ،نگرانــی هــا و تهدیدهایــی کــه در سیســتم موجــود
بــرق اضطــراری فــوالد ســازی وجــود داشــت ،شــامل:
افــت فشــار گاز در فصــل زمســتان ،و یکپارچــه نبــودن
خروجــی توربــو ژنراتورهــا بــا دیــزل ژنراتورهــا ،بــه طــور
کامــل برطــرف شــد ،و بــا بهــره بــرداری از یــک مجموعــه
ســنکرون دیــزل ژنراتــور  ۱٫۵مــگا ولــت آمپــر قبلــی ،و دو
دســتگاه دیــزل ژنراتــور جدیــد بــا ظرفیــت  ۲٫۷مــگا ولــت
آمپــری ،موجــب پایــداری شــبکه بــرق اضطــراری فــوالد
ســازی شــده اســت .
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه بــا اشــاره بــه ســابقه ۱۰
ســاله تعریــف و اجــرای ایــن پــروژه ،افــزود :تقویــت و
نوســازی سیســتم بــرق اضطــراری فوالدســازی ،از دو منظر
دارای حساســیت و ســختی شــرایط کار بود ،نخســت اینکه
تجهیــزات خــاص مــورد نیــاز ایــن پــروژه خریــد خــارج و
مشــمول تحریــم هــای خارجــی بودنــد و دوم اينکــه محــل
نصــب تجهیــزات در حســاس تریــن واحــد تولیــدی
شــرکت ،یعنــی بخــش فوالدســازی بــود کــه اجــرای بــدون
توقــف تولیــدی آن ،ملــزم بــه انجــام هماهنگــی هــای
پیچیــده و فشــرده بــا بهــره بــردار بــود ،کــه خوشــبختانه بــا
پیگیــری فــراوان و تــاش شــبانه روزی دســت انــدرکاران
تیــم پــروژه در معاونــت هــای برنامــه ریــزی و توســعه،
خریــد و بهــره بــرداری ،اجــرای ایــن پــروژه از هــر دو منظــر
بــا موفقیــت همــراه بــود.
خــرم نیــا در پایــان گفــت :بــا تــاش و کوشــش شــبانه
روزی ،نصــب و انتقــال بارهــای اضطــراری کــوره هــا
و ریختــه گــری هــا و ســنکرون کــردن آنهــا بــا دیــزل

بزرگتریــن اســتان جنوبــی کشــور در

ژنراتورهــای قدیمــی بــا هماهنگــی و همــکاری هــای

زمینــه صیــد ،صیــادی و پــرورش

فشــرده ای کــه بــا بهــره بــردار انجــام شــد ،ســرانجام ایــن

آبزیــان مطــرح میباشــد کــه در آن

پــروژه بــا موفقیــت بــه اتمــام رســیده اســت.

 ۴۸واحــد عمــلآوری آبزیــان فعــال
اســت.
بنــا بــر اعــام اداره کل شــیالت
هرمــزگان ،تــا خردادمــاه امســال
 ۳۰مجــوز تولیــد و پــرورش ماهــی
در دریــا بــه ظرفیــت  ۶۲هــزار تــن
صــادر شــده اســت.

صادرات میگوی پرورشی بوشهر تا  ۲۰۰میلیون دالر قابل افزایش است

بحران کمآبی
را جدی بگیریم

پژوهشـی

در

شـاخص هـای ارزیابـی اسـتان هـا

وزارتخانـه ثبـت شـده باشـد.

اولویتهای پژوهشی استان فارس در شورای پژوهش ،تحقیقات و فناوری استان به ریاست عنایت هللا رحیمی

اینکـه

اعتبـارات

بـا

اسـتانداری فـارس در ایـن جلسـه گفت

طر حهـای پژوهشـی اسـت کـه در

احمر اسـتان زنجان گفت :در  ۹ماهه گذشـته

حسـن

نـوروزی

اشـاره

بـه

اختیـار اسـت عنـوان کـرد :یکـی از

گیـرد

برگزارشـده اسـت.

ا ست .

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع

و فنـاوری مـورد آزمـون قـرار مـی

معـاون آمـوزش و پژوهـش جمعیـت هلال

اختیـار اسـتان فـارس قـرار گرفتـه

همچنیـن در ایـن جلسـه گفـت:

کـه توسـط وزارت علـوم تحقیقـات

سـطح شـهرها و روسـتاها  ۳۰۰دروه آموزشی

تومـان اعتبار پژوهشـی اسـت که در

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه شـیراز

طـرح های پژوهشـی در اسـتان در

وی ادامـه داد :علاوه بـر بهره منـدی  ۲۵۰نفر

گفـت :یـک میلیـارد و  ۵۰۰میلیـون

پژوهـش اسـت کـه فعالیتهـای

اینکـه فرصـت کوتاهـی بـرای ثبـت

را بـا موفقیـت گذرانـده انـد گواهینامـه ارائـه

اسـتان فـارس نیـز در ایـن جلسـه

کارگـروه هـای زیـر بخشـی شـورای

سـید آیـت هللا رزمجـو بـا بیـان

برای شـرکت کنندگانی که دوره های آموزشـی

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه

آمـوزش  ،پژوهـش و فنـاوری جـزء

پژوهـش بایـد مـورد توجـه باشـد.

آمـوزش هـا در سـطح اسـتان ادامـه دارد و

شرکت فوالد خوزستان :

پژوهشـی در سـطح اسـتان در ایـن

حیاتـی

رجایـی خاطرنشـان کـرد :گسـترش ایـن

یک میلیارد و  ۵٠٠میلیون
تومان اعتبار پژوهشی
فارس

اسـتان اسـت نیز بیان کـرد :کارگروه

در اسـتان فـارس از اولویـت هـای

مانورهـای پنـاه گیری و تخلیه اضطـراری نیز

معاون برنامه ریزی و توسعه

کـه زیـر مجموعـه شـورای پژوهـش

شـناخت اولویـت هـای پژوهشـی

فکـری کـودکان و نوجوانـان ارائـه و در پایـان

مخاطـرات برگزار شـده اسـت.

خصــوص تجــاری ســازی بــا مشــارکت ســرمایه

گیـرد .

منطقـه ای ،کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره)،

دروه آموزشـی بـا یکهـزار و  ۳۳فراگیـر دروه

بدهنــد و بــا شناســایی و انتخــاب ایــده برتــر در

رحیمـی بـر گرایـش پژوهـش هـا

بهزیسـتی ،آمـوزش و پـرورش ،ورزش و

آموزشـی کمک هـای اولیه و آمادگـی در برابر

ایــده هایشــان را مطــرح کننــد ،گــروه تشــکیل

مراکـز پژوهشـی و اسـتان قـرار

بانـوان عالقـه مند شـاغل در شـرکت گاز ،برق

از سـالجاری بـرای  ۶۰دسـتگاه دولتـی ۹۰

آن را داشــته باشــند گــرد هــم مــی آینــد تــا

دسـتگا ههای اجرایـی و همچنیـن

از اعتبارات پژوهشی
پژوهـش،
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ســرمایه گــذاری ایــن پــروژه ،کــه از جملــه پــروژه هــای
طــرح بهینــه ســازی برنامــه ریــری و توســعه مــی
باشــد ۸/۱ ،میلیــون یــورو بــوده ،کــه در حــال حاضــر بــا
بهــره بــرداری از آن یــک ظرفیــت  ۸مگاواتــی یکپارچــه
و مطمئــن بــرای سیســتم بــرق اضطــراری فــوالد ســازی
ایجــاد گردیــده اســت.
گــزارش خبرنــگار مــا حاکــی اســت ،صــادق طاهــری مدیــر
پــروژه هــای بــرق شــرکت فــوالد خوزســتان جزئیــات
بیشــتری از اقدامــات انجــام شــده در ایــن پــروژه را اعــام
کــرد و افــزود :در ایــن پــروژه تعویــض کامــل  ۱۴تابلــوی
 ۶/۶کیلــو ولــت شــبکه اضطــراری ،افزایــش قابلیــت

عبدالکریــم گراونــد در نشســت بــا مدیرعامــل شــیالت ایــران

وی دربــاره پــروژه اســکله خورخــان بردخــون بــه عنــوان

اطمینــان در بخــش تاسیســات جانبــی بــا افزایــش

بــا اشــاره بــه ظرفیــت اســتان بوشــهر در حــوزه شــیالت اظهار

یکــی از مطالبــات دیرینــه و مهــم اســتان بوشــهر گفــت :ایــن

ترانــس مصــرف داخلــی نیــروگاه از یــک دســتگاه بــه دو

داشــت :اســتان بوشــهر بــا وجــود ظرفیــت عظیــم دریــا یکــی

اســکله بــه پــروژه تاریخــی تبدیــل شــده و انتظــار داریــم

دســتگاه ،تعویــض و نــو ســازی کامــل  ۲تابلــوی سیســتم

از اســتانهای پیشــرو در تولیــد میگــوی پرورشــی اســت.

ســازمان شــیالت ایــران نســبت بــه تامیــن اعتبــار الزم بــرای

فشــار ضعیــف دیــزل هــای قدیــم ،تعویــض و نوســازی

وی بیــان کــرد :بــا فعالیــت مطلــوب در حــوزه شــیالت و

تســریع در تکمیــل آن اقــدام کنــد.

کامــل  ۴تابلــوی سیســتم حفاظتــی دیــزل هــای قدیــم،

آبزیــان عــاوه بــر رونــق فعالیــت اقتصــادی در بخــش

مدیرعامــل شــیالت ایــران نیــز در ایــن نشســت گفــت :رشــد

مــدرن ســازی کامــل سیســتم حفاظتــی بــاس اضطــراری

آبزیــان ،توســعه اشــتغال و کاهــش بیــکاری نیــز محقــق

حــوزه میگــو در ســطح کشــور ناشــی از کارنامــه درخشــان

فــوالد ســازی ،تفکیــک بارهــای اضطــراری فوالد ســازی در

خواهــد شــد.

اســتاندار و مدیــران مربوطــه در اســتان بوشــهر اســت کــه بــا

بخــش باالدســتی بــا هــدف تســهیل فرآینــد بهــره بــرداری

اســتاندار بوشــهر بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از  ۶۰درصــد

همگرایــی در شــرایط ســخت مــا را همراهــی کردنــد.

و تعمیــرات و اجــرای دیوار آتش سیســتم ســوخت رســانی

تولیــد میگــوی پرورشــی کشــور در ایــن اســتان اظهــار

نبــی هللا خــون میرزایــی افــزود :نیــروی انســانی مهــم تریــن

دیــزل ژنراتورهــا بــا هــدف افزایــش ایمنــی ،از جملــه موارد

داشــت :بــا وجــود ظرفیتهــای بــاالی ایــن اســتان در

ســرمایه مــا در اســتان بوشــهر اســت و اگــر امــور مربــوط را

عمــده انجــام شــده در ایــن پــروژه بــا همــکاری کلیــه

صنایــع مربــوط بــه شــیالت ،انتظــار داریــم ســازمان شــیالت

تســهیل کنیــم در بخــش شــیالت بــه اهــداف خــود خواهیــم

اعضــاء تیــم مدیریــت پــروژه شــامل :کارفرمــا ،مشــاور،

ایــران نــگاه ویژهتــری بــه اســتان بوشــهر داشــته باشــد.

رســید.

پیمانــکار ،بهــره بــردار و واحــد خریــد بــوده اســت کــه جای
تشــکر و قدردانــی از ایــن عزیــزان را دارد.
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جان و جو

نمایش

همه مون دیوونه به دنیا میایم.

دیالوگ

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

گرافیک :ندا صفاریان
محیطزیست :نیما افشار

جدول :شیوا کرمی

گروه4 :

تا  ۰۷بهمن در عمارت نوفللوشاتو

سوزنگرد

مردی که اسب شد

در حال اکران است.

تصرف بوشهر به دست

کتاب

انگلیسی ها و مقدمه

نویسنده :هاروکی موراکامی
انتشارات :نیلوفر

کتـاب کافـکا در کرانـه رمانی از نویسـنده ژاپنـی ،هاروکـی موراکامی
اسـت کـه اولیـن بـار در سـال  ۲۰۰۲بـه ژاپنـی و در سـال  ۲۰۰۵بـه

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

جداکردن هرات از پیكر ایران

کافکا درکرانه

انگلیسـی منتشـر شـد .ایـن رمـان در فهرسـت ده کتـاب برتر سـال

 23ژانویــه ســال ( 1857ســوم بهمــن)
یــك روز تاریــك دیگــر در تاریــخ طوالنــی
و پــراز رویــداد میهــن مــا بــود .در ایــن
روز نیروهــای اعزامــی انگلســتان بــه
ریاســت «اوت رام» پــس از شــش هفتــه
نبــرد خیابانــی ،بنــدر بوشــهر و حومــه آن
را تصــرف كردنــد تــا دولــت تهــران مجبــور
بــه صــرف نظــر كــردن از شــهر هــرات و
غــرب افغانســتان امــروز شــود كــه از زمــان
تاســیس كشــور ایــران بــه دســت كــوروش
بــزرگ همیشــه بخشــی وفــادار از ایــران
و كانــون فرهنــگ و ادب مــا ،و بــرای
مدتــی نیــز شــاهزاده نشــین ایــران و مقــر
حكومــت خراســان بــود و شــاه عبــاس کــه
در هــرات بــه دنیــا آمــده بــود پیــش از

 ۲۰۰۵نشـریه نیویورکـر قـرار گرفت ه اسـت.

احــراز ســلطنت در ایــن شــهر مــی زیســت.

کازوئـو ایشـیگورو ،برنـده جایـزه بوکـر و همچنیـن برنـده نوبـل

نیروهــای اعزامــی انگلســتان نهــم دســامبر
 1856پــس از یــک گلولــه بــاران شــدید

ادبیـات  ۲۰۱۷دربـاره هاروکـی موراکامـی میگویـد :او دو سـبک

نمایش

در سینما هنر و تجربه

در حال اجرا است.

لیالی بی مجنون

تا  ۱۰بهمن در فرهنگسرای ارسباران
در حال اجرا است.

گام بــر خــاک وطــن مــا در ســاحل بوشــهر

کــه در عهــد باســتان «آریانــا» خوانــده

گــذارده بودنــد و از همــان لحظــه نبــرد

مــی شــد« .افغانســتان» نامــی اســت كــه

خیابانــی آغــاز شــده بــود .دولــت لنــدن

انگلیســی هــا بــر ایــران خــاوری گــذارده

اول نوامبــر  1856بــه ایــران اعــان جنــگ

اند.نیروهــای انگلیســی كــه باكشــتی از

داده بــود زیــرا کــه اخطارهــای دیپلماتیــک

هنــد وارد آبهــای بوشــهر شــده بودنــد

آن دولــت بــه ایــران کــه از هــرات و غــرب

نهــم دســامبر ( 1856شــش هفتــه پیــش

افغانســتان خــارج شــود مــورد بــی اعتنایــی

از آن) درپــی یــك گلولــه بــاران طوالنــی

تهــران قرارگرفتــه بــود .در نبــرد خیابانــی

در ســاحل بوشــهر پیــاده شــده بودنــد و

 45روزه ،عمدتــا مــردم معمولــی از شــهر

در ایــن مــدت مــردم معمولــی از منطقــه

و حومــه بوشــهر دفــاع مــی کردنــد .گلولــه

بوشــهر دفــاع مــی كردنــد ،زیــرا كــه

بــاران بوشــهر توســط ناوهــای انگلیســی

دولــت تهــران نیــروی قابــل مالحظــه در

صــورت گرفتــه بــود .افغانســتان کــه بــر

بوشــهر و كازرون نداشــت .دربــاره دفــاع

ســر آن ایــن عملیــات صــورت گرفتــه

مردمــی (میهنــی) از بوشــهر كتــاب هــا و

بــود از اوایــل قــرن هجدهــم مطمــح

رســاله هــای بســیار نوشــته شــده اســت.

نظــر انگلیســی هــا بــوده اســت کــه علــل

دوســت محمدخــان حاكــم كابــل پــس

درگیــری کنونــی غــرب در آنجــا بــه همــان

از امضــای پیمــان پیشــاور (مــورخ ســی

زمــان بــاز مــی گــردد زیــرا کــه افغانســتان

ام مــارس ســال  )1855بــا انگلســتان ،بــه

نزدیکتریــن راه زمینــی ورود و نفــوذ قــدرت

تحریــک انگلیســی هــا و برخــاف روش

هــای «اوراســیا» کــه بــا ایجــاد ســازمان

گذشــته اش دســت بــه تشــویق حاكــم

شــانگهای متحــد شــده انــد بــه آســیای

هــرات بــه تمــرد از دولــت تهــران زد.

غربــی ـ منطقــه اســتراتژیک و نفتــدار

ناصرالدیــن شــاه كــه در همــان زمــان بــه

جهــان اســت .منطقــه هــرات قســمتی

پایــان داده بــود

گردنكشــی خــان خــوارزم

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

شــماره پیاپــی 1651

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

استان ها :راضیه زنگی آبادی
پیام اقتصادی  :سروش بیاتپور

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

نمایشگاه

هنر در گذر زمان
تا  ۱۱بهمن در نگارخانه شمیده
برگزار میشود.

از بخــش اصلــی ایرانزمیــن بــوده اســت

متمایـز دارد :از یـک سـو سـبک غریـب و آشـوبگرایانه و از سـوی
دیگـر شـیوه مالیخولیایـی بسـیار کنترلشـده .مهـدی غبرائـی در
مقدمـه کتـاب کافـکا در کرانـه اشـاره میکنـد کـه جانمایـه بـزرگ
داسـتانهای موراکامی فقدان اسـت ،اما او از مشـخص کردن منبع
آن سـر بـاز میزنـد .موراکامـی خـود در ایـن زمینه چنیـن میگوید:

سال گشت

سال گذشته در این تاریخ پیام ما

نمایش

به

انتقاد از موضع گیری ها علیه

«توافقنامه پاریس» پرداخته است.

ایـن راز اسـت .راسـتش نمیدانم ایـن حس فقـدان از کجا میآید.

تئاترواره میراث
تا  ۱۱بهمن در فرهنگسرای نیاوران
در حال اجرا است.

شـاید بگویید باشـد ،خیلی چیزها را به عمرم از دسـت دادهام .مثال
دارم پیـر میشـوم و روز بـه روز از عمـرم میکاهـد .مـدام وقـت و
امکاناتـم را از دسـت میدهـم .جوانـی و جنبوجـوش رفته – یعنی
بـه یـک معنـا همـه چیـز .گاه حیرانـم کـه در پـی چیسـتم .فضای
اسـرارآمیز خـاص خـودم را در درونـم دارم .ایـن فضـای تاریکـی
اسـت .ایـن پایگاهـی اسـت که هنگام نوشـتن پـا بـه آن میگذارم.
ایـن د ِر مخصوصـی بـرای من اسـت .اشـیای این فضا شـاید همان
چیزهایـی باشـد کـه در راه از دسـت دادهام .نمیدانـم .البـد ایـن
یـک جـور ماتـم اسـت .موراکامـی هنـگام نوشـتن کتـاب کافـکا در
کرانـه شـبها سـرگرم ترجمـه ژاپنـی تـازهای از رمـان ناتـور دشـت
از سـلینجر بـود و میتـوان رد پـای هولـدن کالفیلـد (شـخصیت
اصلـی کتـاب ناتور دشـت) را در شـخصیت کافکا تامورا (شـخصیت
اصلـی کتـاب کافـکا در کرانـه) در بیاعتمـادی بـه بزرگسـاالن درباره

رسانه درآینه تصویر

دروغهـای زندگی و آگاهی لطیفش جسـت .بعـد از مقدمه مترجم،
متـن مصاحبـهای کوتـاه بـا موراکامی در مـورد کتاب کافـکا در کرانه

مجله دانشمند  2بهمن منتشر شد.

آمده اسـت.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

مناقصه واگذاری امور حمل ونقل واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر کرمان

مناقصه واگذاری امور مدیریت خدمات دارویی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه
دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

واگذاری امور حمل ونقل واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر کرمان

برآورد یکساله و تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

واگذاری امور مدیریت خدمات دارویی

الف) سامانه تدارکات

برآورد یکساله(ریال)

38/260/206/780

www.setadiran.ir

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1/913/010/339

مناقصات

شرح

برآورد یکساله (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

شماره مناقصه

بلوک1

24/113/047/932

1/205/652/397

94/20/11/98

دریافت اسناد :

بلوک2

27/114/545/196

1/355/757/260

95/20/11/98

الکترونیکی دولت

بلوک3

18/564/868/548

928/243/427

96/20/11/98

بلوک4

20/985/804/480

1/049/290/224

98/20/11/98

بلوک5

25/879/795/620

1/293/989/781

98/20/11/98

دریافت اسناد

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1398/11/8

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 98/11/19

بازگشایی پیشنهادها

از ساعت(11به ترتیب بلوک) روز یکشنبه مورخ 98/11/20

ب) پایگاه ملی

htt://iets.mporg.ir

(صرفا جهت مشاهده)

دریافت اسناد

مورخ 98/11/8

آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها درسامانه ستاد ایران

تا ساعت 12روز شنبه مورخ 98/11/19

بازگشایی پیشنهادها

از ساعت  14:30روزشنبه مورخ 98/11/19

دریافت اسناد :

الف) سامانه تدارکات

الکترونیکی دولتwww.
setadiran.ir

ب) پایگاه ملی مناقصات
htt://iets.mporg.ir
(صرفا جهت مشاهده)

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز یکشنبه مورخ 98/11/13در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز دوشنبه مورخ  98/11/14در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد
محل تسلیم فقط پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه)  :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه

شماره مناقصه 93/19/11/98

شناسه اگهی 745339 :

محل تسلیم فقط پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه)  :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه اگهی 745343 :

