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عکس :ایرنا

سخنگوی وزارت بهداشت:

احتمال تولید واکسن

خودروسازان به دنبال دور زدن محیط زیست
زیان اقتصادی ناشی از مرگ و میر زودرس و بیماری های منتسب به آلودگی هوا
در سال  ۹۶برابر با  ۱۸۸هزار میلیارد ریال برآورد شده است

کرونا تا یک سال آینده
2

تهران و تبعیت از مصوبات

تداوم خشکسالی

یادداشت مهمان

فریبرز ناطقی الهی

در خبرهــا توییتــی از شــهردار محتــرم و متفکــر تهــران
 بــدون تعــارف -دیــدم کــه گفتــه انــد در رابطــه بــافعالیــت هــای پیشــتازانه ،شــهرداری تهــران در موضــوع
کرونــا از مصوبــات کمیتــه ملــی مبــارزه بــا کرونــا تبعیــت
مــی کند.خوشــحال شــدم ،چــون ایــن فرمایــش گویــای
دنبــال کــردن مدیریــت واحــد در بالیــا اســت کــه بنــده
خــود بارهــا در کتــاب هایــم ،مقاالتــم و یادداشــت هایــم
از آن حمایــت و پشــتیبانی کــرده ام؛ و هــم ناراحــت
شــدم! چــون تهــران دوازده ملیــون نفــری ،خــود در حــد
یــک کشــور اســت و بــدون شــک لــزوم توجــه بــه ایــن
امــر بــه صــورت خــاص ،ضــروری و خیلــی مهــم اســت.
ســال  ١٣٧٥اولیــن ســاختار مدیریــت ســوانح را در
کشــور نوشــتم بــه ســند مکتــوب و ســپس مدلــی بــا
کمــی اصالحــات کــه بفرماینــد کاربــن کپــی نیســت و
زمــان هــا و ریــال هــای هنگفتــی بــرای حصــول بــه ایــن
ســاختار صــرف کــرده ایــم.
باالخــره مصــوب شــورای اســامی و مــاک عمــل
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور قــرار گرفــت .پیوســت
کــه فــان کارهــا را کــرده ایــم ولــی ســندی از خــود ارایــه
نمــی دهنــد )
اگــر آن روز بــه دقــت ســند خوانــده شــده بــود و یــا حتــی

بارندگی و سیلهای پیاپی
یکسال اخیرشائبه گذراز
خشکسالی و ورود به دوران
ترسالی را ایجاد کرده که نظر
کارشناسان اینگونه نیست

دیــد کــه بنــده حقیــر  ٢٥ســال پیــش بــدون دلیــل
از شــهرهای دیگــر ،جانمایــی نکــردم و کار تهــران را در
بحرانهــا مســتقل تعریــف نکــردم مگــر اینکــه منظــوری
داشــتم کــه امــروز متاســفانه بعــد از  ٢٥ســال بایــد در
ایــن بحــران کرونــا توضیــح آن را بدهــم!
تهــران یــک شــهر عــادی نیســت ،پایتخــت  ١٢الــی ١٤
ملیونــی ایــران اســت ،پهنــه اش بــزرگ اســت .مرکــز
کشــور اســت .تمــام امکانــات در اینجــا جمــع اســت،
مرکــز سیاســی کشــور اســت و شــاهراه تصمیمــات
کشــوری.
بلــه دلیــل بســیار خوبــی بــرای جانمایــی و اســتقالل
شــهر تهــران در داخــل هســته و ســاختار مدیریــت
بحــران اصلــی کشــور امــا بــا دارابــودن جایــگاه مســتقل
خــود و بــا تبعیــت از تصمیمــات ســتاد ملــی ،امیــدوارم
بــا ایــن مقدمــه و دیــدن شــرایط فعلــی بحــران کرونــا تــا
حــدودی روشــن شــده باشــد کــه چــرا ایــن طــور طراحــی
سیســتم را کــرده بــودم!
امــروز مشــکل را بــه صــورت عینــی مــی بینیــم .آنچــه
بــرای شــیراز کاربــرد دارد بــرای تهــران  ١٤ملیــون بــا
تعــداد ترددهــا و  ...دیگــر محمــل مســتقیم از لحــاظ
عملکــردی نــدارد .اگــر بــر آنچــه در ســاختار پیشــنهادی
بنــده ،عملیــات پیــاده ســازی مــی شــد ،تهــران بــا
تبعیــت از کمیتــه ملــی (مدیریــت واحــد) ولــی بــا
اســتقالل عمــل در بهینــه ســازی اقدامــات کمیتــه ملــی
در ســطح تهــران را داشــت ،انوقــت اینگونــه مســایل
پیــش نمــی امــد.
بالفاصلــه بــر اســاس برنامــه شــورای شــهر زنــده تهــران
(نــه مــرده کنونــی) تصویــب مــی شــد کــه در راســتای
کمیتــه ملــی مقابلــه ،مــا تهــران را قرنطینــه مــی کنیــم،
اســتقالل ســاختار انــروز بنــده ،بــرای  ٢٥ســال بعــد
یعنــی اول اســفند  ٩٨بــود.
حــال اگــر ســاختار مســتقل تشــکیالت مدیریــت بحــران
تهــران بــا ســاختار تعریــف شــده ،فعــال بــود مشــکالت و
مســایل بــا برنامــه ریــزی هــای فعــان شــهر بــر اســاس
نظــام نامــه ای جلــو مــی رفــت و شــهردار و بقیــه ارکان
تهــران برنامــه هــا را بــر اســاس ســاختار داخلــی حــل
مــی کردنــد و ایــن پیچیدگــی هــا رخ نمــی داد.
آقــای وزیــر بهداشــت دایمــا گلــه منــد اســت ،آقــای
زالــی همــواره گلــه منــد و تــا حــدود زیــادی نــاالن و
بقیــه هــم بــه همیــن منــوال ،اینهــا تبعــات تبعیــت از
یــک ســری اقدامــات کلــی اســت کــه شــاید محملــی
بــرای اجــرا در تهــران یــا حداقــل بــا روش هــای عمومــی
کاربــرد نداشــت.
حقیقتــا ،کمیتــه کرونــای تهــران چــه عملکــرد مثبتــی
داشــته یــا بهتــر بگویــم اصــا چــه عملکــردی داشــته؟
زحمــات عزیــزان را زیــر ســوال نمــی بــرم ولــی ســاختار
را چــرا بایــد اقــای دکتــر زالــی همــواره از برنامــه هــای
متناقــض صحبــت بفرماینــد؟
ایــن اســت کــه شــهردار محتــرم تهــران جنــاب اقــای

استان بوشهر از آموزش صیادان

استان بوشهر با آموزشهای

محیطزیستی خبر داد.
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احداث 1010واحد
آسیبدیده از سیل در
جنوبکرمان

زمیـن تفتیـده و خشـک ،کسـادی کشـاورزی
و جیرهبنـدی آب ،خاطـره مشـترک بسـیاری
از اهالـی فـارس و ایـران در یـک دهـه
گذشـته

اسـت

بارندگـی

کـه

و

سـیلهای

استاندار کرمان با اشاره به

پیاپـی یکسـال اخیـر شـائبه گـذر از آن و
ورود بـه دوران ترسـالی را ایجـاد کـرده اسـت.

برنامهریزی صورت گرفته برای ساخت

بارشهـای کنونـی در فـارس و جنـوب کشـور

و تعمیر واحدهای آسیب دیده از

کـه در یکسـال گذشـته هـم کـم و بیـش تجربـه

سیل در استان ابراز امیدواری کرد:

شـده در کنـار سـیلهای پیاپـی از شـیراز
گرفتـه تـا لرسـتان ،خوزسـتان و سیسـتان،

با همکاری بنیاد مسکن ،بانکها

تصـوری بـرای برخـی افـراد ایجـاد کـرده کـه
ایـن محـدوده سـرزمینی در حـال عبـور از دوران
خشکسـالی و ورود بـه دوره ترسـالی اسـت،در
حالـی کـه نظـر کارشناسـان و مدلهـای علمـی
هواشناسـی خلاف ایـن موضـوع را تاییـد میکنـد.
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بشــود امــروز انــرا دوبــاره بــا دقــت خوانــد ،خواهیــم
تهــران را در ســتاد ملــی بعنــوان یــک رکــن واحــد جــدا

مدیر کل حفاظت محیط زیست

عکسqudsonline :

 ۱ســند ( :ایــن روز هــا همــه در کشــور مدعــی هســتند

صیادانآموزشهای
محیط زیستی
می بینند

توهم ترسالی یا

کمیته ملی کرونا

2

و دیگر ارگان ها 1010 ،واحد آسیب

دیده از سیل در جنوب استان تا
هفته دولت احداث شود.
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دکتــر حناچــی مــی فرماینــد کــه در نهایــت تابــع مصوبــات

همانگونــه کــه ریــس جمهــور ،ریــس ســتاد کمیتــه ملــی

تهــران ایــن گونــه نمایــش هــا توســط گروهــی در داخــل

شــهرمان را هــم اگــر کســی دیــد ،ســام برســاند.

کمیتــه ملــی هســتیم ،ایــن یــک گلــه و یــک رفــع

اســت  ،شــهردار هــم بایــد مســئول تهرانــد باشــد( .طبــق

شــهرداری بــرای بــودن در صحنــه رخ داده اســت .البتــه

گویــا خیلــی از کرونــا خانــوم ترســیده بودنــد ،خوشــبختانه

مســئولیت درســت ازســوی ایشــان اســت نــه تقدیــر و

اشــکال ارایــه شــده در پیوســت زیــر)

بنــده تــا حــدودی بــا شــهرداری تهــران آشــنا هســتم

از اول اســفند تــا بــه امــروز فقــط  ٥اعــام نظــر کوتــاه

تشــکر!

موضــوع دیگــری کــه در توییــت دوســت بزرگــوار و

بخصــوص بــا قســمت فنــی و عمرانــی آنهــم بصــورت

از ایــن مدافعــان حــرم مــردم و تهــران در خبرهــا بــود!

شــهری مثــل تهــران بــا ایــن جمعیــت و امکانــات و تــوان

شــهردار خردگــرا و عملگــرای تهــران حاکــی از آن بــود

مکتــوب کــه بهتــر اســت فعــا در ایــن مرقومــه ســکوت

انصــاف هــم چیــز خوبــی اســت ،اگــر قــرار باشــد در

و  ...کــه نتوانــد دســتورات کمیتــه ملــی را خــودش در

( )response oriented managementکــه تصــور

کنــم تــا زمانــی کــه شــهردار را زیــارت مــی کنــم یــا در

مهمتریــن چالــش شــهر حضــور نداشــته باشــند ،آیــا بهتــر

شــهرش بــر اســاس برنامــه هایــش (کــه البتــه نــدارد)

نمــی کنــم حقیقتــا بیــان دلخواســته ایشــان باشــد و

یادداشــتی دیگــر مــی آورم.متاســفانه بدنــه ،بســیار ناتــوان

نیســت کــه اصــا نباشــند و دســت آقــای شــهردار را بــاز

مدیریــت کنــد ،همیــن هــم بایــد بشــود  .اگــر در انتهــا بــه

فقــط بــرای حمایــت از عقبــه ضعیــف شــهرداری بــود،

اســت .انهــم بــرای شــهری مثــل تهــران .در خاتمــه

بگذارنــد!

فــرض مثــال  ٨ملیــون تهرانــی در اثــر کرونــا فــوت کننــد!

ذکــر نظــرات کارشناســی و خــروج آن از داخــل شــهرداری

حقیقتــا درخواســت مــی کنــم بــرای اســتقالل تهــران در

یــک نکتــه بســیار مهــم دیگــر ،در بحــران هــای بعــدی

آیــا شــورای شــهر غایــب در ایــن دوران ،شــهرداری و یــا

هماننــد سمپاشــی آســفالت و مــردم! ضربــدر زدن

بحــران هــا بــه فکــر باشــید .ســی ســال پیــش مــن بــه

بهتــر اســت ســتاد ملــی در تهــران تشــکیل نشــود و شــاید

کســی جوابگــو خواهــد بــود؟

اتوبوســها و متروهــا ... ،مســلما اینکارهــا شایســته یــک

دنبالــش بــودم چــون شــرایط ناکارامــدی امــروز را مــی

مرکــز اســتان تهــران بهتــر باشــد تــا تهــران اســتقالل خــود

همــان جملــه اقــای دکتــر حناچــی بیــان خواهــد شــد

شــهرداری آنهــم متروپولتــن تهــران نیســت.

دیــدم .تــا انشــا هللا بــرای بحــران بعــدی آمــاده تــر عمــل

را در مقــام شــکل ظاهــری هــم بتوانــد حفــظ نمایــد،

مــا در نهایــت تابــع مصوبــات کمیتــه ملــی مبــارزه بــا

ایــن اقدامــات و تصمیمــات بــه هیــچ وجــه نشــانه

کنیــم بــه خصــوص «زلزلــه» و در ثانــی بدنــه ای کــه

مــوردی کــه عمــا در ایــن بحــران نقــش شــهر ،شــهرداری

کرونــا بودیــم! حــال کــه ضعــف ســاختار فعلــی را دیدیــم

اقدامــات پیشــرو در شــهرداری تهــران نیســتند .شــاید

پشــت تــازه فــارغ التحصیــان بــی تجربــه در شــهرداری

و مســئوالن شــهر را بســیارکم رنــگ کــرده اســت.

ســاختار اصالحــی  ٢٥ســال پیــش را عملــی بفرماییــد.

بدلیــل ســایه ســنگین کمیتــه ملــی بــر شــهرداری

مخفــی شــده انــد ،نیــاز بــه صافــکاری دارنــد و شــورای

بهرهبرداری از  ۲۵۰پروژه آب،
برق و فاضالب در سال ۹۹

آگهی ابالغیـه

آقای عبدالرضا حیدری نوش آبادی فرزند محمد به شماره هویت ملی  3040030574صادره
از شهرستان رفسنجان به شماره پرسنلی  47291781متولد  1368/06/01با سمت هنر آموز ابواب
جمعی آموزش و پرورش شهرستان سیرجان بدینوسیله از شما دعوت می شود ظرف مدت 30
روز پس از انتشار این آگهی جهت دریافت رای قابل پژوهش به شماره  5173مورخ 1398/2/29
به امور اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان سیرجان مراجعه نمایید

وزیـر نیـرو گفـت :در بخـش سـاخت و سـازها

و سـاز و کارهایـی کـه ما بـرای تولیـد آب و برق

امسـال بنـا داریـم کـه حـدود  ۲۵۰پـروژه آب،

داریـم اصلاح خواهنـد شـد؛ بـه نحـوی کـه هم

بـرق و فاضلاب را بـا سـرمایهگذاری حـدود ۵۰

در شـبکه هـای بـرق و آبرسـانی تلفـات کمتری

هـزار میلیارد تومان با اسـتفاده از منابع مختلف

داشـته باشـیم و راندمـان نیروگاه هـای حرارتی

بـه بهرهبـرداری برسـانیم«.رضا اردکانیـان» روز

افزایـش یابـد و هـم در جهـت کوچک سـازی و

دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود ۹ :سـد

چابـک سـازی سـازمان دولـت در بخـش هـای

بزرگ افتتاح خواهد شـد ۹ ،سـد بزرگ دیگر در

آب و بـرق سـعی مـی کنیـم گام هـای بلنـدی

اسـتان هـای مختلف کشـور به مرحلـه آبگیری

را برداریم.اردکانیـان همچنیـن خاطرنشـان کرد:

خواهـد رسـید ،حـدود  ۵۴هـزار هکتـار اراضـی

تفویـض اختیـار الزم بـه شـرکت هـای اسـتانی

کشـاورزی بـا احداث شـبکههای اصلـی آبیاری

در ایـن مسـیر و بـرای ادامـه برنامههـا صـورت

و زهکشـی کـه وظیفـه وزارت نیرو اسـت ،آماده

خواهـد گرفـت.وی افـزود :موضـوع خاموشـی

زیر کشـت رفتن خواهد شـد.وی بهرهبـرداری از

صفـر یـا برنامـه صفر  ۹۹برای تابسـتان امسـال

 ۹تصفیهخانـه آب ۱۱ ،تصفیهخانـه فاضلاب و

در برنامـه هـای مـا خواهـد بـود کـه شـامل

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

بهرهمنـدی  ۷۰۰هـزار نفـر از جمعیـت روسـتایی

برنامـه هـای متعـدد در مدیریـت مصـرف در

کشـور در بیش از  ۱۴۰۰روستا از آب شرب پایدار

بخشهـای مختلـف اسـت.اردکانیان همچنین

را از دیگـر پروژههای امسـال برشـمرد.وزیر نیرو

بـه پویـش #هرهفته_الف_ب_ایران اشـاره کرد

افـزود :در بخـش بـرق هـم  ۱۲نیـروگاه حرارتی

و گفـت :ایـن پویش از نیمه دوم سـال گذشـته

آگهیمناقصهعمومی

بـا ظرفیـت بیـش از  ۲۱۰۰مـگاوات و چنـد صـد

آغـاز و بـا بهـره بـرداری مجموعـا  ۲۲۷پـروژه

مگاوات نیروگاه تجدید تجدید پذیر خورشـیدی

بـزرگ آب و بـرق در تمـام اسـتانهای کشـور

و بـادی در مـدار بهـره بـرداری قـرار مـی گیـرد؛

بـا سـرمایهگذاری  ۳۳هـزار میلیـارد تومـان در

همچنیـن بهـره بـرداری از نیروگاههـای مقیاس

بیسـتم اسـفند پارسـال بـه اتمام رسـید.

کوچـک و نیـز بیـش از  ۱۹۰۰کیلومتر خط انتقال

وی اظهار داشـت۱۰ :سـد بزرگ ،حدود سـه هزار

در شـبکه هـای بـرق ،فصل سـاخت و سـازهای

مـگاوات ظرفیـت نیروگاهـی ،بیـش از ۶هـزار

پویـش مـا در سـال  ۹۹خواهنـد بود.اردکانیـان

هکتـار شـبکه هـای اصلـی آبیـاری و زهکشـی

تصریـح کرد :کار پیچیده تـر ،مهمتر و اصلی تر،

 ،تعـداد قابـل توجهـی تصفیـه خانـه هـای آب

اصلاح در سـاز و کارهاسـت کـه بـه طـور خالصه

و فاضلاب ،آبرسـانی بـه بیـش از حـدود ۸۵۰

مـا را به سیسـتم مناسـب تـر اسـتفاده از منابع

روسـتا ،نیـروگاه هـای تجدیدپذیـر ،مولدهـای

و مصـرف منابـع محـدود خـود مجهـز خواهـد

کوچـک و شـبکه هـای انتقـال در زمـان بنـدی

کـرد.وی اظهـار کـرد :فرآیندهـا ،رویههـای کاری

در اسـتان هـای مختلـف بـه بهـره برداری رسـید.

در صورت عدم مراجعه رای صادره قطعی تلقی می شود
بدیهــی اســت ایــن آگهــی از تاریــخ نشــر ابــاغ شــده محســوب مــی گــردد و الزم اســت در اســرع وقــت جهــت
تحویــل رای مذکــور بــه امــور اداری اداره آمــوزش و پــرورش ســیرجان مراجعــه نماییــد

نوبت اول

شناسه آگهی 814996

شــهرداری اختیــار آبــاد در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای فــرش موزاییــک پیــاده روهــای

قســمتی از معابــر شــهر اختیــار ابــاد بــه متـراژ  20000متــر مربــع از محــل منابــع داخلــی خــود از

طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد شـرایط دارای

صالحیــت و رتبــه بنــدی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ نشــر نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر
بــه مــدت یــک هفتــه جهــت دریافــت اســناد و اطــاع از شـرایط و جزئیــات مناقصــه بــه واحــد امــور

مالــی (امــور قراردادهــا) شــهرداری مراجعــه نمایــد ضمنــا شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات
مختــار بــوده و هزینــه هــای درج دو نوبــت آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد .

شهرداری اختیارآباد

شناسه اگهی 814724
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پیام خبر

 ۷۳۳۰۳مبتال ۴۵۸۵ ،فوتی بر اثر کرونا

اختالف نظر بر سر قیمتگذاری جدید خودرو

وزارت

و قـــرار اســـت ،تهرانیهـــا نیـــز از  ۳۰فروردیـــن مـــاه بـــه

بهداش ــت پ ــس از گذش ــت ۵۴

ای ــن ط ــرح بپیوندن ــد .ب ــر اس ــاس ط ــرح فاصلهگ ــذاری

روز از شـــیوع کرونـــا در کشـــور،

اجتماع ــی هوش ــمند ،مش ــاغل ب ــه دو دس ــته کمریس ــک

 ۷۳۳۰۳نف ــر ب ــه ای ــن بیم ــاری

و پرریســـک تقســـیم شـــدهاند و صنـــوف مختلـــف بـــر

اختـــاف نظـــر حاضـــران

مبتـــا شـــدهاند کـــه از ایـــن تعـــداد  ۴۵۸۵نفـــر فـــوت

اســـاس ریســـکی کـــه در رونـــد انتقـــال بیمـــاری دارنـــد،

جلســـه ،همچنـــان دســـتورالعمل قیمـــت خـــودرو

ش ــده و  ۴۵۹۸۳نف ــر بهب ــود یافتهان ــد .پ ــس از گذش ــت

میتوانن ــد فعالی ــت خ ــود را آغ ــاز کنن ــد .بنابرای ــن ابت ــدا

بالتکلیـــف مانـــده و قـــرار شـــد گزارشـــات ارائـــه شـــده

تعیی ــن ش ــود .ب ــر همی ــن اس ــاس گ ــزارش دبیرخان ــه

 ۵۴روز از ش ــیوع کرون ــا در کش ــور ۷۳۳۰۳ ،نف ــر ب ــه ای ــن

مش ــاغل و صن ــوف ک ــم ریس ــک ب ــا التــزام ب ــه رعای ــت

توســـط کارشناســـان مـــورد ارزیابـــی بیشـــتری قـــرار

کمیتـــه تنظیـــم بـــازار خـــودرو از فرآیندهـــا و ضوابـــط

بیم ــاری مبت ــا ش ــدهاند ک ــه از ای ــن تع ــداد  ۴۵۸۵نف ــر

دســـتورالعملهای بهداشـــتی مصـــوب وزارت بهداشـــت،

گیرن ــد و در جلس ــه هفت ــه آین ــده س ــتاد تنظی ــم ب ــازار

سیاســـت گـــذاری ایـــن بخـــش و دســـتورالعمل هـــا

ف ــوت ش ــده و  ۴۵۹۸۳نف ــر بهب ــود یافتهان ــد .ب ــا اع ــام

میتواننـــد کســـب و کارشـــان را آغـــاز کننـــد .بامـــداد

تصمیـــم گیـــری هـــا انجـــام شـــود .روز (دوشـــنبه)،

توســـط ســـازمانهای ذیربـــط تعییـــن و خوانـــده شـــد؛

س ــتاد مل ــی مقابل ــه ب ــا کرون ــا ،ف ــاز س ــوم فاصلهگ ــذاری

جمعـــه ۲۸ ،فروردیـــن مـــاه آخریـــن مهلـــت ثبـــت نـــام

اولیـــن جلســـه خودرویـــی ســـتاد تنظیـــم بـــازار در

امـــا بـــروز اختالفـــات در میـــان اعضـــای حاضـــر در

اجتماعـــی یـــا فاصلهگـــذاری هوشـــمند از روز شـــنبه ۲۳

الزامـــی تمـــام مشـــاغل در ســـامانه وزارت بهداشـــت در

ســال  ۱۳۹۹کــه هشــتاد و هشــتمین جلســه کارگــروه

جلســـه باعـــث شـــد تـــا همچنـــان دســـتورالعمل

فروردی ــن ،در سراس ــر کش ــور ،ب ــه ج ــز تهــران آغ ــاز ش ــد

راســـتای مقابلـــه بـــا بحـــران کروناســـت.

تنظیــم بــازار بــوده اســت ،برگــزار شــد .در ایــن جلســه

قیمـــت خـــودرو بالتکلیـــف بمانـــد.

سالمت

براســـاس

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه اصالح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو را برای اجرا به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ابالغ کرد.
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اعـــام

10003432117834

اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو اصالح شد

ادامه جلسات علنی
مجلس تا خرداد

یـک عضـو هییـت رئیسـه کمیسـیون عمـران مجلـس
شـورای اسلامی از امـکان تشـکیل کمیسـیونی ویـژه بـه
منظـور رسـیدگی بـه طـرح هـا و لوایحـی کـه مسـیر خـود
را در کمیسـیون هـای تخصصـی طـی کـرده و در نوبـت
صحـن هسـتند ،قبل از پایـان مجلس دهم خبر داد.سـید
ابوالفضـل موسـوی بیوکـی بیان کرد :در جلسـه تاکید شـد
تـا خـرداد مـاه و آغـاز بـه کار مجلـس یازدهـم ،هـر هفتـه
جلسـات علنـی مجلـس شـورای اسلامی حداقـل دوبـار
تشـکیل شود.

احتمال تولید واکسن
کرونا تا یک سال آینده
سـخنگوی وزارت بهداشـت گفـت :امیدهـا این اسـت ظرف
شـود کـه البتـه احتمالـی اسـت .در حـوزه تشـخیص هـم
از تسـت هـای  PCRبـه عنـوان تسـت اختصاصی ،سـی

سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد (فائو) با اشـاره
بـه تأثیـر ویـروس کرونـا بـر زنجیـره تامیـن غـذا ،هشـدار
داد :خانوارهـای آسـیبپذیر ،بیشـترین تاثیرپذیـری را
در ایـن زمینـه دارند.بـه گـزارش دوشـنبه سـازمان خواربـار
و کشـاورزی ملـل متحـد (فائـو) ،براسـاس گـزارش ایـن
سـازمان بسـیاری از کشـورهای جهان ،کارگران غیر رسـمی،
جمعیتهـای آسـیبپذیر شهرنشـین و دیگـر اقشـاری
کـه وابسـتگی زیـادی بـه فعالیـت بازارهـا دارنـد احتمـاال
در معـرض آسـیبهای تأثیـرات منفـی ویـروس کرونـا و
بیمـاری کوویـد  ۱۹-قـرار خوانـد گرفـت.
تاثیـرات کامـل بیمـاری کوویـد  ۱۹ -و ویـروس کرونـای
جدیـد کـه عامـل ایـن بیمـاری اسـت بـر امنیـت غذایـی و
سیسـتمهای غذایـی و کشـاورزی همچنان در حال آشـکار
شـدن اسـت ،تصریـح میکنـد کـه ایـن شـیوع ،تأثیـرات
منفـی قابلتوجهـی بـر تمامـی افـراد دخیـل در سرتاسـر
زنجیـره تأمیـن غـذا دارد .گـزارش فائـو نشـان میدهـد در
شـرایطی کـه مـواد غذایی کافـی بـرای تغذیه تمامـی افراد
وجـود دارد و دلیلـی جهـت احتـکار مـواد غذایـی وجـود
نـدارد ،شـیوع بیماری کوویـد  ۱۹-بهصورت بالقـوه میتواند
زنجیرههـای حیاتـی تأمیـن مـواد غذایـی را هـم مـا بیـن
کشـورها و هـم درون کشـورها بیـن مناطـق روسـتایی و
شـهری بـه شکلشـدیدی مختـل کنـد.

احداث  1010واحد آسیبدیده
ازسیل درجنوبکرمان

ســـازمان حمایـــت مصـــرف کننـــدگان و تولیدکننـــدگان

ســخنگوی دولــت گفــت :هرگونــه اتخــاذ سیاســت در بازگشــاییها ،رفــع
گــذاری هوشــمند نبایــد موجــب ســهل

دربــاره انتخــاب مصطفــی الکاظمــی بــه عنــوان نســخت وزیــر عــراق و

و نظــارت و کنتــرل هــا باشــد و مســیر

نظــر ایــران دربــاره دولــت وی گفــت :پیشتــر کشــورهای منطقــه را بــه

رئیــس جمهــور بــر اجــرای دقیــق
طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند در

والمســلمین حســن روحانی رو دوشنبه

کشــور بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای

در گفــت و گــوی تلفنــی بــا وزیــر

بهداشــتی از ســوی کســبه و اصنــاف

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،

تاکیــد و خاطرنشــان کــرد :دولــت بــه

ضمــن دریافــت گــزارش رونــد وضعیــت

صــورت متــوازن بــا اولویــت قــرار دادن

بهداشــت و درمــان کشــور در ســومین

ســامت مــردم بــه فکــر وضعیــت

روز از اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری

اقتصــادی و معیشــت آنــان نیزهســت و

هوشــمند و از ســرگیری فعالیــت کســب

از ســرگیری فعالیــت کســب و کارهــای

و کارهــای کــم ریســک در اســتانهای

ضــروری نبایــد منجــر بــه آســیب بــه

کشــور ،افــزود :اجــرای طــرح فاصلــه

پیــروی از مرجعیــت و اجتنــاب از هرگونــه مداخلــه در امــور عــراق و ســایر

اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی بایــد

کشــورهای منطقــه تشــویق کردیــم.

همچنــان بــا قــوت و قــدرت ادامــه یابد.

وی ادامــه داد :سیاســت ایــران هــم تبعیــت از ایــن سیاســت اســت و

روحانــی بــا ابــراز خرســندی از رونــد

امیدواریــم ایــاالت متحــده آمریــکا هــم بــه فهــم تــازه و واقــع بینانــهای

کاهشــی آمــار ابتــا بــه ویــروس کرونــا

از سیاســتهای نادرســت خــود و همینطــور وضــع امنیتــی در عــراق

و همچنــان فوتــی هــا در اســتان هــای

رســیده باشد.ســخنگوی دولــت افــزود :کرونــا در میــان کشــورهایی کــه در

کشــور ،بــار دیگــر بــر نظــارت دقیــق بــر

منطقــه مــا هســتند آســیب بــه وجــود آورده و همــه کشــورها در مقابلــه

رعایــت اجــرای کامــل پروتــکل هــای

بــا ایــن بیمــاری بایــد تــاش کننــد .وی تاکیــد کــرد :هرگونــه سیاســت

بهداشــتی در کســب و کارهــا تاکیــد

ماجراجویانــه در منطقــه بیشــتر بــه زیــان جــان مــردم عمــل خواهــد کــرد

کــرد و دســتور داد کــه گــزارش مربوطــه

مــا از هرگونــه تصمیمــی کــه بــر اســاس اراده ملــی در عــراق اتخــاذ شــده

بــه صــورت روزانــه تهیــه و بــه مراجــع

حمایــت میکنیــم و حمایــت مــا یــک حمایــت معنــوی اســت.

ذیربــط اعــام شــود.

خودروسازان به دنبال دور زدن محیط زیست
زیان اقتصادی ناشی ازمرگ و میرزودرس و بیماری های منتسب به آلودگی هوا درسال  ۹۶برابربا  ۱۸۸هزارمیلیارد ریال برآورد شده است

گزارش
معــاون رییسجمهــوری و رییــس
ســازمان حفاظــت محیطزیســت
در

نامــهای

بــه

معــاون

اول

رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد کــه
خودروســازان بــا درخواســت بــه عقــب
انداختــن تولیــدات خــود مطابــق
اســتاندارد یــورو  ۵فقــط در پــی
منافــع و مالحظــات اقتصــادی خــود
هســتند و موضــوع آلودگــی هــوا جــزو
اولویتهــای آنهــا نیســت ،ســازمان
محیــط زیســت بــه هیــچ عنــوان بــا
ایــن درخواســت موافقــت نمیکنــد.
ماجــرا آز آن قــرار اســت کــه در
آذرمــاه ســال گذشــته دو شــرکت
بــزرگ خودروســازی کشــور اقــدام بــه
پیــش فــروش خودروهــای یــورو ۴
خــود بــرای ســال  ۹۹کردنــد .بیســتم
آذر  ۹۸ســید محمــد میرزایــی قمــی
رئیــس مرکــز هــوا و تغییــر اقلیــم
ســازمان محیــط زیســت در واکنــش
بــه نقــض قانــون از ســوی دو شــرکت
بــزرگ خودروســازی و پیــش فــروش
 ۴محصــول دارای اســتاندارد آالیندگی
یــورو  ۴بــا ارســال نامــهای خطــاب
بــه مقیمــی مدیرعامــل شــرکت
ایــران خــودرو خواســتار توقــف ایــن
پیــش فــروش شــد و اظهــار داشــت:
در صــورت انجــام پیــش فــروش
محصــوالت ایــن ســازمان پیگیــری
قانونــی را در دســتور کار خــود قــرار
خواهــد داد.
وی دربــاره علــل ایــن اظهــارات

تصریــح کــرده بــود کــه بــر اســاس

آینــده بــرای دریافــت تأییدیــه

در آنهــا بــا افزایــش قیمــت همــراه

مــاده  ۴قانــون هــوای پــاک پیــش

ســازمان محیــط زیســت بــه منظــور

باشــد ،امــا ارتقــای پیشــرانه ایــن

فــروش محصــوالت یــورو  ۴بــرای

پال کگــذاری

مشــکل

خودروهــا منجــر بــه گرانشــدن

ســال آینــده (ســال  )۹۹ممنــوع بــوده

میشــوند ،گفــت :محیــط زیســت

خــودرو نمیشــود.

و خودروســازان بایــد قبــل از هرگونــه

اجــازه شــمارهگذاری خودروهــای

بهــزاد اشــجعی دبیــر کمیتــه
گواهینامههــای

دچــار

اقــدام فــروش یــا پیــش فــروش

یــورو  ۴را در ســال  ۹۹نمیدهــد.

فنــی

نســبت بــه اخــذ مجــوز آالیندگــی

امــا اتمــام حجــت ســازمان محیــط

زیســتمحیطی ســازمان محیــط

بــرای محصــوالت خــود اقــدام کننــد.

زیســت

خودروســازان

اینکــه

میرزایــی قمــی بــا توجــه بــه اینکــه

تأثیــری نداشــت و رضــا رحمانــی

آیــا ارتقــای ایــن اســتانداردها

بــرای  ۴محصــول مذکــور اقدامــی

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،

هزینههــای

مضاعفــی

بــرای

جهــت ارتقــا اســتاندارد آالیندگــی بــه

در نامــهای بــه اســحاق جهانگیــری

خودروســازان

شــرایط

خــاص

یــورو  ۵صــورت نــداده بودنــد خطــاب

معــاون اول رئیــس جمهــور ،خواســتار

اقتصــادی کشــور بــه وجــود مـیآورد،

بــه مدیرعامــل ایــران خــودرو ابــراز

لغــو الــزام خودروســازان بــه تولیــد بــا

پاســخ داد :هزینــه  R&Dدر مقابــل

داشــت :از پیــش فــروش محصــوالت

اســتاندارد یــورو  ۵از ابتــدای ســال

هزینههایــی کــه ســاالنه ایــن

مذکــور بــرای ســال آینــده جلوگیــری

 ۹۸و موکــول شــدن ایــن کار بــه ۶

صنعــت متحمــل میشــود ،بســیار

بــه عمــل آیــد .پــس از اعــام موضــع

مــاه بعــد از لغــو تحریمهــای صنعــت

انــدک اســت .بــا ایــن حــال بــار

ســازمان محیــط زیســت دربــاره

خــودرو شــد.

دیگــر مدیــران عامــل ایــران خــودرو

پیــش فــروش خودروهــای ایــن دو

رحمانــی در نامــه خــود دلیــل ایــن

و ســایپا پنجــم فروردیــن مــاه ســال

شــرکت و تاکیــد بــر در دســتور قــرار

درخواســت را افزایــش قیمــت تمــام

 ۹۹در نامــهای مشــترک خواســتار

دادن پیگــرد قانونــی متخلفــان ،دبیــر

شــده تولیــد خــودرو عنــوان کــرده

تعویــق اســتاندارد یــورو  ،۵افزایــش

کمیتــه فنــی صــدور گواهینامههــای

بــود ،در حالــی کــه بــه گفتــه مدیــران

تخصیــص و فــروش ارز و راه انــدازی

زیســتمحیطی ســازمان محیــط

صنعــت خــودرو و قطعه ســازی ،تولید

دائمــی حمــل مــواد و کاالهــا از

زیســت بــا یــادآوری ایــن نکتــه

بــا اســتاندارد یــورو  ۵باعــث افزایــش

معــاون اول رئیــس جمهــور شــدند.

کــه خودروســازان بایــد در ســال ۹۶

قیمــت خــودرو نمیشــود ،بــرای

در ایــن نامــه ،افزایــش شــدید

اســتاندارد خودروهــای تولیــدی خــود

نمونــه میتــوان بــه اظهــارات فرشــاد

نهادههــای تشــکیل دهنــده کاتالیســت

را بــه یــورو  ۵ارتقــا میدادنــد و بــه

مقیمــی ،مدیرعامــل ایــران خــودرو

در بازارهــای جهانــی در ماههــای اخیــر

بهانههــای مختلــف از زیــر بــار ایــن

در مراســم رونمایــی از محصــوالت

و تأمیــن بســیار ســخت مــواد آلــی

مســؤولیت شــانه خالــی کردنــد،

یــورو  ۵ایــن شــرکت اشــاره کــرد کــه

گفــت :مطابــق قانــون هــوای پــاک

تاکیــد کــرده بــود :ارتقــای اســتاندارد

آن در ایــن شــرایط را کــه بــه همــراه
ً
نهایتــا
تحمیــل هزینههــای ارزی و

از ابتــدای ســال  ۹۹بایــد تمامــی

آالیندگــی خودروهــا و تولیــد بــا

خودروهــای تولیــدی داخــل کشــور

اســتاندارد یــورو  ۵افزایــش قیمتــی

ریالــی شــدید بــه تولیــد کننــده و
ً
نهایتــا خودروســاز و مشــتری را

مطابــق اســتاندارد یــورو  ۵بــه بــازار

را در پــی نخواهــد داشــت .مازیــار

مطــرح کــرده و اظهــار داشــتند :اثــر

ارائــه شــود.

بــی گلــو ،دبیــر انجمــن قطعــه ســازان

بســیار پاییــن اســتاندارد یــورو ۵

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خودروهــای

هــم گفتــه بــود :برخــاف صنایــع

در مقایســه بــا یــورو  ۴در کاهــش

پیــش فــروش شــده در ســال

دیگــر کــه ممکــن اســت ،تغییــرات

آالیندگــی کالنشــهرها و همچنیــن

بــر روی

زیســت

صــدور
در

خصــوص

عــدم تــدارک تولیــد و توزیــع ســوخت
ً
نهایتــا
مناســب یــورو  ۵در کشــور و
کاهــش عمــر کاتالیســت و اســراف

سـاخت و تعمیـر واحدهـای آسـیب دیده از سـیل در اسـتان

منابــع ارزی و ریالــی ،اســتاندارد

ابـراز امیـدواری کـرد :بـا همـکاری بنیـاد مسـکن ،بانـک ها و

آالیندگــی یــورو  ۵تــا  ۶مــاه بعــد از

دیگـر ارگان هـا 1010 ،واحـد آسـیب دیـده از سـیل در جنـوب

رفــع تحریمهــا بــه تعویــق بیفتــد و

اسـتان تـا هفته دولت احداث شـود.به گـزارش روابط عمومی

از عــدم شــماره گــذاری خودروهــای

اسـتانداری کرمـان ،دکتـر محمـد جـواد فدائـی عصـر امـروز

یــورو  ۴از ابتــدای ســال ۹۹

دوشـنبه 25فروردین ماه در جلسـه هماهنگی تسهیالت بانک

جلوگیــری بــه عمــل آیــد .ایــن بهانــه

های عامل سـتاد بازسـازی سـیل با اشـاره به خسـارت های

تراشــی خودروســازان باعــث شــد بــار

زیـاد حـوادث متعـدد طبیعی به مـردم در اسـتان افزود :یکی

دیگــر محیــط زیســتی هــا دســت

از مشـکالت اسـتان به عدم اطالع مدیران کشوری از وضعیت

بــه قلــم ببرنــد ،ایــن بــار عیســی

مـردم در مناطـق محـروم بویـژه در جنوب و شـرق اسـتان بر

کالنتــری رئیــس ســازمان محیــط

مـی گـردد و خیلـی از مدیـران در جریان مشـکالت نیسـتند.

زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه ســامتی

وی بـا اشـاره بـه اهمیت سـفر مقامـات و مدیران کشـوری به

و تندرســتی شــهروندان بــرای ایــن

اسـتان تصریح کرد :در سـفر رئیس سـازمان برنامه و بودجه

ســازمان بــا هیــچ منفعــت اقتصــادی

کشـور به جنوب اسـتان ،از مدیران خواسـتم به نحوی برنامه

قابــل جایگزینــی نیســت و بــا اشــاره

ریـزی کننـد کـه دکتـر نوبخـت حتمـا بـرای لحظاتـی در یک

بــه گزارشهــای متعــددی کــه از ضــرر

خانـه کپـری مهمـان مردم شـود کـه خوشـبختانه ایـن اتفاق
واحـد مسـکونی ویژه محرومیـن انجامید.

ســامت اســت .علــی ربیعــی در نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه

انــگاری در اعمــال محدودیــت های الزم

اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه برنامه ریزی صـورت گرفته برای

افتـاد و نتیجـه این سـفر تنها در یک مورد به سـاخت  10هزار

محدودیتهــا مبتنــی بــر دیــدگاه کارشناســی و نظــر نهایــی مســئوالن

در پــی گرفتــه شــده تاکنــون درمــورد
ســامت مــردم شــود .حجــت االســام

بـا کشـوری چـون امریـکا در ایـران به تولیـد رسـیده ،برای

هشدارفائو درباره زنجیره
تامین غذایی

توس ــط معاون ــت ام ــور صنای ــع ،مرک ــز مل ــی رقاب ــت و

روحانی به وزرا

اسـتفاده می شـود .تسـت هـای سـرولوژیک کـه همزمان

قابلیـت تولیـد آن وجـود دارد.

جدیـــد ،بـــه دلیـــل وجـــود

ای ــن بخ ــش ،دس ــتورالعملهای تعیی ــن ن ــرخ خ ــودرو

دستورات ضدکرونایی

تـی اسـکن بـه عنوان تسـت بـا حساسـیت تشـخیص باال

تشـخیص کرونـا بـا روش االیـزا در حـال مطالعـه اسـت و

س ــتاد تنظی ــم ب ــازار در س ــال

بـــازار خـــودرو از فرآیندهـــا و ضوابـــط سیاســـتگذاری

مسئوالن سالمت است

بر اساس ماده  ۴قانون هوای پاک فروش محصوالت یورو  ۴برای سال آینده (سال  )۹۹ممنوع است

و زیــان اقتصــادی ناشــی از اثــرات
ســو آلودگــی هــوا بــر ســامت مــردم

ً
یقینـا مرجعی کـه بایـد درخصوص تأثیـرارتقـا اسـتاندارد آالیندگی
خودروهـای تولیـدی در کاهـش آلودگـی هـوا اظهـار نظـر نمایـد
سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـت .این سـازمان نیزبراسـاس

نکته

 ۹مـاه تـا یـک سـال و نیـم آینـده واکسـن کرونـا تولیـد

خودرو

در اولیـــن جلســـه خودرویـــی

ق ــرار ب ــود ب ــا ارائ ــه گ ــزارش دبیرخان ــه کمیت ــه تنظی ــم

بازگشاییها منوط به نظر نهایی

اسـتداللهای فنی و کارشناسی متخصصین ،ارتقا استاندارد آالیندگی
خودروهای بنزینی تولید داخل را مطابق مصوبه هیأت محترم دولت

ضـروری میدانـد .خاطرنشـان میسـازد کـه خودروسـازان درایـن
مقولـه ،صر ً
فـا درپی منافع و مالحظات اقتصادی خویش میباشـند
و موضوع آلودگی هوا جزو اولویتهایشـان نیسـت .دربخش هایی
ازنامـه کالنتـری بـه جهانگیری آمده اسـت :سـال گذشـته برخـی از

تولیدکننـدگان با تکیه برشـعار«رونق تولید» مسـئولیت خـود را در

تضمین کیفیت محصوالت تولیدی و رعایت ضوابط و اسـتانداردهای

الزامـی فرامـوش کـرده و اقدام به سوءاسـتفاده کرد .امسـال نباید به
این تولیدکنندگان این اجازه داده میشـود که درشـرایطی که کشـور
درگیرمسـائل و مشـکالت عدیده ای اسـت با سوءاسـتفاده ازشـعار

«جهـش تولیـد» و عـدم رعایـت ضوابـط و اسـتانداردهای الزامـی و
کاهـش کیفیت محصوالت تولیـدی خود ،براین مشـکالت بیفزایند

و بـه معضلات موجود دامـن بزنند.

موجــود اســت ،خاطرنشــان کــرد:

تولیــدی وجــود دارنــد کــه میتواننــد

تولیدکننــدگان داخلــی کاتالیســت در

تمامــی نیازهــای خودروســازان داخلی

کشــور فعــال هســتند و میتواننــد

را تأمیــن نماینــد .تولیدکننــدگان

تمامــی نیازهــای خودروســازان را

مذکــور ایــن موضــوع را بارهــا بــه ایــن

تأمیــن کننــد .همچنیــن کیفیــت

ســازمان اعــام کردهانــد کــه آمادگــی

ســوخت توزیعــی در کشــور بــرای

کامــل جهــت تأمیــن کاتالیســت

خودروهــای یــورو  ۵مناســب اســت.

مــورد نیــاز خودروســازان را دارنــد

در بخــش هایــی ازیــن نامــه آمــده

و بنابرایــن بــه لحــاظ تأمیــن ایــن

اســت در روزهــای انتهایــی ســال

قطعــه نبایــد مشــکلی خودروســازان را

گذشــته خودروســازان مذکــور نامــه

تهدیــد نمایــد.

مشــابهی بــه ایــن ســازمان ارســال

ج) بــر اســاس پایــش هــای صــورت

نمــوده و ایــن مــوارد را در آن نامــه

گرفتــه

ملــی

تشــریح کــرده بودنــد کــه پاســخ

اســتاندارد و همچنیــن پایــش هــای

فنــی و مســتدلی بــه درخواســت آنهــا

مــوازی توســط ایــن ســازمان ،کیفیــت

ارســال گردیــد کــه خالصــهای از آن

ســوخت بنزیــن توزیعــی در کشــور

بــه شــرح ذیــل میباشــد:
ً
قطعــا ســامتی و تندرســتی
الــف)

در وضعیــت مطلــوب قــرار داشــته و
مشــخصات مدنظــر بــرای اســتاندارد

منافــع

یــورو  ۴را بــرآورده مینمایــد .از

جایگزینــی

لحــاظ فنــی نیــز مصــرف ســوخت

نــدارد و نمیتــوان بــرای جــان

یــورو  ۴بــرای خودروهــای یــورو ۵

شــهروندان اعــداد و ارقامــی تعییــن

بــه هیــچ وجــه منجــر بــه تخریــب

کــرد .گزارشــات متعــددی از ضــرر و

یــا صدمــه بــه خودروهــای بنزینــی

زیــان اقتصــادی ناشــی از اثــرات ســو

پایــش غیرمســتقیم نمیشــود.

آلودگــی هــوا بــر ســامتی مــردم در

د) تفــاوت میــان ســطح آالیندگــی
یــورو  ۴بــا یــورو  ۵صرفـ ً
ـا در انتشــار

و در آخریــن گزارشــی کــه از جانــب

آالیندههــا نیســت و در گــذر از

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش

اســتاندارد یــورو  ۴بــه یــورو ۵

پزشــکی منتشــر شــده اســت زیــان

تغییــرات بســیار مثبــت و مهمــی در

اقتصــادی ناشــی از مــرگ و میــر

زمینــه کنتــرل و کاهــش آالیندگــی

زودرس و بیماریهــای منتســب بــه

خودروهــا از نظــر دوام آالیندگــی،

آلودگــی هوا در ســال  ۹۶در کل کشــور

پایــش سیســتمهای کنتــرل کننــده

برابــر  ۱۸۸هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد
ً
یقینــا هزینههــای
شــده اســت.

آالیندگــی خــودرو ،روشهــای آزمــون،
روشهــای نظــارت بــر آالیندگــی

مذکــور در مقایســه بــا هزینههــای

خودروهــای تولیــدی و … اتفــاق

مربــوط بــه ارتقــا اســتاندارد آالیندگــی

میافتــد کــه هــر یــک میتواننــد

و تأمیــن کاتالیســت خــودرو قابــل

تأثیــر بســزایی در بهبــود کیفیــت هــوا

هیــچ

شــهروندان

بــا

اقتصــادی

قابلیــت

کالنشــهرهای کشــور موجــود اســت

توجــه میباشــند.
ب) در داخــل کشــور تولیدکننــدگان
کاتالیســت بــرای انــواع خودروهــای

توســط

داشــته باشــند.

ســازمان

10003432117834

رشد سه برابری کشف جرایم شروع به شکار در تهران

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با تشریح عملکرد یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و محیط بانان
مناطق تحت مدیریت در سال  ۹۸از افزایش سالح های کشف شده از متخلفان و افزایش کشف جرایم شروع به شکار در کنار
کاهش صید آبزیان در سال قبل خبر داد.

گردشگری

و

سـرمایهگذاری

امـور مجلـس وزارت میـراث

جلسـه کارگـروه روسـتایی و عشـایری سـتاد مدیریـت

و

کرونـا به ریاسـت محمد امید معاون توسـعه روسـتایی

فرهنگـی،

گردشـگری
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میراث

مدیـــرکل میراثفرهنگـــی،

متخصصـــان و گردشـــگران بـــوده اســـت کـــه معاونـــت

گردشـــگری و صنایعدســـتی

میـــراث فرهنگـــی اســـتان نیـــز در ســـالهای اخیـــر

آذربایج ــان ش ــرقی از مرم ــت

اجـــرای عملیـــات مرمتـــی در مســـاجد تاریخـــی را

صنایعدسـتی گفـت« :هرچنـد

و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری صبـح امـروز 25

و ســـاماندهی مســـاجد

تســـریع بخشـــیده تـــا دسترســـی عالقهمنـــدان

دولـت چنـد بسـته حمایتـی شـامل تعویـق سـهماهه

فروردیـن  99در سـالن فجـر وزارت میـراث فرهنگـی،

تاریخـــی «حاجـــی غنـــی»« ،چوپـــور (سیدالشـــهدا)»

بـــه ایـــن مواریـــث تاریخـــی و معنـــوی را ســـهولت

پرداخـت اقسـاط تسـهیالت ،مالیـات ،بیمـه تأمیـن

گردشـگری و صنایعدسـتی برگـزار شـد.

و «میللـــی» تبریـــز طـــی ســـال  ۹۹خبـــر داد.

بخشـــد».

اجتماعـی کارفرمایـان و حاملهـای انـرژی بـرای

امیـد در ایـن جلسـه گفـت« :جلسـه امروز پیرو جلسـه

بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط

او در ادام ــه ب ــه مرم ــت س ــه مس ــجد تاریخ ــی تبری ــز

صنایعدسـتی و تأسیسـات گردشـگری اختصـاص

هفتـه گذشـته کـه با حضـور معـاون اول رئیسجمهوری

عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی ،گردشـــگری و

اشـــاره کـــرد و گفـــت« :طـــی ســـال جـــاری مرمـــت و

داد و کارکـرد خوبـی نیـز داشـت امـا در نامـهای کـه

دربـاره تبعـات اقتصـادی ویـروس کرونـا بـر روی

صنایعدســـتی آذربایجـــان شـــرقی ،احمـــد حمـــزه

ســـاماندهی ســـه مســـجد تاریخـــی «حاجـــی غنـــی»،

بـه دکتـر اسـحاق جهانگیـری نوشـتیم ،تقاضـا کردیـم

کسـبوکارهای مختلـف بحـث و تبادلنظـر شـد ،بـا

زاده ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت« :مســـاجد

«چوپـــور (سیدالشـــهدا)» و «میـــل لـــی» بااعتبـــاری

تـا در خصـوص اسـتمهال وامهـای دریافتـی در حـوزه

حضـور  13دسـتگاه مختلـف مرتبـط بـا روسـتاها برگزار

تاریخـــی تبریـــز بـــه ســـبب قدمـــت و معمـــاری

بالغبـــر  ۹۰۰میلیـــون ریـــال در دســـتور کار قرارگرفتـــه

گردشـگری و صنایعدسـتی یک تنفس یکسـاله اعالم

شد » .

منحصربهفـــرد ،همـــواره موردتوجـــه پژوهشـــگران،

اســـت».

هشدارنسبت به
احتمال طغیان
رودخانه ها

تغییر رویکرد حوزه آموزش
گردشگری در سال 99

سوژه

معـاون گردشـگری

ماه)هشـدار داد.در هشـدار سازمان هواشناسـی آمد ه است :بارش
بـاران گاهـی همراه بـا رعد و برق و وزش باد شـدید موقت خواهد
بـود و در نقـاط مسـتعد بـارش تگـرگ و در ارتفاعـات بـارش برف
پیـش بینـی مـی شـود .ایـن شـرایط جـوی روز ( 25فروردیـن
مـاه) آغـاز شـد و تـا اواخـر پنجشـنبه ( 28فروردیـن مـاه) ادامه
خواهد داشـت.
تـداوم بارشها امروز ( 26فروردین ماه) در اسـتانهای خراسـان
جنوبـی و برخی مناطق خراسـان رضوی پیشبینی میشـود.
براسـاس هشدار سـازمان هواشناسی روز چهارشنبه ( 27فروردین
مـاه) ایـن شـرایط در نیمـه جنوبـی فـارس ،بوشـهر ،نیمـه غربی
هرمـزگان ،کرمـان ،تنگـه هرمز و نیمه شـرقی خلیج فـارس ادامه
خواهد داشـت.
همچنیـن روز پنجشـنبه ( 28فروردیـن مـاه) ادامه ایـن بارشها
در نیمـه جنوبـی یـزد ،خراسـان جنوبـی ،فـارس ،بوشـهر ،کرمان،

فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی

و حرکـت آن بهسـوی بازبینـی و تعریف

گفـت« :تغییـر رویکـرد حـوزه آمـوزش

دورههـای تخصصـی بـه شـمار میآیـد

گردشـگری بـر مبنـای نیازسـنجی بروز

کـه ایـن امـر منطبـق بـا نیـاز صنعـت

و بازبینـی کیفیـت در نحـوه برگـزاری

گردشـگری کشـور ،پایش و نیازسـنجی

دورههـا در دسـتور کار سـال جـاری قرار

انجـام خواهـد گرفـت تـا بـر مبنـای آن

دارد ».ولـی تیمـوری صبح روز دوشـنبه

ضمـن پوسـتاندازی و گـذر از تکـرار در

 25فروردیـن  99در نشسـت بـا اعضای

برگـزاری دورههـای آموزشـی بـدون در

انجمـن حرفـهای مؤسسـات آمـوزش

نظـر گرفتن عرضـه و تقاضا بـا انعطافی

گردشـگری کـه در محـل معاونـت

بیشـتر پاسـخ مناسـبی بـه آمـوزش در

گردشـگری برگـزار شـد ،گفـت« :یکـی

بخشهـای متنـوع صنعـت بهویـژه

از اصلیتریـن نیازهـای حـوزه آمـوزش

حوزههـای مرتبـط بـا کسـبوکارهای

آموزشهـا داشـته باشـیم».او افـزود:

بـا بروزرسـانی و مهـارت محـوری ،دو

«ایجـاد تغییـرات در محتوای آموزشـی

بعـد تئـوری و عملـی همزمـان منطبـق

رشتههای گردشـگری با همکاری وزارت

بـا نیاز صنعت گردشـگری کشـور محقق

علـوم کـه پیشازایـن آغازشـده بـود؛ با

شو د » .

زمیــن تفتیــده و خشــک ،کســادی
کشــاورزی و جیرهبنــدی آب ،خاطــره
مشــترک بســیاری از اهالــی فــارس و
ایــران در یــک دهــه گذشــته اســت کــه
بارندگــی و ســیلهای پیاپــی یکســال
اخیــر شــائبه گــذر از آن و ورود بــه
دوران ترســالی را ایجــاد کــرده اســت.
بارشهــای کنونــی در فــارس و
جنــوب کشــور کــه در یکســال گذشــته
هــم کــم و بیــش تجربــه شــده در کنار
ســیلهای پیاپــی از شــیراز گرفتــه
تــا لرســتان ،خوزســتان و سیســتان،

برنامــه آموزشــی و فرهنگــی ســال  ۹۹بــه همــکاری ،همدلــی و همراهــی
دعــوت کــرد.
وی از فعالیــت یــک مجلــه الکترونیــک محیــط زیســتی خبــر داد و افــزود:
مــا در برگــزاری جلســات بــه صــورت آنالیــن و مجــازی از ادارات پیشــگام
محســوب میشــویم.قلی نــژاد تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،
فعالیتهــای بــر بســتر وب ایــن اداره کل بــدون محدودیــت از ایــن پــس
بیشــتر مشــهود خواهــد بــود.

مدیـرکل هواشناسـی اسـتان فـارس توضیـح داد :بارندگی

مـداوم و پیوسـته حتـی با میزان کمتردرطول سـال بسـیار

تصــوری بــرای برخــی افــراد ایجــاد

آمــار بارندگیهــای فــارس طــی

فــارس و بســیاری از نقــاط دیگــر

کــرده کــه ایــن محــدوده ســرزمینی

یکســال و نیــم گذشــته همــواره نشــان

کشــور بــه حــدی تهــی شــده کــه

در حــال عبــور از دوران خشکســالی

از افزایــش مقطعــی میــزان بارشهــا

هرگــز بارندگیهــای مقطعــی و یکــی

و ورود بــه دوره ترســالی اســت،در

در ایــن اســتان بــه نســبت مــدت

دوســاله نمیتوانــد جبــران آن را کنــد.

حالــی کــه نظــر کارشناســان و

مشــابه ســال قبــل و میانگیــن بلنــد

مدیــرکل هواشناســی اســتان فــارس

مدلهــای علمــی هواشناســی خــاف

مــدت دارد.

در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا

ایــن موضــوع را تاییــد میکنــد.

افزایــش نســبی بارندگیهــای ایــن

گفــت :از ابتــدای ســال زراعــی جــاری

بارشهــای یکســال اخیــر توهــم

اســتان تنهــا طــی یکســال برخــی

کــه از اول مهرمــاه  ۹۸آغــاز شــده

فراوانــی آب و پایــان مشــکل کــم آبــی

را بــه ایــن تصــور انداختــه کــه

تــا شــنبه  ۲۳فروردینمــاه جــاری،

را در ذهــن بعضــی ایجــاد کــرده بــدون

خشکســالی یــک دهــهای فــارس و

 ۳۷۷.۹میلیمتــر بارندگــی در ایــن

آنکــه خشکســالی بیــش از یــک ده ـه

جنــوب کشــور رو بــه اتمــام و ایــن

اســتان باریــده اســت.

گذشــته را بــه یــاد بیاورنــد و افزایــش

منطقــه در آســتانه ورود بــه دوران

مســعود دهمالیــی افــزود :در مــدت

مصــرف آب در روزهــای کرونایــی

تــازه ترســالی اســت.

مشــابه

کنونــی نیــز میتوانــد متاثــر از ایــن

بــه گفتــه برخــی کارشناســان و

 ۳۴۸.۸میلیمتــر بــاران باریــده بــود

شــائبه باشــد.

متخصصــان ،ذخایــر آبــی اســتان

کــه مقایســه ایــن ارقــام ،نشــان از

ســال

زراعــی

تاثیـرات بهتـری بـه نسـبت باران سـیل آسـا با میـزان قابل

توجـه در مـدت زمانی انـدک خواهد داشـت.وی ادامـه داد:
گرمـای زمین باعث باریـدن بارشهای رگبـاری و مخرب که
بـه ایجاد سـیل می انجامد خواهد شـد که این نـوع بارندگی
باعـث از بین رفتن پوشـش گیاهی و فرسـایش زمین شـده

و همچنیـن قابـل کنترل نیسـت و بخش اعظـم آب حاصل

از آن بـه دریاهـا خواهـد ریخت.دهمالیـی اضافـه کـرد :اگر
جلـوی افزایـش دمـای زمیـن گرفتـه شـود بسـیای ازایـن

مـوارد رخ نخواهـد داد و بـارش هـا نیـزبسـیارموثرتـرمورد

اسـتفاده بشـرخواهـد بود .وی گفـت :حدود هفت سـال در
سـطح اسـتان فـارس بارشهای سـاالنه بسـیارانـدک بوده

گذشــته

و خشکسـالی نیـزوجـود داشـته کـه بهبود نسـبی وضعیت
بارندگـی در یکسـال اخیـر نیـز هنـوز نتوانسـته اسـت ،ایـن

افزایــش هشــت درصــدی میــزان
بارندگیهــا طــی ســال

وضعیـت را جبـران کند و شـرایط را تغییـر دهد.

زراعــی

جــاری دارد.

و لغزندگـی جادههـای مواصالتـی پیشبینـی میشـود.

وی ادامــه داد :مقایســه بارندگــی
ســال زراعــی جــاری در فــارس بــا

از تـردد غیـر ضـروری ،عـدم تـردد و توقـف در کنـار رودخانههـا،

میانگیــن بلنــد مــدت ایــن اســتان

مدیریت سـدها ،اتخاذ تمهیدات الزم برای عبور سـیالب احتمالی

کــه  ۲۶۱.۴میلیمتــر اســت نیــز نشــان

 ،انجام اقدامات پیشـگیرانه در جهت حفظ محصوالت کشـاورزی،

از رشــد  ۴۵درصــدی میــزان بارندگــی

آمادگـی دسـتگاههای اجرایی ازجمله شـهرداریها و فرمانداریها

در ســال زراعــی جــاری دارد .مدیــرکل

جهـت اتخـاذ تمهیـدات الزم بـ ه منظـور جلوگیـری از خسـارات

هواشناســی اســتان فــارس در بخــش

احتمالـی سـیالب و آبگرفتگـی معابـر توصیه میشـود.

دیگــری از ســخنان خــود بیــان

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

کــرد :رونــد افزایــش بارشهــا در

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

ســال گذشــته نشــان ورود بــه دوران

ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی شـماره-139860319014000457

ترســالی نــدارد و بارندگــی در چنــد

رسـمی-آگهی اصالحـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت

فصــل نشــان دهنــده عبــور از شــرایط

98/02/14هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای

خشکســالی نیســت.

منصورسـاالری فرزنـد رسـتم بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه به

مسـاحت 1227/7مترمربـع پلاک 238فرعـی از -9اصلی مفروز و مجزی شـده از پلاک -فرعی از 9

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر

آقـای رسـتم سـاالری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب دریک نوبـت آگهی می

اســتان فــارس از کمبــود منابــع

-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی جنگل اباد جیرفـت بخش 45کرمـان خریداری از مالک رسـمی

شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

آبــی زیرزمینــی رنــج میبرد،گفــت:

ناظم السادات استاد دانشگاه می گوید ایران ،مستعد خشکسالی است تا ترسالی

ذخایــر آبهــای زیرزمینــی ایــن اســتان

مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف -727:تاریخ انتشـار نوبـت اول99/1/26:

هنــوز بــه حــد اســتاندارد نرســیده و

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

نوبت اول

ســال گذشــته اجرایــی شــد کــه امســال نیــز طبــق مســیر هــدف گذاری شــده

گذشــته یــاد کــرد و ســازمانهای مــردم نهــاد را بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر

براسـاس هشـدار سـازمان هواشناسـی در ایـن شـرایط اجتنـاب

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند

اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :برخــی طرحهــای بــزرگ و کارشناســی شــده

صیــادان و جوامــع صیــادی و محلــه ســبز بــه عنــوان طرحهــای موفــق ســال

نخواهـد بـود بنابراین طغیان رودخانههـا ،آبگرفتگی معابر عمومی

رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

دوشــنبه در نشســت هــم اندیشــی ســازمانهای مــردم نهــاد محیــط زیســتی

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت بوشــهر از طــرح محیــط یــار ،آمــوزش

شـمال هرمـزگان و شـمال سیسـتان وبلوچسـتان دور از انتظـار

تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ

بوشــهر بــا آموزشهــای محیــط زیســتی خبــر داد .فرهــاد قلینــژاد صبــح

در فازهــای جدیــد تــری ادامــه خواهنــد یافــت.

توهم ترسالی یا تداوم خشکسالی
گزارش

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر از امــوزش صیادان اســتان

نکته

آبگرفتگـی معابـر عمومی در پی تداوم فعالیت سـامانه بارشـی در
کشـور از روز ( 25فروردین ماه) تا اواخر پنجشـنبه ( 28فروردین

میـراث

صنعت گردشـگری کشـور ،تغییر رویکرد

جدیـد ،نیروی انسـانی و ارتقای کیفیت

تمرکـز بیشـتر پیـش خواهـد رفـت تـا

محیط زیستی می بینند

عکس :ایرنا

سـازمان هواشناسـی کشـور نسـبت بـه طغیـان رودخانههـا و

وزارت

صیادان آموزشهای

مرمت و ساماندهی  ۳مسجد تاریخی تبریز

کنـد».

3

میراثوزیست
021-88019846

تنفس یکساله برای تسهیالت حوزه گردشگری
معـاون

پیام

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان در نظر دارد پروژه تامین آب شرب لنگ آباد ناصر آباد را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با جزئیات

مندرج دراسناد مناقصه با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد برگزارنماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع ازشرایط و

مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یادش شده به نشانی  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به پیشنهاد خود اقدام نمایند.

حجــم آبــی کــه طــی ســالیان گذشــته

رونــد نشــان از ایــن مســاله دارد کــه

مصــرف شــده نیــز جبــران نشــده

بارشهــا تغییــر شــکل داده و از

اســت.

بارندگــی پیوســته در منطقــه وســیع

دهمالیــی میــزان تبخیــر در ســطح

بــه بارشهــای تنــد و ســیل آســا

کشــور را  ۱۰برابــر مقــدار بــارش عنــوان

در منطقــهای کوچکتــر تبدیــل شــده

کــرد و افــزود :اگــر مصــرف بیرویــه

اســت .دهمالیــی بــا بیــان اینکــه

آب ادامــه داشــته باشــد بارشهــا

شــیوع ویــروس کرونــا نیــز ممکــن

نمیتوانــد آن را جبــران کنــد .او اظهــار

اســت بــر تغییــر اقلیــم جهــان تاثیــر

داشــت :تغییــر اقلیــم موضوعــی

بگــذارد ،گفــت :تعطیلــی کارخانههــا و

اســت کــه بــرای کل جهــان در حــال

صنایــع کــه در پــی انتشــار ویــروس

رخ دادن اســت،آب شــدن یخهــای

کرونــا رخ داده باعــث شــده کــه تولیــد

قطبــی و افزایــش دمــا یکــی از دالیــل

آلودگــی در جهــان کاهــش یابــد و در

اثبــات ایــن تغییــر اقلیــم اســت.

پــی آن زمیــن و جــو بــرای مدتــی

مدیــرکل هواشناســی اســتان فــارس

نفــس بکشــد و ایــن رونــد میتوانــد

افــزود :تعــداد پدیدههــای مخــرب

حتــی بصــورت مقطعــی جلــوی گــرم

جــوی ماننــد ســیل در ســالیان

شــدن زمیــن را بگیــرد.

گذشــته افزایــش یافتــه کــه ایــن

نوبت دوم

تجديد آگهی مزایده
بـر اسـاس مجـوز شـماره 5/359شـورای اسلامی

شـهر شـهرداری ماهـان در نظـر دارد جمـع آوری و فـروش
پسـماندهای خشـک و ضایعـات سـطح شـهررا به مـدت یک
سـال به اشـخاص حقیقی و حقوقی داری تائیدیه صالحیت از
مراجـع قانونی  ،واگـذارنماید.لذا متقاضیان می توانند حداکثر

تـا تاریخ  ۹۹٫۲٫۶جهت کسـب اطالعات الزم و دریافت اسـناد

نوبت دوم

آگهی تجديد مزایده زمین
شـهرداری ماهان باسـتناد مجوزات شـورای محترم اسلامی شـهر

ماهان به شـماره صورتجلسـات  28مورخ  98/11/13و 23مورخ 98/9/20
درنظـردارد نسـبت بـه فـروش تعـداد  7قطعه زمیـن باقیمانـده واقع در

شـهرک خواجـوی جنوبـی ویک قطعه زمین واقع درشـهرک شـهید رجایی
شـرقی اززمینهای متعلق به شـهرداری با کاربری مسـکونی ازطریق مزایده

عمومـی با شـرایط ذیل اقـدام نماید :

شماره مناقصه

عنوان پروژه

نوع تضمین

مبلغ تضمین

مزایـده بـه شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات خود را تـا تاریخ

 -دریافت اسناد مزایده ازتاریخ  99/01/25لغایت 99/2/6درساعات اداری

2098004781000011

تامین آب شرب لنگ آباد ناصر آباد

ضمانتنامه بانکی

172/000/000

حسـاب شـماره  0108113021002نزد بانک ملی شـعبه ماهان

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امورمالی شهرداری میباشد.

مهلت ارائه پیشنهاد99/2/10 :

 99/2/7بـه همـراه ضمانـت نامـه بانکی یـا فیـش واریزی به

 -مهلت تحویل پیشنهادات تا آخروقت اداری 99/2/7

واریـزو تحویـل شـهرداری نمایید.

 -بازگشایی پاکات مزایده مورخ  99/2/8درمحل دفترشهرداری

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  ۱۳مورخ 99/2/8می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها99/02/10 :

اطالعات تماس دستگاه های مناقصه گذارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف :اداره کل امورعشایرجنوب کرمان به نشانی جیرفت – بلوارامام خمینی (ره) روبه روی سپاه پاسداران تلفن 03443313828

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه مرکزتماس 02141934

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

برنـدگان اول و دوم و سـوم مزایـده  ،چنانچـه حاضـربـه انعقـاد

 -درصورتیکـه نفـرات اول تـا سـوم شـرکت کننـده ازانجـام معاملـه خـودداری

نماینـد سـپرده شـرکت درمزایده آنان به ترتیـب به نفع شـهرداری ضبط میگردد.

 -شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

 -سایراطالعات و جزییات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبط می گـردد.

 -شرایط فروش بصورت نقد میباشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

رسـمی و  ...بعهده برنده مزایده میباشـد.

شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست .

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

 -کلیـه هزینه های متعلقـه اعم ازدرج اگهی  -کارشناسـی-نقل وانتقاالت دفاتر

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

ســه شــنبه  26فروردیــن 1399
توزیع:موسسه اطالعات ()02129999
چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

دیالوگ

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

گرافیک :ندا صفاریان

مدیر مسوول :روح ا ...خدیشی

محیطزیست :نیما افشار

دبیر عکس :یاسر خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر تحریریه :نجمه سعیدی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان
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فیلم

اونی که دستت بش نمی رسه !
اونی که چشمت بهش نمی رسه !
اونی که فکرت هم بش نمی رسه !

فیلم سینمایی «بیگاه»
«کلمبوس» ،به قدیمیترین

گاندی چه میگوید

کتاب

به

پیام ما دیروز

ســال شــانزدهم

شــماره پیاپــی 1704

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

اداری  :راضیه زنگی آبادی،

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

نور خورشید غرق در زیبایی ،روز شروع شد،

دیالوگ

نویسنده :نورمن فینکلشتاین

من فقط نگاه می کنم به آسمان زرد کم عمق

ترجمه :محمد واعظینژاد

جشنواره آمریکا رسید.

آسمان زرد کم عمق

انتشارات :ماهی

کالهقرمزی

عکس نوشت

کتاب

خواجوی کرمانی
ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را

بی تو

بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را

سرگردان تر از پژواکم

در جان خانان ختا کافر نمیکرد این جفا

در کوه!

ای بس که در عهد تو ما یاد آوریم آن جاق را
شد کویت ای شمع چگل اردوی جان کریاس دل
چون میکشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را

حمید مصدق

تاراج دلها میکنی در شهر یغما میکنی
بر خسته غوغا میکنی نشنیدهئی یاساق را
در پرده از ناراستی راه مخالف میزنی

آن بیست و سه نفر

بنواز باری نوبتی چون میزنی عشاق را

یوسف احمدزاده

ای ساقی سوقی بیار آن آفتاب راوقی
باشد که در چرخ آوریم آنماه سیمین ساق را

انتشارات سوره مهر

هر صبحدم کاندر غمش جام دمادم در کشم

کتاب آن بیسـت و سـه نفر اثر احمد یوسـف زاده حاوی خاطرات

چشمم بیاد لعل او در خون کشد آیاق را

بیسـت و سـه نوجوانان است که توسـط ارتش بعث ،در عملیات

سلطان گردون از شرف در پای شبرنگش فتد

بیت المقدس به اسـارت درآمدند و دیکتاتور عراق سـعی داشـت
از ایـن نوجوانـان برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران اسـتفاده

چون ماه عقرب زلف من برسر نهد بنطاق را

کند.
نـگارش ایـن کتـاب از روی دستنوشـتههای سـال  1370احمـد

تا آن نگار سیمبر در وی وطن سازد مگر

عکس:

یوسـف زاده اسـت و متـن فیلـم مسـتند آقـای مهـدی جعفـری

بنگارم از خون جگر خلوتگاه آماق را

روزبه روزبهانی

کـه حـاوی سـاعتها مصاحبـهی دکتـر محمـد شـهبا بـا افـراد

نوئین بت رویان چین خورشید روی مه جبین

گـروه بیستوسـه اسـت ،از ایـن رو ،خواننـده میتوانـد مطمئـن

گر زانکه پیمان بشکند من نشکنم میثاق را

باشـد آنچـه در ایـن کتـاب میخوانـد تخیـل و قصهپـردازی
نیسـت؛ بلکـه روایتـی اسـت از آنچـه ایـن  23نفـر دیده و از سـر
گذراند هانـد.

پیمان صلح صد ساله ایران و

میخوانید:

همـۀ را ههـا ،بـه جـز راهـی که به اسـارت ختـم میشـد ،یکی
بعـد از دیگری بسـته شـده بـود .تن دادن به اسـارت آخرین
راهـی اسـت کـه یـک جنگجـو بـه آن میاندیشـد .امـا ،وقتی
خشـا بهایت خالـی باشـد و تانکهـای دشـمن محاصـرهات
کـرده باشـند و پیـاده نظـام آنهـا لولـۀ تفنگش را به سـویت
نشـانه رفتـه باشـد ،تـن دادن بـه اسـارت اولین فکری اسـت
کـه مثـل طوفـان تـوی مغـزت میپیچـد و دیوانـهات میکند.
دیـدن دشـمن از نزدیـک حس غریبـی دارد .استشـمام بوی
ادکلنـی کـه زده اسـت ،نحـوۀ لباس پوشـیدنش ،طـرز نگاه و
رنـگ پوسـتشُ ،تـن صـدا و زبـان گفتوگویش ،همـه و همه
بـه تـو میگوینـد کـه دشـمن در یک قدمی توسـت؛ دشـمنی
کـه همیشـه بـه او فکـر کـرد های ،دشـمنی کـه تـا آن لحظـه
فقـط انفجـار تـوپ و خمپـارهاش را دیـد های حـاال تفنگـش
را از فاصلـۀ دو متـری بـه طـرف تـو گرفتـه اسـت و از تـو
میخواهـد دسـتهایت را بـاال ببـری و تسـلیم او بشـوی.

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

در بخشـی از متن کتاب آن بیسـت و سه نفر

روم که  27ماه معتبرماند!

 15اپریـل سـال  422میلادی ( 23سـال پـس از

پیـام یزدگـرد اول بـه دولـت روم دربـاره مذهـب)
میـان ایـران و روم ـــ دو ابـر قـدرت وقـت ـــ یـك
پیمـان صلح صد سـاله امضاء شـد .ایـن پیمان در
پـی یـك جنگ دو سـاله میان دو كشـور بـه امضاء
رسـید .ایـن جنـگ را ارتـش ایـران بـه فرماندهـی
ژنـرال «مهـر نرسـی» مازندرانـی برنـده شـده بود و
پیشـنهاد صلح از سـوی رومی ها داده شـده بود تا
پیشـروی ژنـرال ایرانـی متوقف شـود .ایـن پیمان
صد سـاله تنها دو سـال و سـه ماه عمر كرد و رومی
هـا در تابسـتان سـال  424كـه ایـران را در مرزهای
شمال شـرقی (حوالی بدخشـان) درگیر طوایف آن
سـوی کوههای پامیر دیدند بار دیگر در سـوریه نیرو
پیـاده كردنـد و جنگ از سـر گرفته شـد.

جنجال ازدواج فاطمه پهلوی

سیرجان در این دیدار ،از اقدامات
و برنامههای فرهنگی گلگهر در
سطح شهرستان در سال گذشته
تقدیر کرد.
امام جمعه سیرجان ضمن تقدیر
از نگاه ویژه مهندس مالرحمن
به مسائل فرهنگی و همکاری

گلگهر با شورای فرهنگ عمومی
شهرستان ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سایر مجموعههای
فرهنگی شهرستان ،خواستار تداوم
برنامههای فرهنگی گلگهر در
سال جاری و حمایت از برنامههای
فرهنگی شهرستان شد.

فاطمـه بعـدا از شـوهر آمریكایـی اش طالق گرفت

با یك مرد آمریكایی

و بـا فرمانـده نیـروی هوایی ایران كـه او نیز بعدا در

اعتـراض بـه ازدواج فاطمه پهلوی خواهر شـاه وقت

یـك تمرین هوایی كشـته شـد ازدواج كرد.

بـا یـك مـرد تبعـه امریـكا ،از  15اپریـل 26( 1950
فروردین  1329هجری خورشـیدی) در ایران شدت
گرفتـه بـود .ایـن ازدواج در ایتالیـا انجام شـده بود.
اعتـراض و مخالفـت بـه ایـن لحـاظ بود كـه ازدواج
یـك زن مسـلمان بـا مرد غیر مسـلمان ممنوع و به
علاوه ازدواج یـك زن تبعـه ایـران با یـك مرد تبعه
كشـور دیگـر منـوط به كسـب اجـازه قبلـی از دولت
ایـران (وزارت امورخارجـه) اسـت كـه فاطمه پهلوی
هـر دو مـورد را نادیـده گرفته بود.
فاطمـه پهلـوی بـا ایـن كـه بعـدا شـوهرش را وادار
بـه مسـلمان شـدن «صـوری» كـرد بـر اثـر فشـار
مـردم ایـران و اعتـراض روحانیـون ،از همـه مزایای
خـود محـروم و از بازگشـت بـه ایـران كـه موجـب

تجدیدمیثاقمهندسمالرحمانمدیرعاملشرکتگلگهر
در گلزار شهدای سیرجان با آرمانهای امام و شهدا
صبح دیروز ،مهندس مالرحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،به مناسبت آغاز سال جدید
و نامگذاری این سال از سوی مقام
معظم رهبری به نام«جهش تولید»
با حضور در گلزار شهدای سیرجان
با آرما نهای امام و شهدا تجدید
میثاق نمود.
مهندس مالرحمان در ادامه
برنامههای امروز خود با حضور در
محل دفتر امام جمعه شهرستان
سیرجان با نماینده ولی فقیه و امام
جمعه شهرستان دیدار کرد و بعد از
آن به دیدار سرپرست فرمانداری
ویژه شهرستان سیرجان در محل
فرمانداری رفت.
حجتاالسالم والمسلمین سید
محمود حسینی امام جمعه

دسـتگیری و محاكمـه او مـی شـد ممنـوع شـد.

سهراب بهاالدینی سرپرست
فرمانداری ویژه شهرستان
سیرجان نیز در دیدار مهندس
مالرحمان ،از اقدامات گلگهر در
رابطه با پیشگیری و مقابله با کرونا
و کمکهای نقدی و غیرنقدی
گلگهر به ستاد مقابله با کرونای
شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی
سیرجان تقدیر و تشکر کرد.
سرپرست فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان با بیان
اینکه گلگهر در این مدت با
تمام توان به کمک ستاد مقابله
با کرونای شهرستان آمده بود،
گفت :امیدواریم این اقدامات و
همکار یها تا زمان نابودی کامل
ویروس کرونا و بازگشت کشور به
روال عادی ادامه داشته باشد.

زادروز نانك پیشوای
پارسیدان سیك ها

دیالوگ

عین پرندهای
راز که از ذهن بیرون شد،
ِ

که از قفس پریده؛ دیگه برنمیگرده...

میوه ممنوعه

گـورو «نانـك  »Nanakپیشـوای سـیكها  15اپریل
سـال  1469در تالوندی در پنجاب غربی (پاكسـتان
امـروز) بـه دنیـا آمـد و از  32سـالگی بـه ترویـج
عقایـد خـود پرداخت كه پیـروان فـراوان دارد .نانك
بـر ضـد اسـتثمار بـود و آموزش مـی داد كه خـدا از
كسـی متنفر نیسـت و مردم نیز باید چنین باشند.
نانك از كودكی با هندو و مسـلمان دوسـت بود .وی
قـادر بـود كـه به زبـان پارسـی نیز بگوید و بنویسـد.
نانـك كـه از زندگانی لوكس و تجمالت بیـزار بود در
سـال  1539درگذشت.

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
شماره /98/73ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر دارد " خریـد ،جابجایـی و نصـب مجـدد تجهیـزات و

سنسـورهای ایسـتگاه هواشناسـی " خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگذار
نمایـد .لـذا كلیـه متقاضیـان میتوانند جهت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان -

مناقصـه هـا دانلـود نماینـد  .مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت  9الـی  14روز شـنبه مـــورخ  99/02/06در محـــل
ً
ضمنـا بازدیـد از محـل اجرای
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران مـی باشـد.

موضـوع مناقصـه روز شـنبه مـورخ  99/01/30بـرای متقاضیـان بالمانع میباشـد .شـركت معدنی و صنعتـی گل گهر
در رد یـا قبـول هـر یـك از پیشـنهادات مختـار میباشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

