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شماره پیاپی 1357

قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع درضلع
شمال غربی میدان قیام به سال  1312برمی گردد

طلوع آفتاب

تهران

عکس :مهر

بررسی مجدد طرح استانیشدن انتخابات

وقف چی ،نماینده مجلس:

بانکداری در ایران

غیر اسالمی است

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس ،کاندیداها باید حد نصاب الزم از آراء

2

را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند سپس با دیگر رقبا در سطح استان رقابت کنند

ماموریت پمپئو در منطقه

توجه ویژه به پارک

یادداشت مهمان

سـفر "مایـک پمپئـو" بـه خاورمیانه آیـا میتواند آشـفتگی عصبـی متحدان
منطقـهای ایـاالت متحـده پس از اعالم خروج نیروهای این کشـور از سـوریه
و افغانسـتان را کنترل کند؟تردید در این باره بسـیار اسـت ،بهویژه که «دونالد
ترامپ» تأمین امنیت آنان را به خودشان واگذاشته و کانون توجه واشنگتن را
به جنوب شـرق آسـیا و به ویژه قدرت روزافزون چین معطوف دانسـته است.
وزیـر امورخارجـه امریـکا در سـفر هشـت روزه خود بـه خاورمیانـه میخواهد
اعلام غیـر منتظـره سیاسـت منطقـهای جدید واشـنگتن را تبییـن و توجیه

امنیتآبی
شرط ضروری برای
امنیت غذایی است

آن صورت گیرد.
مـژگان خانلو سـخنگوی بودجه با بیان اینکه
طرحهای عمرانی محیط زیسـت در قالب سه
فصل ،پنج برنامه و  15طرح پیشبینی شـدهاند،

3

گفته اسـت :برای نمونه طرح «حفاظت پارک

پیام سپاس جهانشاهی از

ملی گلسـتان» از طرح «تدوین و اجرای طرح
هـای توجیهی ـ تفصیلـی مناطق چهارگانه تحت

عکس :جهانگرد

کـه همـه تخممرغهـای امنیتـی خـود را در سـبد آن قـرار دادهانـد" .نشـنال

4

درسـتی هزینه شـود و مدیریت صحیحی بر روی

مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیست»

بزنگاهـی کـه خـود در منطقـه ایجـاد کـرده ،رهـا شـدهاند .بـه عبـارت دیگـر
امریـکای دوران کنونـی متحـد قابـل اعتمـاد بـرای دولتهایـی نیسـت

عباسیان) تخمین زده می شود.

این پول در صورتی ارزشـمند اسـت که در جای

بگـذارد ماننـد آنچـه "جـان بولتـون" مشـاور امنیـت ملـی دونالـد ترامـپ بـا
متحـدان منطقـهای بکاهـد .آنـان احسـاس میکننـد دولـت ترامـپ در

به قرون چهارم و پنجم اسالم (خالفت

اسـت .فعال محیط زیسـت معتقد است افزایش

ایـران؛ کاسـتن از تعارضـات فرهنگی -سیاسـی با اسـرائیل و ایجـاد رویکرد

مقامهـای اسـرائیل و ترکیـه درمیـان گذاشـت ،نمیتوانـد از حجم آشـفتگی

سفالی کشف شده در شهر ری مربوط

اسـت که در بودجه سـال آینده افزایش یافته

اختالفـات اصولـی در چگونگـی تعامـل عربسـتان و امارات عربـی متحده با

همـه آنچـه پمپئـو قـرار اسـت با رهبـران دولتهـای متحـد امریـکا در میان

نظر کارشناسان باستان شناسی 2خمره

حفاظت از پارک ملی گلسـتان یکی از مواردی

 ،لـزوم تمکیـن ریـاض دربرابـر فراینـد گفتوگوهـای صلـح در یمـن؛ رفـع

مشـترک میـان همـه متحـدان امریـکا در مقابله با قـدرت منطقـهای ایران .

گردشگری استان تهران گفت :طبق

این پارک توجه جدی شود

متحـدان امریـکا ،از چرایـی کاهـش حضـور نظامـی ایـن کشـور بگویـد

اختالفـات عربسـتان و قطـر و ضـرورت پایـان بخشـی به اختالفـات ریاض

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

باید به آتش سوزیهای گسترده

و در کنفرانـس امنیتـی پایتخـت مصـر از یکسـو بـرای کاهـش نگرانیهـای

در دسـتور کار سـفر منطقـهای پمپئـو مـوارد دیگـری وجـود دارد از جملـه

معاون میراث فرهنگی اداره کل

بودجه پارک ملی گلستان

بـه اسـتعفای اعتراضـی کـرد .پمپئـو قـرار اسـت نخسـت بـه قاهـره بـرود

کنـد؛ اینکـه بایـد مراقـب نفـوذ ایـران در منطقـه بـود .البتـه گفتـه شـده کـه

شهرری مشخص شد

فعال محیط زیست :درافزایش

کنـد؛ سیاسـتی کـه "جیمـز ماتیـس" وزیـر دفـاع دولـت ترامـپ را مجبـور

و آنـگاه ترجیـح بنـد همیشـگی سـخنان دولتمـردان امریکایـی را تکـرار

قدمت  2خمره سفالی

ملیگلستان

جالل خوشچهره
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تفکیک شد.

مردم استانكهن سمنان

اینترسـت" به قلم "لئون هادار" در تفسـیر اقدام ترامپ نوشـته اسـت «:چرا
امریکاییـان بایـد بـه نتیجه اختالفات بین شـیعه و سـنی اهمیـت بدهند یا

اناهلل و انا الیه راجعون

اینکـه چـرا واشـنگتن بایـد منابـع خـود را در تالشهـا بـرای برکنـاری اسـد
یـا یافتـن راهحلـی قابـل قبـول بـرای بنیامیـن نتانیاهـو ،محمـود عبـاس و
حمـاس در خاورمیانـه هزینـه کنـد؛ آنهـم زمانـی کـه در صـدر دسـتورکار
امریکاییـان متوقـف کـردن قـدرت نظامـی و اقتصـادی چیـن قـرار دارد؟
چیـن در حـال پیشـروی اسـت و آمریـکا در خاورمیانـه گیـر افتاده اسـت».
"عمـرو عبدالسـمیع" روزنامهنـگار مصـری در االهـرام مینویسـد « :خـروج
نیروهـای نظامـی آمریـکا از سـوریه و برنامـه صلـح خاورمیانـه بـرای رهبران
خاورمیانـه بـه ویـژه کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس بـه مثابـه بـه
حقیقـت پیوسـتن بزرگتریـن تـرس آنـان اسـت :اینکـه بدون متحـد قابل

2

جناب آقای مهندس منصوری

3

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس منصوری

معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت سنگ آهن گهر زمین

معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت سنگ آهن گهر زمین

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده گرامــی

ایــن غــم جانگــداز را بــه حضــرت عالــی و

اعتمـادی باشـند کـه بیقیـد و شـرط از منافـع آنهـا محافظت کنـد؛ آنها هیچ
متحـد دیگـری را ندارنـد کـه جای ایاالت متحـده را به عنـوان محافظ بیقید
و شـرط آنهـا بگیـرد و هـر زمانـی کـه بخواهنـد بتواننـد بـه آن رجـوع کننـد».
تجربـه شـانه خالـی کردن دولـت امریـکا در حمایت از متحـدان منطقهای
خـود ایـن مهـم را باردیگـر برجسـته میکنـد کـه امنیـت و نظـم منطقـه
تنهـا بـا مشـارکت فعـال در چارچـوب همبسـتگی منطقـهای؛ به رسـمیت
شـناختن موقعیـت هریـک از قدرتهـا و نیـز برابـری امنیتی میـان همه
اعضـای خانـواده خاورمیانـه ایجاد میشـود .از اینرو سـفر پمپئو به مصر،
بحریـن ،امـارات عربی متحده ،قطر ،عربسـتان ،عمـان و کویت نه میتواند
اعتمـاد و آرامـش خیـال را بـه متحـدان امریـکا بازگردانـد و نه قادر اسـت
واقعیتهـای جـاری در منطقـه را تغییـر دهـد .اسـتقرار ثبـات و نظـم در

تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ
صبــرو شــکیبایی بـرای شــما و علــو درجــات

را بـرای ابــوی مرحومتــان خواهانیــم.

علی اکبرپوریانی مدیرعامل

منطقـه بـه قیمـت منافع مشـترک میان همـه طرفهای آن اسـت .پیامد
سیاسـت کاسـبکارانه ترامـپ در قبـال خاورمیانـه میتوانـد دوگانـه باشـد؛
متحـدان امریـکا پـس از ایـن بـه ماجراجویـی رو آورند و یا بـا واقعنگری،
بسـتر تعامل سـازنده را با همسـایگان خود فراهم کنند .بعید است رهبران
دولتهـای عربـی عقالنیت در اجرای سیاسـت واقعگرایانه را کنار گذاشـته

دیگــر ســوگواران صمیمانــه تســلیت عــرض
نمــوده و بــرای شــما صبــر و اجــر ،و بــرای
آن عزیــز ســفر کــرده ،غفـران و رحمــت الهــی
طلــب مــیکنیــم.

معاونین ،مدیران و پرسنل رکت
سنگ آهن گهر زمین

و اعضای هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین

و توجیهـات پمپئو را بـاور کنند.

آگهی مزایده عمومی
فروش چوب درخت سپیدار

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
شماره /97/23ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر(سـهامی عـام) درنظردارد " ارائـه خدمات راهبری ،بازرسـی ،تعمیرو نگهداری

و بهـره بـرداری حـدود  44كیلومتـر شـبكه تغذیـه گاز و  12ایسـتگاه گاز TBSو انـدازه گیـری جهـت گاز رسـانی
بـه كارخانجـات مربوطـه" خـود را ازطریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكارواجد شـرایط واگـذارنماید .لـذا كلیه
متقاضیـان میتواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعه و اسـناد

مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان  -مناقصه ها

دانلود نمایند .مهلت تحویل پاكات سـاعت  9الی  14روز یكشـنبه مـــورخ  97/10/30در محـــل دفتركمیسیون

ً
ضمنا بازدیـد ازمحل اجرای پروژه روزسهشـنبه
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفترمرکزی تهران می باشـد.

مـورخ  97/10/25بـرای متقاضیان بالمانع میباشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

نوبت دوم

حضوری

شـهرداری درب بهشـت در نظر دارد بر اسـاس مجوز شـماره  97/38مورخ  97/02/10شـورای محترم اسلامی شـهر درب

بهشـت نسـبت بـه فـروش چـوب درختان سـپیدار کهنسـال به صورت سـرپا بـه تعـداد حـدودا  ۱۵۰اصله واقع در سـطح
شـهر از طریـق مزایـده حضـوری اقـدام نمایـد لـذا متقاضیان مـی توانند جهـت بازدیـد و مذاکـره نحوه فـروش در وقت

اداری بـه واحـد فضای سـبز این شـهرداری مراجعـه نمایند.
تاریخ مزایده :روزیکشنبه ساعت ده صبح مورخ 1397/10/30

شرایط مزایده:

-1هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

-2کلیه اعمال جانبی درخصوص برش و جمع آوری و بارگیری برعهده خریدارمی باشد.

-3پیشــنهاد کننــدگان بایســتی مبلــغ  150000000ریــال (یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ) را بــه حســاب ســیبا 0109847491001

بانــک ملــی شــعبه غدیــر جیرفــت بنــام شــهرداری درب بهشــت واریــز و بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بانکــی در مزایــده
شــرکت نماینــد.

-4درصورت انصراف برنده مبلغ سپرده به نفع شهرداری ضبط می شود و به نفربعدی واگذارمی گردد.

-5قیمت پایه هرکیلوگرم چوب تربا نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  ۲۷۰۰ریال ( دوهزارو هفتصد ریال) می باشد.

-6شهرداری دررد و یا قبول پیشنهادات مختاراست.

امید حمزه ای نژاد -شهرداردرب بهشت
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پیام خبر

www.payamema.ir

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسالمی خواستار شفاف سازی در مورد عملکرد سازمان
اوقاف و اعالم درآمدها و هزینههای این سازمان شد.

021-26325268
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قول میدهم که با تمام وجود بمانم
دولت

10003432117834

درآمدها و هزینههای سازمان اوقاف اعالم شود

معــاون اول رییسجمهــور

ادامــه داد :آمریــکا میخواهــد معیشــت مــردم

گفــت :در شــرایط ســخت

ســخت شــود تــا فروپاشــی اقتصــادی و فروپاشــی

بایــد مــردان بــزرگ بــه

داخلــی انجــام شــود ،امــا مــا میتوانیــم ایــن

هســتم کارآفرینــان میتواننــد ایــن دوره را خــوب

کوتــاه کــردن ایــن دوره شــروطی دارد .شــرط اول

مدیریــت کننــد ،مــن قــول میدهــم کــه بــا تمــام

آن اســت کــه مســئوالن سیاســی کشــور بپذیرنــد

وجــود بمانــم و در حمایــت از شــما هــم لحظ ـهای

کــه بایــد انســجام و وحــدت داخلــی برقــرار کننــد

تردیــد نخواهــم کرد.اســحاق جهانگیــری امــروز در

و خــود را دســت افــراد تنــدرو ندهنــد .انســجام

ســومین دوره اهــدای نشــان کارآفرینــی امیــن

داخلــی از نــان شــب بــرای کشــور واجبتــر

الضــرب در تــاالر وحــدت بــا بیــان اینکــه شــرایط

اســت .هانگیــری بیــان کــرد :عــد های از مــردم

کشــور ســخت و دشــوار اســت ،اظهــار کــرد :ولــی

زیــر فشــارهای اقتصــادی هســتند ،امــا عــد های

بانکداری در ایران غیر اسالمی است
پارلمان

عضـو هیـات رییسـه کشـاورزی،

در مجلـس دهـم شـورای اسلامی بـا بیـان اشـاره مهمترین

آب ،منابـع طبیعـی و محیـط

مشـکالت حـوزه انتخابیه از دولتمردان خواسـت توجه به حل

زیسـت مجلس شـورای اسالمی

مشـکالت آن کـرده و در حـل آن کوشـا باشـند ،ادامـه داد:

بانـک

توجـه ویـژه بـه صنعـت اسـتان بـه دلیـل اینکـه بیـش از 3

مرکـزی مبنی بر سیسـتم بانکی اسلامی۱۰۰ ،درصد بانکداری

دهـه امکانـات صنعتی اسـتان زنجـام به اسـتان قزوین داده

گفت:برخلاف

ادعـای

در ایـن کشـور غیـر اسلامی بـوده اسـت .علـی وقـف چـی

شـده بـود ،تعیین تکلیف مجتمـع پتروشـیمی ،تامین اعتبار

در نشسـت علنـی روز(سـه شـنبه  18دی مـاه) در مجلـس

روشـنایی اتوبان زنجان – قزوین ،سـازماندهی بزرگترین بازار

شـورای اسلامی در نطـق میـان دسـتور خـود ،با درود سلام

سرپوشـیده کشـور ،انتقـال پسـماند روی و بازیافت پسـماند

بـه رهبـر انقلاب و خـون پـاک شـهدا گفت :سلام بـه مردم

شـهری زنجـان ،راه اندازی پروازهـای هوایی ،تکمیل دو خطه

پایتخـت شـور و شـعور حسـینی زنجان ،شـهر مـردان نمکی،

کـردن راه آهـن زنجـان -تهران ،تامین اعتبار پروژه سـد و بند

شـهر بزرگتریـن بازار سرپوشـیده کشـور و شـهر غواصـان دریا

انحرافـی حـوزه انتخابیـه ،تامیـن اعتبـار جـاده قدیـم اردبیل،

دل و شـهر رخـت شـور خانـه کـه نمـادی از ارج نهـادن بـه

تخصیـص آب به سـه هزار هکتـار زمینی کـه میلیاردها تومان

ایــن دوره طوالنــی نخواهــد بــود ،چــون بیمنطــق

بــه جــای آنکــه بــا مــردم همــدردی کننــد هنــوز

زن ایرانـی اسـت کـه در هیـچ جـای دنیـا اینگونـه اهمیتی به

بـرای زیـر سـاخت آن هزینـه شـده اسـت ،تخصیـص اعتبار

و بــی پشــتوانه اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای عبــور

دنبــال خــارج کــردن رقیــب خــود هســتند .مــا

زن داده نشـده اسـت و سلام بـه طـارم پایتخـت کشـاورزی

بـرای معشـیتی حـوزه انتخابیه ،تکمیـل پروژه هـای ملی راه

از ایــن زمســتان ســخت برنامــه ریــزی کنیــم.وی

بایــد بــه داد ملــت برســیم.

ایـران ،مظهـر و تیـن و زیتـون و پایتخـت سلامتی ایـران و

هـای سـه راهـی طـارم ،گیلوان-منجیـل -کلـوردرام ،از جمله

سلام بـه سـایر مناطـق زنجان.نماینده مـردم زنجـان و طارم

مشـکالت منطقه اسـت.

صحت ادعاهای اسماعیل
بخشی نیازبه بررسی دارد

نظارت بر قیمت کاالهای
اساسی تشدید می شود
 4200تومانـی بـرای کاالهـای اساسـی اختصـاص یابـد امـا
فروشـندگان ،نرخ ارز در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند،
غیرقابـل قبول اسـت؛ بنابراین نظارت ها تشـدید می شـود.
محمدباقـر نوبخـت افـزود :دلیـل اینکـه از  21میلیـارد دالر
منابـع ارزی سـال آتـی 14 ،میلیـارد دالر بـا ارز  4200تومانی
بـرای واردات کاالهـای اساسـی و خوراکـی منظـور شـده این
اسـت کـه اگـر قیمـت ارز هـر نـوع نوسـانی داشـته باشـد،
زندگـی و مایحتـاج مـردم از نوسـان ارز جـدا شـود.

ساز و کار ویژه مالی به
زودی اجرایی میشود
تحادیـه اروپـا اعلام کـرد کـه کمـاکان کار بـرای اجرایی شـدن

سـاز و کار ویـژه مالـی ادامـه دارد و ایـن سـاز و کار بـه زودی
اجرایـی خواهـد شـد.اتحادیه اروپـا اعلام کرد که کمـاکان کار

بـرای ایجـاد مکانیسـم پرداخت برای تسـهیل تجارت بـا ایران

و جلوگیـری از تاثیـرات تحریمهـای آمریـکا علیه ایـران ادامه

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا تأکیـد

بـر سیاسـت ایـن وزارتخانـه بـرای ایجـاد

شـفافیت در نظـام وقـف گفـت :ایـن
شـفافیت نیازمند نظام حسابرسی پیوسته
و آشـکار اسـت تـا ترازهای مالیاتـی اتفاق
افتـاده و در معـرض افـکار عمومـی قـرار

گیرد.سـید عبـاس صالحـی وزیـر فرهنگ

و ارشـاد اسلامی در جلسـه علنـی روز

(سـه شـنبه 18 ،دی) مجلـس شـورای
اسلامی در جریان سـوال سمیه محمودی
نماینـده شـهرضا و دهاقـان در مجلـس از

بـرود و سـامانههای گویـا باعـث مراجعـه

سـواد زیادی ندارد.نشسـت مشـترک دادستانی تهران و مسـئوالن اتاق بازرگانی

اینکـه در حال حاضـر سـامانههای فراوانی

روز شـنبه  15دی مـاه بـا حضـور رییـس و اعضـای اتـاق تعـاون ایـران ،سـردار

بـرای حـوزه وقـف داریـم ،اظهـار داشـت:

لطفـی رییـس پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ وتعـدادی از معاونان و بازپرسـان

ایـن سـامانهها باعـث شـده مراجعـات

وی پیرامـون عـدم شـفافیت در نظام وقف
در پاسـخ بـه ایـن سـوال گفـت :توجـه بـه
نظـام موقوفـات میتوانـد مسـیر حـال و
آینـده را در حـوزه ایـن امـر فرهنگـی تداوم

دهد.وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در

ادامـه بـا تأکیـد بـر اهمیـت شـفافیت در

نظـام وقف عنوان کـرد :وزارتخانـه به دنبال

شـفافیت هـر چـه بیشـتر در ایـن نظـام
اسـت که تقویت دولت الکترونیک یکی از
موضوعاتـی اسـت که پیگیـری میکنیم تا
فضـای کاغـذ و مراجعات حضـوری از بین

دادسـرای تهـران بـه ریاسـت جعفـری دولتآبـادی برگـزار شد.دادسـتان تهران

کاغـذی بـه حداقل برسـد.صالحی در ادامه

در ایـن نشسـت بـا تشـریح نحـوه سـوء اسـتفاده از مـدارک هویتـی و تجاری

بـا اشـاره بـه چنـد حـوزه کـه مورد شـفاف

در وقـوع فسـادهای کالن اقتصـادی در چنـد محـور بـا توجه به نتایـج حاصل از

سـازی قـرار گرفتـه ،بیـان داشـت :نظـام

پروندههـای اخیـر ،اظهار داشـت :بررسـی پروندههای متشـکله در شـش ماهه

اسـنادی اوقـاف ،نظـام قراردادهـای وقف،

اخیـر نشـان میدهد که مفسـدان اقتصـادی از مدارکی که به نوعـی هویت افراد

نظـام پرداختهـای مطابـق قراردادهـا و

را نشـان میدهد ،سـوء اسـتفاده کـرده و از این مـدارک به عنوان بسـتری برای

نظـام اجـرای نیـات واقفیـن از مهمتریـن

اقدامـات مجرمانـه اسـتفاده کردهانـد.وی به سـوء اسـتفاده متهمـان اقتصادی

حوزههایـی اسـت که مـورد شـفافیت واقع

ی حسـابهای بانکـی بـه عنـوان اولیـن مصداق اشـاره کـرد و افزود:
از کارتهـا 

شـده کـه البتـه ایـن شـفافیت نیازمنـد

برخـی متهمـان پروندههـای ارزی که اخیرا در شـعب ویژه دادسـرا و دادگاه مورد

نظام حسابرسـی پیوسـته و آشـکار اسـت

تـا ترازهـای مالـی اتفاق بیفتـد و بعدها در
معـرض افـکار عمومـی قـرار گیـرد.

بررسی مجدد طرح استانیشدن انتخابات

رسـیدگی قـرار گرفـت ،اعتـراف کردهاند کـه بـه ازای پرداخت وجـه ماهانه حدود

 500هـزار تومـان ،از کارتهـای حسـاب بانکـی دیگـران اسـتفاده میکردنـد و
حسـابهای بانکـی بـه نـام صـراف یا وارد کننـده کاال نبـوده بلکه به نـام افرادی
اسـت که در فسـاد اقتصـادی نقش چندانـی ندارند.

برگـزاری انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی در حـوزه
هـای انتخابیـه اسـتانی مـی تواند از یک سـو بـا مزایایی

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس ،کاندیداها باید حد نصاب الزم از آراء

ماننـد پرداختـن بهتـر نماینـدگان بـه وظایـف ملـی،

را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند سپس با دیگر رقبا در سطح استان رقابت کنند

اندیشـه حزبـی و کاهـش درگیـری هـای قومـی و قبیله

طــرح اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس،

رود و بــه قانــون تبدیــل شــود .مغایــرت

معایبــی ماننــد کاهــش مشــارکت مــردم

در حــوزه هــای انتخابیــه تــک کرســی و

یکــی از مهمتریــن موضوعــات بحــث

روح کلــی حاکــم بــر طــرح بــا اصــول

در انتخابــات ،افزایــش شــکاف و تنــش

نظــام تناســبی ب ـرای توزیــع کرســی هــا

برانگیــز یــک دهــه اخیــر مجلس شــورای

دموکراســی و تمرکــز زدایــی ،امــکان ظهــور

هــای اجتماعــی ،بــی پاســخ مانــدن

بیــن فهرســت هــا در حــوزه هــای انتخابیه

اســامی بــوده اســت .ایــن موضــوع

دیکتاتــوری انتخاباتــی ،کاهش مشــارکت

خواســته هــای مــردم و افزایــش هزینــه

اســتانی پیشــنهاد مــی شــوند.

کــه ب ـرای نخســتین بــار در ســال ۱۳۷۸

مردمــی و  ...بخشــی از انتقــادات منتقدان

هــای انتخابــات همـراه شــود .بــه منظــور
ـب
کســب حداکثــر مزایــا و حداقــل معایـ ِ

مطــرح شــد ،در ســیر ادوار قانونگــذاری

ایــن طــرح اســت.

پنجــم ،ششــم ،هفتــم و هشــتم بــا

برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای

اســتانی شــدن انتخابات مجلس شــورای

انتقــادات و واکنشهــای مختلفــی از

اســامی در حــوزه هــای انتخابیــه اســتانی

جانــب نماینــدگان جناحهــای مختلــف

مــی توانــد از یــک ســو بــا مزایایــی ماننــد

تلفیقی
اســامی ،اجرای نظــام انتخاباتــی
ِ
یــک مرحلــه ای قابــل پیشــنهاد اســت؛

روبــهرو شــده اســت و در کشــاکش

پرداختــن بهتــر نماینــدگان بــه وظایــف

لــذا مــی تــوان حــوزه هــای انتخابیــه

ایــن واکنشهــا و انتقــادات ،بــا گذشــت

ملــی ،تقویــت نقــش شــوراهای محلــی،

تــک کرســی را ب ـرای انتخــاب اشــخاص،

ســالها از نخســتین ســال ارائــه آن

گســترش فرهنــگ و اندیشــه حزبــی و

و حــوزه هــای انتخابیــه اســتانی را ب ـرای

در مجلــس شــورای اســامی ،تاکنــون

کاهــش درگیــری هــای قومــی و قبیلــه

انتخــاب فهرســت هــا ایجــاد کــرد .نظــام

نتوانســته اســت از مرحلــه طــرح فراتــر

ای همــراه باشــد؛ و از دیگــر ســوی بــا

اکثریــت نســبی بـرای انتخــاب نمایندگان

موافقت نمایندگان با درخواست
نماینــدگان در جلســه علنــی دیــروز ســه

شــنبه ،در جریــان بررســی درخواســت
اولویــت بررســی طــرح اصــاح مــوادی
از قانــون انتخابــات مجلــس بــا  149رأی
موافــق 69 ،رأی مخالــف و  5رأی ممتنــع
از مجمــوع 233نماینــده حاضــر در جلســه
موافقــت کردند.ســیدکاظم دلخــوش
اباتــری بــه عنــوان نماینــده درخواســت
مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس

در یـک نشسـت خبـری گفـت :بـا توجـه بـه اطالعاتی کـه در

اظهــار داشــت :از مجلــس هفتــم تاکنــون

دسـت ما اسـت ،کار ادامه دارد و پیشـرفت خوبی هم داشـته

در راســتای اســتانی شــدن انتخابــات

است.

مجلــس طرحهــای متفاوتــی تهیــه شــده
کــه در ایــن زمینــه بعضـ ً
ـا مقــام معظــم

آوردن طالبان به میزمذاکره از

رهبــری دیدگاههایــی داشــتهاند و یــا
اینکــه شــورای نگهبــان بــا طرحهــای

خونریزیها جلوگیری میکند

اســتانی شــدن مخالفــت کــرده اســت،
ً
نهایتــا امــروز بــا اصالحاتــی کــه انجــام

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی بـا اشـاره بـه آخریـن

شــده بــاز هــم اســتانی شــدن انتخابــات

وضعیت مرزبانان ربوده شـده در شـرق کشـور عنوان کرد :این

مجلــس در دســتور کار قـرار گرفته اســت.

موضـوع دارد پیگیـری میشـود .بنده هم هفته پیش سـفیر

نماینــده مــردم صومعــه سـرا در مجلــس

پاکسـتان را بـه اینجـا (مجلـس) خواسـتم ،او هم قـول داد

شــورای اســامی بیــان کــرد :متأســفانه

کـه پیگیـری کنـد و آزاد شـوند .ظاهـرا هنوز جای همـه آنها

بــه دلیــل مشــکالت اجرایــی ،مجلــس

کشـف نشـده اسـت و مقـداری دسـت بـه دسـت شـدهاند.

بــه مســائل ریــز اجرایــی گرفتــار شــده و

مرتضـی صفـاری نطنـزی اظهار کـرد :ایـران و افغانسـتان دو

دســتگاههای اجرایــی نیــز تــوپ را بــه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بار دیگر بررسی تغییرات در قانون انتخابات مجلس را در دستور کار قرار دادند

تقویـت نقـش شـوراهای محلـی ،گسـترش فرهنـگ و

ای همـراه باشـد؛ و از دیگـر سـوی بـا معایبـی ماننـد
کاهـش مشـارکت مـردم در انتخابات ،افزایش شـکاف و

تنـش هـای اجتماعی ،بـی پاسـخ ماندن خواسـته های

مـردم و افزایـش هزینـه هـای انتخابـات همـراه شـود.

بررسی طرح اصالح

کننــده اولویــت بررســی طــرح اصــاح

انجام میشـود«.مایا کوتسـیانچیچ» سـخنگوی اتحادیه اروپا

را نمیشـود انتخـاب کـرد و بایـد بـا او کنـار آمد.

فرخـزاد کـه  400میلیـون دالر ارز  4200تومانـی گرفتـه و اکنـون در زندان اسـت،

غیرحضـوری شـود.وی در ادامـه بـا بیـان

دارد .در واقـع این کار توسـط کشـورهای عضـو (اتحادیه اروپا)

کشـور همسایه هسـتند ،باید توجه داشته باشیم که همسایه

بازرگانـی بـه میـزان وظیفـهای کـه دارد ایفای نقـش کند و گفت :متهمـی به نام

نکته

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور گفـت :اگـر ارز

در نظام وقف است

دادسـتان تهـران از رییس اتاق بازرگانی کشـور خواسـت که در صـدور کارتهای

عکس :تسنیم

عضـو هیـات رییسـه فراکسـیون حقـوق شـهروندی مجلس با
بیـان اینکـه در زمینـه حقـوق شـهروندی قانـون نقصی نـدارد و
ایـرادات بـه اجـرا نشـدن یـا اجـرای بد قانـون مربوط میشـود،
گفـت :صحـت ادعاهای اسـماعیل بخشـی نیاز به بررسـی دارد.
محمـد کاظمیبـا بیـان اینکـه قانون اساسـی به نحـو جامعی در
اصـول  19تـا  42خـود بـه موضـوع حقـوق شـهروندی پرداخته
اسـت ،گفـت :قانـون اساسـی بـه موضـوع آزادیهای مشـروع،
فعالیت احزاب ،آزادی مطبوعات ،آزادی تجمعات ،فاش نشـدن
مکاتبـات و حفـظ حریم خصوصی بـه طور کامـل پرداخته و در
زمینـه حقـوق شـهروندی اگر ایـرادی وارد اسـت به اجرا نشـدن
یـا اجـرای بـد قانـون مربوط میشـود.

وزارت فرهنگ به دنبال شفافیت

در زندان است

عکس :ایسنا

میــدان بیاینــد .مطمئــن

دوره را خــوب مدیریــت کــرده و کوتــاه کنیــم ،امــا

فرخزاد چهارصد میلیون دالری

زمیــن مجلــس میاندازنــد کــه همیــن
امــر موجــب کاهــش کیفیــت مجلــس

شــده اســت.

کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات دوره

وی افــزود :در طــرح اســتانی شــدن

یازدهــم مجلــس در اســفندماه  98برگـزار

انتخابــات مجلــس ،کاندیداهــا بایــد

میشــود و اکنــون در فصــل بررســی

نصــاب الزمــی از آراء را در حــوزه انتخابیــه

بودجــه هســتیم ،بســیار مهــم اســت کــه

و شهرســتانهای خــود کســب کننــد

زمــان را در نظــر داشــته باشــیم و هــر چــه

ســپس بــا دیگــر رقبایــی کــه ایــن نصــاب

ســریعتر ایــن موضــوع تعییــن تکلیــف

را کســب کردهانــد در ســطح اســتان

شــود.

رقابــت کننــد.

رئیــس کمیســیون امــور داخلــی کشــور

حســن کامــران دســتجردی بــه عنــوان

و شــوراهای مجلــس شــورای اســامی

مخالفــت در اولویــت ق ـرار گرفتــن طــرح

بــا بیــان اینکــه تقســیم بنــدی کامــل

اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات

حوزههــای انتخابیــه در طــرح اســتانی

مجلــس اظهــار داشــت :در انتخاباتهــا

شــدن انتخابــات مجلــس باقــی میماند،

کاندیداهــا وعــده اجرایــی میدهنــد و

گفــت :کاندیداهــا پــس از کســب حــد

ایــن امــر مــردم را متوقــع میکنــد.

نصــاب الزم در حــوزه انتخابیــه بــا رقبــای

نماینــده مــردم اصفهــان بــا بیــان اینکه در

خــود در حــوزه انتخابیــه در ســطح اســتان

صورتی اســتانی شــدن انتخابــات مجلس

رقابــت میکننــد.

سیســتم اربابــی حاکــم میشــود،

کولیونــد اظهــار داشــت :برگـزاری انتخابات

گفــت :اســتانی شــدن بــار مالــی دارد و

بــه صــورت اســتانی بــار مالــی بــه دنبــال

خــاف اصــل  75قانــون اساســی اســت.

نــدارد و مشــمول اصــل ( )75قانــون

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه مــردم

اساســی نمیشــود ،همچنیــن هزینههــا

در شــرایط فعلــی بــه اینکــه مشــکالت

را کاهــش داده و منجــر بــه افزایــش

خــود را از طریــق نماینــدگان پیگیری کنند

حضــور مــردم در انتخاباتهــا میشــود.

امیــدوار هســتند.

الزم اســت بــا تغییــر در رونــد کار مجلــس

محمدجــواد کولیونــد بــه عنــوان موافــق

نماینــدگان بــه امــور ملــی بپردازنــد و

در اولویــت قــرار گرفتــن طــرح اصــاح

شــوراهای شــهر نیــز تبدیــل بــه پارلمــان

مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس بیان

محلــی شــوند.

پیام رسـانه
انگلستان

تایمز

گزارش داده :میلیونها بیمار

دکترهای خودشـان را به کمک اسکایپ
میبینند و ویزیت میشـوند.

روسیه

خبرگـزاری اسپوتنیک

از قول

رئیـس جمهوری ترکیه ،اظهارات بولتون
در حمایت از کوردهای سـوریه را دروغ و
اشتباه خوانده است.

خاورمیانه

خبرگـزاری الجزیره

از دیدار رهبر کره

شـمالی و رئیس جمهوری چین در کشور
چین خبر داده.

آلمان

خبرگزاری دویچهوله

دسـتگیری

هکر  ۲۰سـاله اطالعات دولتی و سازمانی

کشـور آلمان را تیتر اول خود قرار داده.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران از اجرای پایلوت سامانه تشخیص سطح زیر کشت  ۵محصول پرمصرف در کشور خبر داد و

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

گفت :این سامانه با استفاده از فناوریهای سنجش از دور عالوه بر برآورد میزان سطح زیر کشت ،پارامترهای رشد گیاهی را
پایش میکند.

021-26325268

نگرانی از سرنوشت

جنگلهای ارسباران
ارسباران

کمبود هزارلیتربرثانیه

کاهش دبی

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا

منابع آبی

اشـاره بـه موضـوع قطـع درختان
در منطقـه ارسـباران و هماهنگـی

معـاون شـرکت آب منطقـهای
سـمنان از افزایـش  27درصـدی
آورد رودخانههای اسـتان سـمنان

و سـرعت عمـل دسـتگاه قضایی و سـازمانهای مسـئول

در مقایسـه بـا سـال گذشـته خبـر داد.

در ایـن خصـوص ،گفـت :جدیـت مسـئوالن در ایـن

محمدرضـا خاموشـی اظهـار کـرد :رودخانههای این اسـتان،

موضـوع هـم بـه سـبب قدردانـی از حساسـیت جامعـه و

در سـه ماهـه ابتـدای سـال آبـی جـاری (اول مهـر مـاه تـا

هـم هشـداری بـود نسـبت بـه اینکـه نبایـد اجـازه دهیـم

اول دیماه سـالجاری) نسـبت به مدت مشـابه گذشته98 ،

جنگلهـای ارسـباران بـه سرنوشـت دریاچـه ارومیه دچار

درصـد افزایـش جریان آبی داشـتهاند .ایـن افزایش جریان
ً
نسـبتا
آبی فقط نشـان دهنده این اسـت که بارندگی زیاد و

خسـارات بـه جـا مانـده از گذشـته را جبـران کنیـم و اگر

خوبـی نسـبت بـه سـال قبـل انجـام شـده اسـت و حتی به

خـود عامـل خسـارت دیگـری باشـیم در مقابـل آینـدگان

صـورت بـرف هم نبـوده و از ایـن رو خیلی از ایـن منابع آبی

مسـئولیم .

را از دسـت میدهیـم.

شـود .محمدرضـا پورمحمـدی افـزود :مـا امـروز موظفیم

حفاظـت

مسـتندات واحـد پایـش ایـن
اداره کل روزانـه  ۱۴۰هـزار متـر

بودجــه ســال آینــده افزایــش

اظهـار

یافتــه اســت .فعــال محیــط

داشـت :بـر اسـاس مسـتندات

زیســت معتقــد اســت افزایــش

واحـد پایـش اداره کل حفاظـت

ایــن پــول در صورتــی ارزشــمند

محیـط زیسـت گیلان روزانـه

اســت کــه در جــای درســتی

 140هـزار متـر مکعـب فاضلاب
انسـانی

هـزار

24

هزینــه شــود و مدیریــت

متـر

صحیحــی بــر روی آن صــورت

مکعـب فاضلاب صنعتـی وارد
رودخانههـای

گوهـررود

خبرنگار /پیام ما

طــرح «حفاظــت پــارک ملــی

یکــی از مــواردی اســت کــه در

رودخانههـای رشـت میشـود.
محمدپـور

فاطمه نامجو

گفتــه اســت :بــرای نمونــه

حفاظــت از پــارک ملــی گلســتان

مکعـب فاضلاب انسـانی وارد

و

رو اسـت؛ افـزود :فقـط در شـهر کرمـان هـزار لیتـر بـر ثانیه
کمبـود آب داریـم.

کمربنـد سـبز و حفـظ حریم شـهر از سـاخت و سـازهای

محمدجـواد فدایـی گفـت :کم آبی مهمترین مسـاله اسـتان

غیـر مجـاز جنـگل کاری شـد.

کرمـان اسـت .در سـال آبـی  96_97میـزان بـارش بـاران

مجیـد نوربخـش افـزود 69 :هـزار اصلـه نهال سـبز و با

نسـبت بـه متوسـط بلنـد مـدت  65درصـد کاهـش یافتـه

کیفیـت از انـواع سـرو نقـرهای ،ارغـوان ،زبان گنجشـک،

اسـت .کـم آبـی و مصـرف نادرسـت از منابـع آب موجـب

تـوت نـرک ،کاج تهـران ،سـرو خمـره ای ،زالزالـک و

شـده بیلان منفـی بـه  800میلیـون تـا یـک میلیـارد متـر

اقاقیـا در عرصـه ای واقع در ضلع شـمال شـهرک شـهید

مکعـب برسـد .فقـط در شـهر کرمـان هـزار لیتـر بـر ثانیـه

توفیقـی و جنـب جنـگل بوسـتان یـاس فاطمـی ،مابین

کمبـود آب داریـم.

بزرگـراه شـهید بابایـی و گردنـه قوچـک کاشـته شـد.

گیــرد.

و

مــژگان خانلــو ســخنگوی بودجــه

زرجـوب شـهر رشـت میشـود.

بــا بیــان اینکــه طرحهــای

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت

عمرانــی محیــط زیســت در

گیلان از تصفیـه حـدود 20

قالــب ســه فصــل ،پنــج برنامــه و

درصـد از فاضال بهـای انسـانی

مشکالت محیط زیستی
پارک گلستان

پــارک ملــی گلســتان در مــرز

گلســتان» از طــرح «تدویــن و

مشــترک

اجــرای طــرح هــای توجیهــی

خراسان،ســمنان و گلســتان قـرار

ـ تفصیلــی مناطــق چهارگانــه
تحــت

مدیریــت

بیــن

اســتانهای

گرفتــه و از اولیــن پارکهایــی

ســازمان

اســت کــه نــام «ملــی» را در

حفاظــت محیــط زیســت»

ایــران بــه خــود اختصــاص داده

تفکیــک شــد.

اســت .پــارک ملــی گلســتان از

بــه گفتــه خانلــو ،اعتبــار ابالغــی

گنجینــه هــای بــزرگ و ارزشــمند

بــرای حفاظــت پــارک ملــی

کشــورمان  ،بــه خاطــر داشــتن

گلســتان در بودجــه امســال

وســعت زیــاد (بیــش از 91

 600میلیــون تومــان بــود کــه

هکتــار)و گونههــای مختلــف

در الیحــه ســال آینــده بــا

گیاهــی و جانــوری ،وجــود

 80درصــد افزایــش ،هشــت

چشــمه ســارهایی دور تــا دور

میلیــارد تومــان پیشــنهاد داده

ایــن پارک،دشــت هــای زیبــا

شــد.

و مناظــر بــی بدیل،ارتفاعــات

شـهر رشـت خبر داد و افـزود :بر
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت
گیلان  30درصـد از فاضال بهای
صنعتـی بـه صـورت خـام و 70
درصـد آن بـه صـورت تصفیـه
شـده بـه سـمت رودخانههـای
رشـت هدایـت میشـوند.
محمدپـور بـا بیـان اینکـه 80
درصـد

انسـانی

شـهر رشـت بـه صـورت تصفیـه
وارد

نشـده

رودخانههـای

گوهـررود و زرجـوب میشـود
عنـوان کـرد :البتـه اقدامـات
خوبـی تاکنـون بـرای سـاماندهی
عکس :ایرنا

فاضال بهـای شـهر رشـت انجـام
شـده اسـت امـا ایـن فعالیتهـا
بـا توجـه بـه حجـم مشـکالت

پارک گلستان از اولین پارکهایی است که نام ملی گرفته است

موجـود بـه هیـچ عنـوان کافـی
نیسـت .

تجمع آالیندگیها در عسلویه
زیســت

اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه تجمــع

فرصــت اســتقرار در منطقــه را داشــتند،

آالیندگیهــا در عســلویه گفــت :بــه علــت

بــه همیــن علــت مهلــت پرداختــن بــه

نبــود زیرســاختهای الزم بــرای پایــش

ضوابــط زیســتمحیطی بــرای آنهــا فراهــم

زیســتمحیطی در عســلویه ایــن امــر بــا

نمیشــود و مجــوزی هــم بــرای آنهــا صــادر

مدیــرکل

حفاظــت

ســارا اردو فعــال محیــط زیســت
در خصــوص مشــکالتی کــه
ایــن پــارک ملــی را تهدیــد
میکنــد اینچنیــن بــه پیــام مــا
میگویــد «:آتــش ســوزیهای
گســترده ایــن پــارک را تهدیــد
میکنــد .ایــن آتــش ســوزیها
معمــوال یــا بــه دلیــل عوامــل
طبیعــی همچــون افزایــش درجــه
حــرارت یــا عوامــل انســانی
همچــون روشــن کــردن آتــش
توســط گردشــگران رخ میدهــد.
معضــل بعــدی کــه ایــن پــارک

نمیشــود کــه در ادامــه همیــن نداشــتن

مشــکالتی مواجــه اســت.
فرهــاد قلینــژاد اظهــار داشــت :بــرای

مجــوز ،زمینهســاز تخلفــات و مشــکالت

بهرهبــرداری از میــدان گازی مشــترک

بعــدی شــده اســت .مدیــرکل محیــط زیســت

خریــد هواپیمــا بــرای مواقعــی
همچــون آتــش ســوزیهای

بــاالی  70درصــد دارد تقاضــای

تابســتانه شــود.

جدیــدی مطــرح کردهانــد تــا
رونــد احیــا دریاچــه ارومیــه

پــارک مشــکالت متعــددی را هــم

تعــدادی از نماینــدگان ارومیــه بــا

بـرای محیــط پــارک و هــم بـرای

نوشــتن نامـهای بــه رهبــر انقــاب

محیــط بانــان ایجــاد کرده اســت.

درخواســت کردنــد  ۳۵۰میلیــون

تنــک کــردن جنــگل یــا همــان

دالر از محــل صنــدوق توســعه

جنــگل تراشــی از دیگــر خطراتــی

ملــی بــرای احیــای دریاچــه

اســت که پــارک ملــی گلســتان را

ارومیــه اختصــاص یابــد.

تهدیــد میکنــد».

ســیدهادی بهــادری یکــی از

بــه گفتــه اردو اینکــه ایــن پــارک

ایــن نماینــدگان بــا اشــاره بــه

در بودجــه ســال آینــده دیــده

اهمیــت موضــوع احیــا دریاچــه

شــده اســت بســیار خــوب اســت

ارومیــه و تبعــات ف ـراوان بح ـران

امــا در صورتــی کــه مدیریــت

خشــکیدگی آن اظهــار کــرده :ب ـه

درســتی بــر روی ایــن پــول

تازگــی افــزون بــر  100نماینــده

صــورت گیــرد و در جای مناســبی

مجلــس شــورای اســامی بــا

هزینــه شــود .او میگویــد :مثــا

ارســال نامــهای محضــر رهبــر

بایــد محیــط بانــان در ایــن

معظــم انقــاب اســامی ضمــن

افزایــش بودجــه دیــده شــوند

تقدیــر از حمایتهــای ایشــان

و حقــوق آنهــا افزایــش یابــد.

از اجــرای طــرح انتقــال آب

آلودگــی هــوا ،ترکیبــات ســولفور یــا ،so۲

حجمــی از آالیندگیهــا اعــم از آالیندگــی هــوا،
خــاک و دریــا روب ـهرو هســتیم کــه فــارغ از

نشــتیهای ناشــی از سیســتمها و بخشــی

آالیندگــی واحدهــا بــه صــورت مجــزا ،کنــار

از آلودگــی ناشــی از تکنولــوژی مورد اســتفاده

هــم قــرار گرفتــن ایــن مجموعههــا ،منجــر

در صنایــع و آلودگــی پســماند و فاضالبهــا

بــه تجمــع آالیندگــی شــده و ایــن ناشــی

اســت .قلینــژاد دربــاره ورود فاضــاب و

از اســتقرار بیــش از حــد صنایــع در یــک

پســماند صنایــع بــه دریــا توضیــح داد :در

محــدوده جغرافیایــی اســت.

حــال حاضــر پتروشــیمیهای مســتقر در

وی بــا اشــاره بــه اینکــه آالیندگــی هــوا

منطقــه بــه فاضــاب مرکــزی مبیــن متصــل

از حســاسترین منابــع آلودگــی اســت،

هســتند و فاضــاب آنهــا تصفیــه میشــود.

تصریــح کــرد:

بخــش آب کشــور قــرار گرفتــه اســت.

ارومیــه کــه پیشــرفت فیزیکــی

پــس از آن فلرینگهــا و در درجــه ســوم

بحرانیتریــن

و وســیعی مــورد نظــر سیاســتگذاران و برنامهریــزان

همچنیــن ایــن پــول خــرج

تعــداد کــم محیــط بانــان ایــن

شــاخص

بــا تمرکــز بــر ایجــاد منابــع جدیــد آب بهطــور گســترده

از رودخانــه زاب بــه دریاچــه

ارومیه اســت .در چند روز گذشــته

اســت.

شــتاب گیــرد.در نامــه ارســالی از
تالشهــای قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــا(ص) در احــداث
تونــل زاب بــه دریاچــه ارومیــه
تقدیــر شــده اســت چــرا کــه
در صــورت اتمــام آن ســاالنه
افــرون بــر  638میلیــون متــر
مکعــب آب بــه دریاچــه ارومیــه
س ـرازیر خواهــد شــد کــه همیــن
امــر خواهــد توانســت بــه تهدیــد
ریزگردهــای نمکــی در منطقــه
شــمال غــرب کشــور پایــان دهــد.
بــه گفتــه نماینــده ارومیــه،
متأســفانه در الیحــه بودجــه 98
بــرای تکمیــل ایــن پــروژه کــه
 740میلیــارد تومــان نیــاز دارد
پیشبینــی الزم انجــام نشــده
اســت بنابرایــن بــرای جبرانــان
مبلــغ  150میلیــون دالر از صندوق
توســعه ملــی در چارچــوب نامــه
نماینــدگان از رهبــر معظــم
انقــاب درخواســت شــده اســت.

پتروشـیمیها وضعیـت بحرانـی ندارنـد ولـی

پسـابها

وی ،تقویــت جایــگاه کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کمآبــی
بهمنظــور کنتــرل و حــل بحــران آب را یکــی از ســاز و
کارهــای حکمرانــی خــوب معرفــی کــرد و گفــت :الزم اســت
بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش کارایــی و دچــار نشــدن

کارگــروه بــه روزمرگــی ،اوال ً اعضــای کمیتــه تخصصــی
کارگــروه ،بــا اضافــه نمــودن افــراد استراتژیســت تقویــت
شــود ،ضمــن اینکــه برنامههــا و راهکارهــای بخشهــای
مختلــف بــه مثابــه برنامــه مشــترک تمــام دســتگاههای
مرتبــط در کارگــروه اســتانی ،بــر اســاس ســقف مصــارف
آب بــه میــزان  ۷۰درصــد منابــع آب تجدیدپذیــر ،تهیــه و
تدویــن شــود.
معــاون مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــای
وزارت نیــرو ،تصریــح کــرد :ضمانــت اجــرای برنامــه
مشــترک ســازگاری بــا کمآبــی ،درک و فهــم مشــترک از
موضــوع ،مســئولیت مشــترک ،تصمیمگیــری مشــارکتی،
شــفافیت در همــه مراحــل ،پاســخگویی ،اقــدام و عمــل و
یادگیــری مشــارکتی اســت.
فهمــی ،امنیــت آبــی را شــرط ضــروری بــرای امنیــت غذایی
دانســت و افــزود :اگرچــه خودکفایــی کشــور در زمینــه
محصــوالت اساســی غذایــی الزامـ ً
ـا بــه منزلــه دســتیابی بــه
امنیــت غذایــی پایــدار نیســت ،امــا تامیــن امنیــت غذایــی
پایــدار در کشــور نیازمنــد وجــود یــک راهبــرد شــفاف در
خصــوص امنیــت غذایــی بــه شــکل مــدرن آن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد مــواد غذایــی ،بهــرهوری ،عملکرد
بخــش کشــاورزی ،واردات و صــادرات ،درآمــد ملــی و
قیمتهــا در ســطح کالن تابــع جمعیــت (نــرخ رشــد)
اســت ،اظهــار داشــت :بــا حمایــت از کشــت فراســرزمینی
مشــروط بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و واردات آن
بــه کشــور و نیــز ،منظــور نمــودن صــادرات و واردات آب

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر گفـت:
و

گفته کندلوسـی ،بـا توجه به وضعیـت آب و هوایی منطقه علت

گفــت :اقدامهــای صورتگرفتــه در دهههــای اخیــر،

روشـن کردن آتش توسط گردشـگران رخ میدهد».

همچنیــن

هـای ایـن منطقـه و عمومـا الشـبرگ هـا طعمه حریق شـد .به

بهخصــوص در بخــش کشــاورزی را آشــکار میکنــد،

افزایـش درجـه حـرارت یـا عوامل انسـانی همچون

اکوتوریســم وتغییــر کاربــری

هسـتند .بر اسـاس برآورد اولیه حدود  2هزار مترمربع از جنگل

تجدیدنظــر در سیاســتهای مدیریــت منابــع آب

معمـوال یـا بـه دلیـل عوامـل طبیعـی همچـون

بــه آن شــده اســت ،دریاچــه

امـدادی بـه محـل حادثه اعزام شـدند و مشـغول اطفای حریق

هدایــت فهمــی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه بررس ـیها ،لــزوم

ایـن پـارک را تهدیـد میکنـد .ایـن آتـش سـوزیها

گذشــته درخواســت توجــه ویــژه

عبـاس آبـاد کالردشـت روی داد کـه نیروهـای منابـع طبیعـی و

مــی شــود.

میکند اینچنین میگوید «:آتش سـوزیهای گسـترده

را تهدیــد میکنــد توســعه

جنگلهـای پـس ورده در طـرح جنگلداری تیـاس در محور جاده

بــه کشــور ،شــرایط بــرای امنیــت پایــدار غذایــی فراهــم

خصـوص مشـکالتی کـه ایـن پـارک ملـی را تهدید

یکــی از مــواردی کــه در چنــد روز

سـوزی شـد .جواد جاللی کندلوسـی گفت :این آتش سوزی در

مشــروط بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و واردات آن

اهمیـت است.سـارا اردو فعـال محیـط زیسـت در

اعتبار برای دریاچه ارومیه

عصـر دوشـنبه بخشـی از جنـگل هـای ایـن منطقه دچـار آتش

وزارت نیــرو گفــت :بــا حمایــت از کشــت فراســرزمینی

بدیل،ارتفاعـات پوشـیده از درخـت و غیـره حائـز

درخواست تخصیص

در غـرب مازنـدران اعلام کـرد کـه

معــاون مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــای

گیاهـی و جانوری،،دشـت هـای زیبـا و مناظـربـی

اســت.

اســتان بوشــهر گفــت :مــا در منطقــه بــا

بــا قطــر ،صنایــع در مــدت  ۳۵مــاه

محیــط

زیـاد (بیـش از  91هکتـار)و گونههـای مختلـف

دیدنــی و جــذاب ،حائــز اهمیــت

زمینهــا

اسـاس مسـتندات واحـد پایـش

فاضالبهـای

ارزشـمند کشـورمان  ،بـه خاطـر داشـتن وسـعت

رودخانــه و آبشــار هــای بســیار

آبخیـزداری شهرسـتان عبـاس آبـاد

امنیت آبی شرط ضروری
برای امنیت غذایی است

پـارک ملـی گلسـتان از گنجینـه هـای بـزرگ و

پوشــیده از درخــت  ،همــراه بــا

رییـس اداره منابـع طبیعـی و

آتـش سـوزی عامل انسـانی اسـت.

نکته

محیـط

زیسـت گیلان گفـت :بـر اسـاس

قربانعلـی

مرکـز اسـتان هم بـا مشـکل روبه

از ارتفاعـات شـمال پایتخـت در راسـتای اجـرای طـرح

باید به آتش سوزیهای گسترده این پارک توجه جدی شود
 15طــرح پیشبینــی شــدهاند،

محیـط

زیسـت

آتش

شـهرداری

منطقـه یـک گفـت 215 :هکتـار

فعال محیط زیست :در افزایش بودجه پارک ملی گلستان

ورود روزانه  ۱۴۰هزار متر
مکعب فاضالب انسانی
به رودخانههای رشت

جنگلهایعباسآباد

معـاون خدمـات شـهری و

جنگل

تامیـن آب شـرب روسـتاها و

توجه ویژه به پارک ملی گلستان

خبر

مدیـرکل

آب

آتش سوزی دربخشی از

 215هکتارتوسعه یافت

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه
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جنگل کاری شمال پایتخت

آب در شهر کرمان

منابع زیرزمینی درسمنان
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پیام خبر

10003432117834

فاضالبهـای

پاالیشـگاهها

مسالهسـاز هسـتند ،هـر چنـد کـه پاالیشـگاهها
نیـزتصفیهخانـه دارنـد امـا ایـن فرایند بـه صورت
کامـل انجـام نمیشـود و نیـازبـه راهانـدازی یک

فاضلاب مرکزی اسـت کـه در حال پیگیـری این

تصفیهخانـه هسـتند.

مجــازی در سیاس ـتگذاری صــادرات و واردات محصــوالت
کشــاورزی و صنعتــی ،شــرایط بــرای امنیــت پایــدار غذایــی
فراهــم خواهــد شــد.
معــاون مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــای
وزارت نیــرو درخصــوص امنیــت غذایــی بــا رویکــرد خــود
اتکایــی در محصوالت اســتراتژیک کشــاورزی گفــت :مطابق
بررســیهای انجــام شــده از اوایــل دهــه  ۱۹۶۰بــه بعــد،
بیشــترین عامــل افزایــش تولیــد کشــاورزی مربــوط بــه
افزایــش عملکــرد محصــول اســت؛ بنابرایــن تولیــد بیشــتر
بــا آب کمتــر ،ســادهترین و کمهزینهتریــن راه تامیــن
امنیــت غذایــی محســوب میشــود.

پیام رسـانه
فرانسه

خبرگزاری فرانس۲۴

از سـفر

غیرمنتظره رهبر کره شـمالی به چین
خبر داده.

اروپا

خبرگزاری یورونیوز

از دستگیری یک

مرد  ۲۰ساله توسط پلیس آلمان پس از
جریان هک بسیاری از تجهیزات دولتی
این کشور در هفتههای گذشته خبر داده.

آمریکا

روزنامـه نیویورک تایمز

در

گزارشـی به وضعیت اسفبار شلوغی

زندانهای شـهر مانیال پرداخته.

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

در ادامه روند

گزارش مشـکالتی که ترامپ با آنها
در سـال جدید روبرو است ،در گزارش
تـازهای به این موضوع پرداخته.

4

پیام میراث
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اشيای سفالی عصر آهن جزالندشت به فهرست آثار ملی پيوست

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

اشيای سفالی مكشوفه روستای جزالندشت طارم متعلق به عصر آهن در جلسه شورای ثبت ملی
اموال منقول در فهرست آثار ملی جای گرفت.

021-26325268
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عدم موافقت مالکان با ثبت ملی خانه میناسیان
میراث

10003432117834

مدیـر روابطعمومـی اداره کل

شـناخت سـیر تطـور تاریـخ فرهنـگ و تمـدن هموطنان

میراث فرهنگـی اصفهان گفت:

ارمنـی برخـوردار بـود ،همـواره در محافـل و مجامـع

«پس از  2سـال پیگیری اداره

مختلـف علمـی از جایگاه برجسـته ایی برخـوردار بوده و

کل میـراث فرهنگـی اسـتان

بسـیاری از اسـاتید ،پیشکسـوتان و پژوهشگران و حتی

کشف سفال ایلخانی با تزیینات سنگ فیروزه
آذربایجان

سرپرسـت هیـات باسـتان

در ضلـع شـمال غربـی آن انجـام شد».اسـتادیار

تهـران

گـروه باسـتان شناسـی دانشـگاه تهـران افـزود:

در آذربایجـان شـرقی از

«در ایـن فصـل هیـات باسـتان شناسـی دانشـگاه

هـای

تهـران بـا اسـتفاده از نقشـه توپوگرافـی محوطـه 7 ،

شناسـی
مهمتریـن

دانشـگاه
یافتـه

میناسـیان تمـام قـد از ثبـت ملـی ایـن اثر در فهرسـت

واال مقـام را دارا بـوده انـد».او گفـت« :بـی شـک نقش

یـا ارگ حکومتـی شـهر تاریخی–ایلخانـی اوجـان

میـراث مفاخـر کشـور جلوگیـری کـرده و در نهایـت بـا

ایـن پژوهشـگر فرهیختـه در شناسـایی سـیر تطـور

را ظـرف شکسـته فقـاع (گالبـی شـگل )ایلخانـی بـا

پژوهشـکده باسـتان شناسـی صـورت گرفت».ایـن

توجـه بـه عدم تایید شـورای مفاخر کشـور ایـن خانه به

فرهنـگ و تمـدن مردمان فلات مرکزی ایران بر کسـی

تزئینـات سـنگ فیـروزه منطقـه اعلام کـرد .رحیـم

باسـتان شـناس ،حاصـل کاوش ایـن فصـل را

ثبت نرسـید ،و سـپس در سـال  1395به فروش رسـید

پوشـیده نیسـت بـا ایـن وصـف پـس از درگذشـت این

والیتـی سرپرسـت هیـات باسـتان شناسـی دانشـگاه

پاکسـازی کامـل دیـوار شـمالی قلعـه ومعماری برج

و تخریـب آن  4مـاه قبـل صـورت گرفت .شـهرام امیری

پژوهشـگر نامـدار در روز  12دی مـاه  ،1391ژانویه سـال

تهـران در آذربایجـان شـرقی بـا اعلام ایـن خبـر

مـدور شـمال غـرب قلعـه دانسـت و تصریـح کـرد:

مدیـر روابطعمومـی ایـن ادارهکل بـا اعلام ایـن مطلـب

 2013میلادی ،اداره کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان

گفـت« :فصـل دوم کاوش باسـتان شناسـی قلعـه

«بـا توجـه بـه شـرایط آب وهوایـی منطقـه و کنـدی

افـزود« :بـا توجـه بـه اینکـه زنـده یاد لئـون میناسـیان

تلاش کـرد تـا خانـه ایـن پژوهشـگر پیشکسـوت را در

یـا ارگ حکومتـی شـهر تاریخـی – ایلخانـی اوجان با

کار عملیـات کاوش بـا مجـوز پژوهشـگاه میـراث

یکـی از برجسـته تریـن اصفهـان شناسـان بـه شـمار

فهرسـت میـراث مفاخـر کشـور بـه ثبـت ملی برسـاند».

هـدف آزاد سـازی دیوارهـا وبـرج مـدور جبهه شـمال

فرهنگـی و گردشـگری تمدیـد و انجـام شـد».

غربـی ایـن سـازه بـزرگ معماری شـمال غرب کشـور

رفتـه و از سـابقه بیـش از  70سـال فعالیـت در حـوزه

پیام سپاس

جهانشاهی از

قدمت دو خمره سفالی شهر ری

خبر

مشخص شد

مردم استان كهن سمنان

وزارت آثـار باسـتانی مصـر ارائه اسـناد مالکیـت یک بلوک بزرگ سـنگ آهکی
کـه بخشـی از پوشـش خارجـی هـرم بـزرگ «خوفو» را تشـکیل مـی دهد به

امـروز آغـاز خواهـد شـد.معاون میـراث

علاوه مجموعـه ای از آثـار باسـتانی خـود را از اسـکاتلند خواسـتار شـد .مصـر

فرهنگـی اسـتان تهـران ادامـه داد :بـه

بـر اسـاس قانـون ممنوعیـت تجـارت آثار باسـتانی خود از اسـکاتلند خواسـت

ظاهـر این خمره سـفالی مربـوط قرون

اسـناد مالکیـت خـود نسـبت بـه بخشـی از آثـار باسـتانی ایـن کشـور را ارائـه

چهـارم و پنجـم اسلام و بـه احتمـال

میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و

 ،تعـدادی اشـیا و آثـار معمـاری فاقـد

گردشـگری اسـتان تهـران گفـت :طبـق

قدمـت تاریخـی از جـداره و فضـای

نظـر کارشناسـان باسـتان شناسـی دو

پیرامونـی بنـا بدسـت آمـد.وی بـا بیان

خمـره سـفالی کشـف شـده در شـهر

اینکـه بـرای رسـیدگی بیشـتر ،دسـتور

ری مربـوط بـه قـرون چهـارم و پنجـم

کاوش در ایـن بنـا صـادر شـده اسـت

اسلام (خالفت عباسـیان) تخمین زده

خاطـر نشـان کـرد :در زمـان حاضـر

مـی شـود .محسـن شـیخ االسلامی

عملیـات عمرانـی در این ملـک متوقف

افـزود :در پـی تخریـب و گودبـرداری

شـده و با اعالم آمادگـی مالک  ،کاوش

بنایـی مسـکونی در بافت مرکزی شـهر

هـای بیشـتر تیـم باسـتان شناسـی از

زیـاد بـرای ذخیـره آذوقـه در آن زمـان

بهمـن) بلـوک سـنگی بـزرگ هـرم خوفـو و مجموعـه ای از آثار باسـتانی مصر

بوده است.شـیخ االسلامی در پاسخ به

را بـه نمایـش بگـذارد.وزارت آثار باسـتانی از وزارت خارجه این کشـور خواسـت

سـوالی مبنـی براینکـه گفتـه می شـود

اقدامـات الزم بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مقامات اسـکاتلندی و مـوزه ملی این

کـه در این محل اشـیای فلزی و سـکه

کشـور صـورت گیـرد تا ضمن ارائه اسـناد مالکیـت ،گواهی صـادرات ویژه بلوک

طال کشـف شده اسـت افزود :وجود هر

سـنگی باسـتانی ،راه خروج آن از مصر ،تاریخ دسـتیابی به آن و ارسـال آن به

نـوع سـکه و طلا در ایـن محـل صحت

مـوزه مذکـور را ارائـه کنند.مصـر همچنین ارائه تمامی اسـناد و مـدارک مالکیت

نداشـته و در صدد هسـتیم بـا همکاری

آثارباسـتانی مصر را که قرار اسـت در موزه به نمایش گذاشـته شـود ،خواسـتار

پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی کاوش

شـد« .شـعبان عبـد الجـواد» مدیر کل اداره آثار باسـتانی مسـترد شـده گفت:

هـای خـود را بـه مـدت یک هفتـه و تا
رسـیدن به سـرنخ هـای الزم در این بنا

عکس :ایرنا

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل

ری2 ،خمـره سـفالی در عمـق 4متـری

دهـد .قراراسـت مـوزه ملـی اسـکاتلند در شـهر ادنبـره در هشـتم فوریـه (19

ادامـه دهیـم.

کش و قوس بر سر تخریب ساختمان کفش ملی
قلـب الطـاف ومحبـت هـای غیرقابل وصفی کـه در ایـن یازده

ماه شـامل حال اینجانب شـد را سـپاس ویژه ای داشته باشم
و تا همیشـه خود را مدیون هم اسـتانی های خوبم در سراسـر
سـمنان پهنـاور از ایـوان کـی تـا کالپـوش میامی و از چاشـم و

ســرانجام پــس از یکســال کــش و

دیباج تا رشـم و طرود و ابوالحسـنی و  ...بدانم.تالش همکاران

قــوس بــر ســر تخریــب یــا ایمــن

شـریف و خسـتگی ناپذیرم در اداره کل میراث فرهنگی صنایع

ســازی ســاختمان معــروف بــه

دسـتی و گردشـگری استان باعث شـد که اتفاقات میمونی در

کفــش ملــی واقــع در میــدان قیــام

سـطح اسـتان در چارچـوب وظایف مان رقم بخـورد .مهمترین

پایتخــت ،شــهرداری تهــران اعــام

دسـت آورد و حاصلـی کـه همـه مـا بیـش از هـر دسـتاورد

کــرده کــه تصمیــم گرفتــه ایــن بنــا و

دیگـری لـذت آن را می چشـیم قطعـا افزایـش رضایت مردم

نمــاد  85ســاله را نجــات دهــد .علــی

اسـت مخصوصا آنان که معیشـت و کسـب و کارشـان به کم و

محمــد ســعادتی شــهردار منطقــه 12

کیـف کار و انجام وظیفه ما بسـتگی داشـت .قطعـا نقد و نظر

تهــران روز ســه شــنبه در محــل ایــن

ایـن عزیـزان بیـش از هر گفتـه و تحلیل دیگـری مالک عمل

و قضـاوت خواهـد بـود .خروجـی کار و عمـل اداره کل با تالش

ســاختمان بــه خبرنــگاران اعــام کــرد:

و خـرد جمعـی در مسـیری بـود کـه هـدف آن مشـخص بـود

بنــای ایــن ســاختمان مقــاوم ســازی

سـمنان  2020یـا ، 1400منطقـی تریـن هدفگـذاری کـه هر فرد

و حفــظ مــی شــود.

مطلـع و بـا بینشـی وجـودش را تایید می کند.داشـتن شـعار

ایـن ملـک و جایگاهـش بـه گونـه ای اسـت کـه مـی توانـد
مخاطراتـی بـرای شـهروندان ،عابـران پیـاده یـا خودروهـای

وی افــزود :بخــش هایــی از ایــن بنــا
نگــه داشــته خواهــد شــد ،بخــش

هــای اولیــه شــامل ایمــن ســازی

تهــران پیشــتر بــه خبرنــگار ایرنــا

هایــی بــا توجــه بــه حجــم تخریــب

معبــر پیرامــون ،تجهیــز کارگاه ،تخلیــه

گفتــه بــود :هنــوز بــرای مــا محــرز

یــا میــزان ارزشــی کــه در بافــت

نخالــه و ســبک ســازی دیــوار انجــام

نشــده کــه مرمــت و مقــاوم ســازی

معمــاری آن وجــود دارد ممکــن اســت

خواهــد شــد.

ایــن ســاختمان ممکــن نیســت و

نیازمنــد نوســازی کامــل باشــد.

بــه گــزارش ایرنــا ،اواخــر آبــان مــاه

بایــد تخریــب شــود.

شــهردار منطقــه  12تهــران بــا تأکیــد

ســال گذشــته ســاختمان کفــش ملــی

قدمــت ســاختمان معــروف بــه کفــش

بــر اینکــه نمــی تــوان بــه صــورت

واقــع در میــدان قیــام بــه دلیــل

ملــی واقــع در ضلــع شــمال غربــی

یکپارچــه دربــاره ایــن ســاختمان

نداشــتن ایمنــی تخلیــه و باوجــود

میــدان قیــام بــه ســال  1312بــر مــی

فکــر و درخصــوص آن اقــدام کــرد

آنکــه اعــام شــد رونــد تخریــب آن

گــردد کــه در مجــاورت یــک رســتوران

یــادآور شــد :جــداره ســاختمان،

آغــاز شــده امــا بــه دلیــل مخالفــت

بخــش خصوصــی قــرار دارد و پیــش

نــوع آجــرکاری ،تزئینــات و رخ بــام

هــای ســازمان میــراث فرهنگــی،

از ایــن مدیــران شــهرداری اعــام

آن ارزش هایــی را در ایــن محــدوده

صنایــع دســتی و گردشــگری ،ایــن

کــرده بودنــد درصــورت تخریــب ایــن

بازنمایــی مــی کنــد کــه بایــد حفــظ

اتفــاق نیافتــاد.

ســاختمان ،بنــای رســتوران نیــز تحــت

بـه دلیـل کارشناسـی ،ایـن جمع بنـدی حاصل می شـود که

شــود.

آن طــور کــه ایرنــا نوشــته دالور بــزرگ

تاثیــر قرارخواهــد گرفــت.

صاحـب سـرقفلی بتواننـد ایمـن سـازی الزم را انجـام دهند.

مســئوالن شــهرداری منطقــه  12در

عبـوری ایجـاد کند .سـعادتی تصریح کرد :متأسـفانه تا امروز

باوجـود تلاش هـا و هماهنگی هـا ،کار جدی صـورت نگرفته
کـه البتـه نبایـد بعضـی از گرفتـاری هـای حقوقـی از جملـه

رضایـت و اختلاف مالـک ،مسـتأجرو سـرقفلی داررا درایـن

زمینـه نادیـده گرفـت که بسـیاری از بناهـای نا ایمـن منطقه

بـه این مسـاله مبتال هسـتند.وی با اشـاره به برگزاری جلسـه

ای بـا دادسـتان تهـران درایـن بـاره اظهارداشـت :دادسـتان
تهـران نیـزدرایـن زمینه همـکاری خیلی خوبـی دارد.به گفته
سـعادتی ،دادسـتان دسـتورداد بـرای سـاختمان هایـی کـه

نیازمنـد مقاوم سـازی اسـت بهـره بـرداران اعم از مسـتاجر و

گذشــته اصــرار داشــتند ایــن بنــا
بــه منظــور حفــظ جــان شــهروندان
بایــد تخریــب و بازســازی شــود امــا

همـکاران مـا در حـوزه میـراث فرهنگـی رکـورد نزدیـک بـه 80

مدیــران میــراث فرهنگــی مــی گفتنــد

کارگاه مرمتـی را تجربـه کردنـد ،بیـش از  20کارگاه مشـارکتی

را ایجـاد کردنـد  26 ،اثـر ارزشـمند تاریخی اسـتان به فهرسـت

هنــوز بــرای تخریــب بــه جمــع بنــدی

میراث ملی اضافه شـدند و رقمی نزدیک به  768اثر را دسـت

نرســیده انــد.

یافتیـم .مجـوز پایگاه بافـت تاریخی سـمنان را دریافت کردیم

بــا انتصــاب ســعادتی بــه عنــوان

تـا در کنـار پایـگاه بسـطام و خرقـان دومیـن پایـگاه میـراث

شــهردار منطقــه  12در چهــار مــاه

اسـتان را داشـته باشیم .سـالی که تعدادی از سرشناس ترین

پیــش ،رویکــرد شــهرداری نیــز

چهـره هـای میراث فرهنگـی جهان ،اسـتان سـمنان را در کنار

تغییــر کــرده و حــاال قــرار اســت ایــن

اسـتان های بزرگی مثـل اصفهان،یزد،فارس و خوزسـتان مورد

ســاختمان مرمــت و بازســازی شــود.

بازدیـد و مشـاوره قـرار دادنـد کـه یکـی از مهمتریـن دوره ها و

ســعادتی ،پیــش از شــهرداری منطقــه

کارگاه های آموزشـی در طول دوره کاری بسـیاری از ما به ویژه

 12نیــز ،زمانــی کــه در کســوت مدیــر

همـکاران فنی به حسـاب آمد .سـالی که پرونـده ثبت جهانی

بافــت و بناهــای تاریخــی شــهر تهــران

جنـگل ابـر در نشسـت هـا و پیگیـری هـای همـکاران میراث

فعالیــت مــی کــرد یکــی از مخالفــان

بـه اتمـام رسـید و به یونسـکو ارسـال شـد تـا افتخـار دومین

تخریــب ایــن ســاختمان بــود.

عکس :ایرنا

قبل از نشسـت کمیته میراث جهانی در سـال آینده به یونسکو

اخطارهایـی به ملک کفـش ملی داد مبنی بـر اینکه موقعیت

ســعادتی اضافــه کــرد :از امــروز اقــدام

اول ایـن راه بـا کیفیـت باالیـی به انجام رسـیده اند .سـالی که

علـی در حـال پایـان اسـت تـا پرونده ایـن اثر ارزشـمند هم تا

حسـاب مـی آید ممنوع اسـت.

نیــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان

هدفمنـد یـک اصـل اسـت  .تقریبـا همـه برنامـه هـای سـال

سـمنانی ها باشـد .سـالی که مقدمات تکمیل پرونده چشـمه

و ممنوعیـت تجـارت آنهـا ،هرگونه صادرات آثار باسـتانی که امـوال عمومی به

نکته

عزیـز سـمنان بـه پایان رسـید بر خـود الزم می دانـم از صمیم

گزارش

بـر اسـاس قانـون کنونی مصـر در خصوص حفاظت از آثار باسـتانی این کشـور

سـعادتی ادامـه داد :در همیـن زمینـه شـهرداری منطقـه 12

قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع درضلع شمال غربی میدان قیام به سال  1312بر می گردد

اکنـون کـه فرصت خدمتگزاری اینجانب در اسـتان ارزشـمند و

اثـر طبیعـی ایران در فهرسـت میراث جهانی برای همه اسـتان

را ازاسکاتلند خواست

عکس :ایسنا

اصفهـان در طـی سـالهای  1392تـا  1394وارثـان خانـه

دانشـجویان بارهـا افتخـار مصاحبـت بـا این پژوهشـگر

سـفالی فصـل دوم کاوش باسـتان شناسـی قلعـه

ترانشـه  10 ×10در ضلـع شـمال غربـی قلعـه تعییـن
 ،و حفـاری بـر اسـاس طـرح ارائـه شـده از سـوی

مصرارائه اسناد مالکیت آثارباستانی

وی در پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه
پیــش از ایــن متــرو اعــام کــرده

ساختمان کفش ملی صرفنظرازموقعیت شهری جزو اولین فروشگاه های کفش ملی تهران است

امــکان مقــاوم ســازی ایــن بنــا

ارسـال شود.

وجــود نــدارد اظهارداشــت :هــر کــس

ســعادتی تصریــح کــرد :بنابرایــن بایــد

بایــد در چارچــوب تخصــص خــودش

از اینکــه واقعــا هیــچ روش و امکانــی

اظهارنظــر کنــد.

بــرای مقــاوم ســازی و نگهــداری ایــن

ســعادتی تصریــح کــرد :کار شــرکت

ارزش هــا نیســت مطمئــن شــویم کــه

متــرو ســاخت متــرو و تونــل

ایــن مســاله هــم برعهــده دســتگاه

زیرســطحی اســت و بهتــر اســت

ذیصــاح ماننــد ســازمان میــراث

متولیــان ایــن شــرکت درخصــوص

فرهنگــی ،شــرکت هــا و مشــاورینی

مرمــت ســاختمان هــای تاریخــی

کــه تخصــص مرمــت ابنیــه و بناهــای

اظهارنظــر نکننــد .وی بــا بیــان اینکــه

تاریخــی را دارنــد ،قــراردارد .شــهردار

مرمــت بناهــای تاریخــی فنــاوری

منطقــه

 12تهــران در تشــریح

و روش هــای خــاص خــود را دارد

سیاســت و رویکــرد شــهرداری در ایــن

گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در بافتــی

زمینــه بیــان کــرد :شــهرداری تهــران

قــرار داریــم کــه بخشــی از دوره

براســاس قوانیــن ضمانــت ســامت

صفــوی و قاجــاری را تشــکیل مــی

شــهروندان را در تــردد معابــر برعهــده

دهــد بنابرایــن در مواجهــه بــا ایــن

دارد و بایــد بــه قــدری فضــای شــهری

ســاختمان هــا نمــی تــوان گفــت بــه

ایمــن باشــد کــه هیــچ شــهروندی

دلیــل آنکــه ایمنــی الزم را ندارنــد یــک

حیــن تــردد در ســطح شــهر دچــار

بــه یــک آنهــا را تخریــب کنیــم.

حادثــه نشــود.

پیام رسـانه
مازندران

روزنامـه خبرشمال

به نقل از مدیر

عامل آب منطقه ای مازندران نوشـت:
وجـود  27نقطه دپوی غیر اصولی زباله

جنوب کرمان

روزنامه کاغذوطن

از بازداشـت

عامل آزار و اذیت دختر جوان در سـیرجان
خبر داد.

اصفهان

روزنامه اصفهان زیبا

نوشت :

بورس منتظر گرانی رسـمی خودرو ،سهام

گـروه خودرو همچنان درروند صعودی
قرار دارد.

فارس

روزنامه افسانه

در گزارشی به کاهش

23درصدی حجم آب سد های فارس
پرداخته است .

10003432117834

در بخش آموزش و پژوهش دامپزشکی در شرایط سختی قرار داریم

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رییس نظام دامپزشکی کشور با بیان این که در حوزه تحقیق دامپزشکی در حد صفریم ،گفت :رشته دامپزشکی

برای برخی مراکز آموزشی به محلی برای درآمدزایی تبدیل شده است.

فوالد مبارکه پیشگام
صنایع کشور
اصفهان

021-26325268

حرکت قطارهای

جنوب -تهران ازسرگرفته شد
مدیـرکل را هآهـن جنـوب بـا

صنایـع فـوالد ،فـوالد اکسـین

شهرسـتان مبارکه در مجلس شـورای

خبر

اسلامی در جریـان برگـزاری اولیـن
جشـنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

ضمـن بازدیـد از غرفه گرده فوالد مبارکـه و دیدار با عظیمیان مدیر
عامـل ایـن شـرکت گفت :فوالد مبارکـه همواره در موضوع توسـعه
و تعالی پیشـگام سـایر صنایع کشـور بوده و هسـت .وی برپایی
ایـن نمایشـگاه را نقطـه عطفی برای اسـتفاده حداکثـری از توان
داخلی و توانمندسـازی هرچه بیشتر سـازندگان و تامین کنندگان
کشـور خوانـد و افـزود :یکـی از بزرگتریـن مباحـث مطرح کشـور
توسـعه فضای کسـب و کار اسـت که خوشـبختانه مدیریت فوالد
مبارکـه بـا ایـن رویکرد شـرایطی فراهم آورده اسـت تـا از ظرفیت
ها و اسـتعدادهای نخبگان کشـور در حوزه صنعت فوالد بیش از
پیش بهـره منـد گردیم.

حسـن زندی-گلسـتان /جعفـری،
مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان علی

آبـاد در جلسـه شـورای اداری ایـن

اشـاره بـه بازگشـایی محـور
ریلـی جنـوب گفـت :امـروز
عملیـات

تعمیـر

خطـوط

را هآهـن در محـور لرسـتان بـه اتمـام رسـید و قطارها
میتواننـد از محـور جنـوب بـه سـمت تهـران تـردد
کننـد .
عبدالکریـم درویـش زاده بـا اشـاره بـه اتمـام
رونـد تعمیـر خـط آهـن محـور لرسـتان اظهـار کـرد:
تعمیـرات خـط آهـن در محـور لرسـتان در روزهـای
 16و  17دی مـاه منجـر بـه توقـف و انسـداد تـردد
قطارهـا از اهـواز بـه سـمت تهـران شـده بـود.

خوزستان

و سـیمان خوزسـتان بـه علـت
همـکاری

پاسـخگویی بـار ( طـرح هـای
ذخیـره عملیاتـی و قطـع /کاهـش بـار برنامـه ریـز شـده
صنایـع) در تابسـتان سـال  ۹۷پـاداش همـکاری دریافت
کردند.بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق

خبر

شهرسـتان کـه بـا حضـور نماینـده

محتـرم ولـی فقیـه در اسـتان و
اسـتاندار گلسـتان ،مدیـرکل بنیـاد

مسـکن اسـتان و سـایر مسـئوالن

قائـم مقـام وزیـر و معـاون امـور

اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد

حقوقـی ،مجلـس و اسـتانهای وزارت

گفـت :در شهرسـتان علـی آبـاد کتول

صنعـت ،معـدن و تجـارت گفـت:

بـرای کل روسـتاها طـرح هـادی

اسـتان هـای مـرزی پیشـانی صـادرات

تهیـه و در  ۳۸روسـتا از  ۷۱روسـتای

کشورهسـتند و بایـد تحـول بزرگـی در

شهرسـتان اجـرای طـر ح هـادی

ایـن بخـش بـه وجـود آیـد .شـریف

صـورت گرفتـه و حـدود  ۱۱میلیـارد

حسـینی روز سـه شـنبه در آیین معارفه

تومـان اعتبـار صرف اجـرای این طرح

رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و

شـامل زیرسـازی و آسـفالت ،پیـاده

تجـارت اسـتان کرمانشـاه کـه در محـل

روی سـازی ،جـوی و جـدول شـده

آمفـی تئاتـر اتـاق بازرگانـی برگزار شـد،

اسـت.جعفری ضمن تشکر از نماینده

مـردم شـریف شهرسـتان در مجلس

اظهـار داشـت :اسـتان مقـاوم و صبـور

شـورای اسلامی در خصوص پیگیری

کرمانشـاه زخـم بزرگـی بر سـینه دارد و

سـهمیه قیر یارانـه ای ابراز داشـت :در

مـدال بـزرگ حراسـت از این سـرزمین

چنـد سـال اخیـر بـا اسـتفاده از قیـر

را بـر گـردن آویختـه اسـت.

یارانـه ای بـا مشـارکت دهیـاری هـا

وی بـا تاکیـد براینکـه اتحـاد بخـش

حـدود  ۱۱۳هـزار متـر مربـع از معابـر

 2018میلادی بـا تلاش یکی از

خصوصی و دولتی در اسـتان کرمانشـاه

اتفاقـات جدیـد در اسـتان هسـتیم

بایـد بـرای همـگان الگـو شـود ،افـزود:

و براسـاس نـگاه مدیریتـی اسـتاندار

از آمارهـا و عملکـرد اسـتان در بخـش

کرمانشـاه

اشـتغال

صنعـت ،معـدن و تجـارت خرسـندیم

بسـیار ترقـی پیـدا کنـد.

ولـی ایـن آمـار کفایـت نمـی کنـد،

ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه از دشـمن

زمانی احسـاس مـی کنیـم کاری انجام

نبایـد انتظـاری جـز دشـمنی داشـت بر

شـده کـه اسـتان در صـدر نـرخ بیکاری

وحـدت و انسـجام تاکیـد کـرد و ادامـه

کشـور نباشـد.

داد :امـروز نبایـد موضوعـات حاشـیه

وی افـزود :بخـش خصوصـی از پـول

ای چـون حـزب و جنـاح بنـدی در

و ایـده برخـوردار اسـت و بایـد شـرایط

مقولـه اقتصـاد و صنعـت ورود پیـدا

بـرای فعالیـت بهتـر آن تسـهیل شـود.

کنـد چـرا کـه همـه مـا یـک دشـمن

حسـینی بـا تاکیـد براینکـه بایـد

مشـترک داریـم و بایـد مـردم را راضـی

موانـع سـرمایه گـذاری از بیـن بـرود،

نگـه داریـم.

ادامـه داد :سـرمایه گـذار دنبـال سـود

حسـینی ادامـه داد :یـک مدیـر نبایـد

و امنیـت اسـت و در سـرمایه گـذاری

از افزایـش بیمـه شـوندگان خوشـحال

جنـگ مزیـت حکومـت مـی کنـد.

شـود بلکـه بایـد بـه دنبـال علـل و

وی بـا تاکیـد براینکـه بایـد بخـش

عوامـل قطـع بیمـه بیمه شـدگان باشـد

دولتـی در خدمـت بخـش خصوصـی

چـرا کـه برخـی افزایـش هـا بـه دلیـل

باشـد ،ادامـه داد :بـه دنبـال وقـوع

اشـتغال کاذب اسـت.

بایـد

وضعیـت

هـا  ۵۰هـزار متر مربـع دیگـر از معابر

روسـتاهای شهرسـتان زیرسـازی

و آسـفالت خواهـد شـد.مدیر بنیـاد
مسـکن شهرسـتان علـی آبـاد کتـول

همچنیـن تصریـح کـرد :بـا توجـه به

شهرسـتان علـی آبـاد  ۱۶۰۰۰واحـد

قائـم مقـام وزیـر و معـاون امـور
حقوقـی ،مجلـس و اسـتانهای وزارت
صمـت بـا تاکیـد براینکـه بایـد از
پتانسـیل تجـارت اسـتان اسـتفاده
بهینـه شـود  ،ادامـه داد :نبایـد در
روزمرگـی و توجـه بـه کارتابـل اداری

عکس  :آبفا

ضروریـات بـرای همـه مدیران یـاد کرد

قزویـن در دهـه فجـر امسـال انجام میشـود.وی افـزود :همزمان بـا چهلمین
سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی ۶ ،روسـتای غریـب مزرعه ،ککجیـن ،کوکج،
دشـت آهو ،سـنجدر و اسفسـتان به شـبکه سراسـری گاز متصل خواهند شـد
و  ۲۵۵خانـوار سـاکن در ایـن  ۶روسـتا از گاز طبیعـی بهره مند میشـوند .وی
هزینـه گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها را  ۲۲میلیـارد ریـال اعلام کرد.مدیرعامل
شـرکت گاز اسـتان قزویـن همچنیـن ازآغاز عملیـات اجرایی گازرسـانی به ۳۲
روسـتای اسـتان خبـرداد و افـزود :مراسـم کلنـگ زنـی آغـاز عملیـات اجرایی
ایـن  ۳۲روسـتا کـه همگـی در منطقـه الموت قـرار دارنـد در دهه فجر امسـال
انجام خواهد شـد و پیش بینی میشـود برای اجرایی شـدن آن  ۲۹۲میلیارد
ریـال بودجـه نیـاز خواهـد بـود.وی همچنین با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر
 ۳۳روسـتای منطقـه المـوت از نعمت گاز بهرهمند هسـتند اظهـار کرد :عملیات
اجرایـی گازرسـانی بـه  ۲۱روسـتای دیگـر نیـز درحـال اجراسـت کـه امیدواریم
حداکثـر تـا هفتـه دولت سـال آینده به شـبکه سراسـری متصل شـوند.

نیــک نفــس بــا اشــاره بــه احــداث مخــزن 200مترمکعبی
بــرای ایــن طــرح تصریــح کــرد8500 :میلیــون ریــال اعتبار

و ادامـه داد :در ایـن بیـن موضوع برند

اجــرای ایــن طــرح اســت وآبرســانی بــه روســتا 60خانــوار
را از نعمــت آب شــرب ســالم بهــره منــد مــی کنــد.وی بــا

بـه گونـه ای طراحـی شـود کـه بـازار

بیــان اینکــه پــروژه آبرســانی بــه روســتاهای ســعدی و

جهانـی بـدان نیـاز داشـته باشـد.

ربــاط از دیگــر پــروژه هــای دردســت اجــرا درشهرســتان

حسـینی یـادآور شـد ،در اسـتان

کرمــان اســت اظهارداشــت :اجــرای 68کیلومتــر خــط

کرمانشـاه نیـروی انسـانی خـوب و

انتقــال وشــبکه توزیــع تاکنــون محقــق شــده و ســاخت

توانمنـد بسـیار اسـت ولـی باید پرسـید

مخــزن وایســتگاه پمپاژکــه مجموعا52هــزار میلیــون

کـه چـرا قیمـت تمـام شـده باالسـت،

ریــال هزینــه در برداشــته اســت درراســتای اجــرای ایــن

هـم اکنـون بسـیاری از برندهـا بـدون

مهــم اتفــاق افتــاده اســت.

داشـتن حتـی یـک متـر کارخانـه بـه

مدیــر امــور آبفــار شهرســتان کرمــان افــزود :بــرای اتمــام

تولیـد در بسـیاری از کشـورها مـی

ایــن پــروژه نیــاز بــه خریــد واجــرای 35کیلومتــر خــط

پردازنـد چـرا کـه مطابـق بـا دانـش روز

انتقــال وشــبکه داخلــی ونیزاعتبار80هــزار میلیــون ریــال

هسـتند .

بــرای آب دار شــدن2هزار خانــوار درایــن روستاهاســت.

قائـم مقـام وزیـر صمـت بـا تاکیـد

وی بیــان داشــت :پــروژه تامیــن آب روســتاهای کوهپایــه

براینکـه تزریـق ایـده جدیـد موجـب

کرمــان بااحــداث مخــزن 1700مترمکعبــی واجــرای

رقابـت باکاالهـای باکیفیـت جهانـی

35کیلومتــر خــط انتقــال وشــبکه داخلــی در دســت اجــرا

اسـت  ،ادامـه داد :وزارت صنعـت،

اســت وتاکنــون 28هــزار میلیــون ریــال هزینــه شــده

معـدن و تجـارت برایـن بـاور اسـت کـه

اســت.

برخـی اسـتان هـا هماننـد کرمانشـاه

نیــک نفــس تاکیــد کــرد :خریــد واجــرای 25کیلومتــر

بایـد از ظرفیـت و تـوان بیشـتر خـود

خــط انتقــال وشــبکه داخلــی ونیــز احــداث یــک مخــزن

اسـتفاده کننـد.

1هــزار مترمکعبــی درکنارحفــر وتجهیزیــک حلقــه چــاه بــا

در ایـن مراسـم از خدمـات  10محسـن

اعتبار59هــزار میلیــون ریــال بــرای اتمــام ایــن پــروژه

رسـتمی سرپرسـت سـابق سـازمان

نیــاز اســت تــا 3800خانــوار درایــن روســتاها بــه سیســتم

صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان تقدیر

آبرســانی روســتایی متصــل شــوند.

شـد و محسـن دارابی به عنـوان رییس

ایشــان بــا اشــاره بــه دیگرپــروژه هــای دردســت اجــرا

جدیـد ایـن سـازمان معرفـی شـد.

درشهرســتان کرمــان گفــت :مجتمــع آبرســانی اســتحکام

بسـیار حایـز اهمیـت اسـت و کاال بایـد

امیرآبــاد شــهداد باحــدود 1800خانواربــا اجــرای
35کیلومترخــط انتقــال وشــبکه داخلــی وحفروتجهیــز
یــک حلقــه چــاه کلیــد خــورده اســت.

هـرزآب کمتـر از 5درصـد خواهـد شـد.
رییـس اداره مرتـع اظهار داشـت :بهترین و

مدیـر امـور آبفـار شهرسـتان کرمـان افـزود:

منطقـی تریـن اقـدام برای حفظ پوشـش

عـدم توجـه بـه مراتـع و پـروژه هـای

را  6267925میلیـون هکتـار بـرآورد کـرد

بیومکانیـک و بیولوژیـک  ،باعـث افزایـش

و گفت:بـا توجـه بـه واقـع شـدن اسـتان

روانـاب و فرسـایش خـاک مـی شـود

کرمـان در نـوار خشـک و نیمـه خشـک و

رییـس اداره مرتـع اداره کل منابع طبیعی و

همچنیـن خشکسـالی هـای چنـد سـاله

آبخیزداری اسـتان کرمان گفت :مراتع عالوه

اخیـر  ،باید پـروژه های احیایی و اصالحی

بـر تأمیـن علوفـه مورد نیـاز دام هـا ،نقش

مراتـع در آن پررنـگ تـر دیـده شـود.

مهمـی در ترسـیب کربن،تشـکیل خـاک

وی خاطرنشـان کـرد:

اگـر بـا اجـرای

،گـردش آب در طبیعـت ،تأمیـن گیاهـان

پـروژه هـای بیولوژیـک و بیومکانیـک ،

دارویی و توسـعه صنعت گردشـگری دارند.

پوشـش گیاهـی از  20درصـد بـه 80درصد

محمـد درخشـانی میـزان مراتـع اسـتان

افزایـش یابد،میـزان هدرفـت خـاک و

گیاهی اجرا و توسـعه طرح های مرتعداری

بـرای اتمـام ایـن پـروژه نیاز بـه خریـد واجرای

واگذاری عرصه ها به دیگر افراد می باشـد.

ونیزاعتبار80هـزار میلیـون ریـال بـرای آب دار

35کیلومتـر خـط انتقـال وشـبکه داخلـی

تلفیقـی و افزایـش درآمـد مرتعـدار بجای
محمـد درخشـانی عنـوان کـرد :از محـل

شـدن2هزار خانـوار درایـن روستاهاسـت.

اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی  ،پـروژه

وی بیـان داشـت :پـروژه تامیـن آب

هـای اصلاح و احیـاء مراتـع (بیولوژیـک

روسـتاهای کوهپایـه کرمـان بااحـداث مخـزن

و بیومکانیـک) باهـدف ذخیـره نـزوالت

1700مترمکعبـی واجـرای 35کیلومتـر خـط

آسـمانی  ،افزایـش تولید علوفـه و ظرفیت

انتقـال وشـبکه داخلـی در دسـت اجـرا اسـت

مراتـع  ،حفـظ خاک،کشـت و توسـعه
گیاهـان دارویی وصنعتی در سـطح4783
هکتـار از مراتـع اسـتان کرمـان ،در حـال
اجـرا اسـت.

 ۱۲۰تابلوی غیر مجاز در شهر کرمان ساماندهی شد

وتاکنـون 28هـزار میلیـون ریـال هزینـه شـده

عکس :ایسنا

صنعتی وآغاز عملیات اجرایی گازرسـانی به  ۳۲روسـتا در نقاط مختلف اسـتان

بــرای آبرســانی روســتایی دارد.

طراحـی شـود که بـازارجهانـی بدان نیازداشـته باشـد.

وی از دانـش روز بـه عنـوان یکـی از

پروژه های بیومکانیک

اســت ونیــاز بــه اجــرای 4.5کیلومتــر شــبکه داخلــی

بین موضوع برند بسـیارحایزاهمیت اسـت و کاال بایـد به گونه ای

کند .

اثرات عدم توجه به مراتع و

انتقــال وبهســازی چشــمه روســتایی در دســت انجــام

یکـی ازضروریـات برای همه مدیران یـاد کرد و ادامـه داد :دراین

بـا انگیـزه بیشـتر از آن خریـد و مصرف

را بـه بانک های عامـل جهت دریافت

تامیــن آب ایــن روســتا بااجــرای 7/5کیلومتــر خــط

انگیـزه بیشـترازآن خرید و مصرف کنـد .وی ازدانش روزبه عنوان

کیفیـت اقـدام کنـد تـا مصـرف کننـده

به دلیل موقعیت ویژه استان های مرزی باید تحول بزرگی در بخش صادرات این استان ها صورت گیرد

روســتا انجــام مــی شــود اهمیــت دارد .وی افزود:پــروژه

بایـد بـه تولیـد کاالی بـا کیفیـت اقـدام کنـد تـا مصرف کننـده با

تولیـد کننـده بایـد بـه تولیـد کاالی بـا

مقـاوم سـازی واحدهـای مسـکونی

از ایــن جهــت کــه بــرای اولیــن بــار تامیــن آب بــه ایــن

ضلـع حمایـت ازکاالی ایرانـی یـاد کـرد و ادامـه داد :تولید کننده

کننـده بـه عنـوان سـه ضلـع حمایـت از

واحـد بـی دوام هسـتند کـه ضـرورت

کرمــان گفــت :پــروژه تامیــن آب روســتای کهنــوج ماهــان

بـرای اجرایـی شـدن ،تولید کننـده و مصـرف کننده به عنوان سـه

کاالی ایرانـی یـاد کـرد و ادامـه داد:

این تعـداد  ۷۵۰۰واحد با دوام و ۸۵۰۰

اجراســت .ناصــر نیــک نفــس مدیرامــور آبفــار شهرســتان

معضل تبدیل شـوند رفع شـوند.این مسـئول از قانون و ضوابطی

اجرایـی شـدن ،تولیـد کننـده و مصـرف

مسـکونی روسـتایی وجـود دارد که از

تامیــن آب در روســتا هــا ی ایــن شهرســتان دردســت

مشـکالت یـاد کـرد و ادامـه داد :مشـکالت بایـد قبـل ازاینکه به

ایـن مسـئول از قانـون و ضوابطی برای

آمـار نفـوس و مسـکن سـال  ۹۵در

مدیــر امــور آبفــار شهرســتان کرمــان گفــت20 :پــروژه

صنعتگـران و صادرکننـدگان بـه عنـوان راهـکاری بـرای کاهـش

معضـل تبدیـل شـوند رفـع شـوند.

بوشـهری در ایـن بـاره اظهـار کـرد :افتتـاح گازرسـانی بـه  ۶روسـتا ۴۹ ،واحـد

20پروژه بزرگ تامین
آب درشهرستان کرمان

وی از بازدیدهـای میدانـی ،همفکـری و رسـیدگی بـه مطالبـات

داد :مشـکالت بایـد قبـل از اینکـه بـه

طـرح گازرسـانی در اسـتان قزویـن در دهـه فجـر خبـر داد .اسـماعیل مفـرد

امـا هنـوز هـم گزینـش از اهمیت ویـژهای برخوردار اسـت.

غوطه ور شویم.

کاهـش مشـکالت یـاد کـرد و ادامـه

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان قزویـن از افتتـاح و آغـاز عملیـات اجرایـی ۸۷

بسـیاری از نیروهـا ،رسـمی و تبدیـل وضعیـت نشـدهاند،

بهینـه شـود  ،ادامه داد :نباید درروزمرگـی و توجه به کارتابل اداری

سـال جـاری نیز با مشـارکت دهیاری

در استان قزوین

جـذب نیـروی انسـانی امـروز ،ماننـد گذشـته نیسـت و

صمـت با تاکیـد براینکه باید از پتانسـیل تجارت اسـتان اسـتفاده

صادرکننـدگان بـه عنوان راهـکاری برای

افتتاح  ۸۷طرح گازرسانی

سـالهای گذشـته ،اظهـار کـرد :علیرغـم اینکـه وضعیـت

قائـم مقـام وزیرو معاون امورحقوقی ،مجلس و اسـتانهای وزارت

و رسـیدگی بـه مطالبـات صنعتگـران و

رسـیده اسـت.

فراینـد و اقدامـات انجـام شـده بـرای بهبـود امـور در

خـود را حفـظ کردهانـد و در ایـن عرصـه پیشـتاز هسـتند.

وی از بازدیدهـای میدانـی ،همفکـری

واحـد آن تـا کنـون بـه بهـره بـرداری

اسـتان بـا امـام جمعـه تبریز با تأکیـد بر ضـرورت ارزیابی

علـی اکبرخـان فراهانـی ،میرزا عبـدهللا ،آقا حسـین قلی،

خوزسـتان ،فوالد اکسـین خوزسـتان و سـیمان خوزسـتان

سلامت اداری برخـوردار هسـتند

محمدرضـا پورمحمـدی در دیـدار اعضـای هسـته گزینـش

بیـان کـرد :اسـتان مرکـزی را بـه واسـطه نامدارانـی چون

عرصـه موسـیقی از ایـن اسـتان میـراث معنـوی پـدران

خوشـبختانه دسـتگاههای مـا از

هسـت ه گزینـش هسـتیم.

بـه اروپـا صـادر شـد.علیرضا ایـزدی در جمـع خبرنـگاران

از صنایـع در ایـن طـرح هـا ،در نهایـت  ۳صنعـت فـوالد

اسـتاندار آذربایجانشـرقی گفت:

کـه ایـن را نیـز مدیـون عملکـرد

هنرمنـدان سـازنده سـاز در اسـتان  5هـزار یـورو تنبـک

غوطـه ور شـویم.

تسـهیالت معرفـی نمـوده کـه ۵۳۰۰

آذربایجان

اسـتان مرکـزی گفـت :در سـال

ایـران دانسـت و خوشـبختانه همچنـان هنرمندانـی در

بـر  ۴میلیـارد و  ۵۰۰میلیـون تومـان

کنون  ۶۵۰۰متقاضی سـاخت مسـکن

صنایـع دسـتی و گردشـگری

پاسـخگویی بـار در تابسـتان سـال  ۹۷و مشـارکت برخـی

زیرسـازی و آسفالت شـده است و در

مسـکن اسـتان در ایـن خصـوص تـا

مرکزی

مدیـرکل

میـراث

آذربایجانشرقی درسالمت

فرهنگـی،

سـنتی ،میتوان خاسـتگاه موسـیقی دسـتگاهی و سنتی

مشـمول دریافـت پـاداش شـدند.

دستگاههای اداری

ازاستان مرکزی به اروپا

منطقـه ای خوزسـتان ،بـا توجـه بـه اجـرای برنامـه هـای

روستاهای شهرسـتان با اعتباری بالغ

روسـتایی را مـی طلبـد کـه بنیـاد

صادرات  5هزاریورویی تنبک

عبـدهللا دوامـی و بسـیاری هنرمنـدان شـاخص موسـیقی

استان های مرزی پیشانی صادرات
کشور هستند

در

برنامـه

هـای
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نکته

گلستان

پاداش همکاری سه صنعت

برتر خوزستان در مصرف برق

زهـرا سـعیدی نماینـده مـردم

5

پیام
استان ها

اسـت.

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن هنرهای نمایشی
لیلا پاینـدان  -اسالمشـهر/

بـرای برگـزاری هـر چه بهتـر برنامـه های هنـری در این

جلسـه هـم اندیشـی اعضـای

شهرسـتان شـد.

انجمـن هنرهـای نمایشـی

در ادامـه ایـن جلسـه رییـس اداره فرهنـگ و ارشـاد

بـا

اسلامی اسالمشـهر حمایـت همـه جانبـه خـود را از

حضـور مهـدی پـور رئیـس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی

فعالیـت هـای انجمـن اعلام نمـود و بـه بحـث و تبادل
نظـر پیرامون مسـائل  ،مشـکالت و دغدغه هـای انجمن

سرپرسـت مدیریـت بهسـازی

شـهید مفتـح تعـداد  ۱۲۰عـدد تابلوی غیر مجـاز طی دو

و زیباسـازی محیـط کرمـان

مرحلـه عملیـات روزانه توسـط واحد اجرائیـات مدیریت

گفـت ۱۲۰ :عـدد تابلـوی غیـر

زیباسـازی سـاماندهی شـد.وی از همـکاری واحـد

مجـاز طـی دو مرحلـه عملیات

خدمـات شـهری منطقـه دو کرمـان در پیشـبرد هـر چـه

روزانـه توسـط واحـد اجرائیـات مدیریـت زیباسـازی

بهتـر و سـریعتر این طرح تشـکر و قدردانـی کرد.مهرابی

سـاماندهی شـد.به گـزارش کرمـان آنالین؛ رضـا مهرابی

افـزود :بـه زودی ادامـه ایـن عملیـات در سـمت راسـت

و مسـئول انجمـن نمایـش شهرسـتان و جمعـی از

اظهـار کـرد :در چنـد هفتـه اخیـر و پـس از طـی مراحل

خیابـان شـهید رجایـی کـه در منطقـه یک شـهری واقع

هنرمنـدان و اعضـای انجمـن در سـالن جلسـات اداره

پرداخـت.

اولیـه اخطـار دهی و توجیـه مالکان تابلوهـای تبلیغاتی

اسـت ،شـروع خواهد شـد .وی از مالکان تابلوهای غیر

برگـزار گردیـد .در این جلسـه مهـدی پور ضمن تشـریح

در پایـان مسـوول انجمـن نمایـش شهرسـتان نیـز بـه

و تجـاری فاقـد مجـوز ،غیـر اسـتاندارد و فرسـوده در

مجـاز ایـن محـدوده که بـرگ اخطاریـه واحـد اجرائیات

برنامـه هـای هنری شهرسـتان در فصل تئاتر اسالمشـهر

تشـریح برنامـه هـای پیـش روی انجمـن پرداخـت و

سـمت چـپ خیابـان شـهید رجایـی از تقاطـع غیـر

مدیریـت زیباسـازی بـه رؤیـت آنـان رسـیده اسـت

بـه بیـان مسـائل حـوزه نمایـش بـا اسـتفاده از ظرفیت

در خصـوص برگـزاری دوره هـای آموزشـی  ،اجراهـای

همسـطح ولـی عصـر (عـج) تـا انتهـای خیابـان شـهید

،خواسـت :قبـل از اقـدام شـهرداری نسـبت بـه برچیدن

هـای موجـود شهرسـتانی پرداخـت و از مسـئول انجمن

نمایـش در فصـل تئاتـر و اسـتقبال خـوب مخاطبیـن از

رجایـی واقـع در منطقـه دو شـهری و همچنیـن خیابان

مـوارد خلاف تبلیغاتـی همـت کننـد.

هنرهـای نماشـی خواسـتار تمـام تالش و ظرفیت شـان

ایـن اجراهـا مطالبـی را عنـوان نمـود.

شهرداری

اسالمشهر

شهرسـتان

اسالمشـهر
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پیام
استانها

موفقیتیدیگر

درارائه خدمات
بهداشتی آبفا کرمان
آزمایشـگاه مرکـزی کرمـان در بانـک
اطالعاتـی شـرکت  TURKAKبـه عنوان
مرکز مورد تائید ثبت شد.
آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت آبفا اسـتان

سـال گذشـته در اولین ممیزی نهایی که
توسـط شـرکت بین المللـی TURKAK
صـورت گرفـت  ،اين شـركت بـراي اولین
موفـق بـه دریافـت گواهي نامه اسـتاندارد
بيـن المللي  17025شـد و هـم اکنون نام
آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت ّآبفـا اسـتان
کرمـان در بانـک اطالعاتـی شـرکت بیـن
المللـی  TURKAKبـه عنـوان یک مرکز
مورد تائیـد بـه آدرس https://secure.
 turkak.org.tr/kapsam/searchثبت
شده است.
مجتبـی ابراهیم نـژاد معاون بهـره برداری
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان بـا
اعلام این خبر افزود :افزایش اطمینان از
صحـت نتایج ارائه شـده در حیـن اجرای
آزمایشـات ،اسـتاندارد نمـودن روش های
اجرایـی و مدیریتی آزمایشـگاه ها ،امکان
آزمایشـگاه مرجـع از سـوی موسسـات
استاندارد و کسب اطمینان از کالیبراسیون
مسـتمر تجهیـزات آزمایشـگاهی از اهـم
مزایـای اخـذ اسـتاندارد  ISO 17025می
باشـد کـه ایـن مهـم بـا حمایـت طاهری
مدیرعامل و همـت و تالش کارکنان واحد
بهـره بـرداری بـه ویـژه کنتـرل کیفـی
آزمایشـگاه شـرکت آبفـا اسـتان کرمان به
دست آمده است.

جاسک در راستای تشدید برخورد با صید غیرمجاز و افزایش نظارت بر صید و صیادی و همچنین ارتقای
کنترل و مدیریت شناورهای صیادی صورت گرفت.

طالیی که پلهبهپله از کوههای آذربایجان

مازندران

نشست هم اندیشی

غربی کنده میشود

مسوولین شورای فرهنگی

صنعت آب و برق مازندران

امری-ســاری/چهارمین جلســه هــم اندیشــی مســوولین
امــور فرهنگــی صنعــت آب و بــرق مازنــدران بــه میزبانــی
شــرکت توزیــع بــرق غــرب اســتان برگــزار شــد.در ایــن
نشســت کــه از شــرکت آبفــار اســتان ســید اســماعیل
قاســمی مســوول امــور فرهنگــی و دینــی شــرکت حضــور
داشــت ،حجــت االســام بابایــی مســئول شــورای فرهنگــی
صنعــت آب و بــرق اســتان طــی ســخنانی بــا تاکیــد بــر
فرهنگســازی و ضــرورت پیــاده ســازی ایــن مهــم در
مصــرف آب و بــرق اظهــار داشــت :وظیفــه ماســت کــه بــه
عنــوان یــک انســان آگاه  ،عامــل و مبلــغ باشــیم.وی افزود:
تشــکیل کمیتــه مشــترکی در غــرب اســتان بــا حضــور ائمــه
جماعــات و رابطیــن دســتگاههای فرهنگــی و روابــط
عمومــی در راســتای تدویــن برنامــه هــای بهتــر در ایــن

قائـم مقـام رییـس در امـور معـادن

گیـری وجـود دارد.وی ،بـا بیـان اینکـه در

قـرار میگیرنـد و تمـام موارد صورتجلسـه

سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت

هـر  ۲معـدن آق دره و زرشـوران مسـئول

و مکتـوب میشـود.عابدپور با بیـان اینکه

آذربایجـان غربـی با بیـان اینکه برداشـت

فنـی به تعـداد مورد نیاز وجـود دارد ،ادامه

از سـال  ۹۶حقـوق دولتـی معـادن بـر

در معـادن طلا بـه صـورت قانونـی و

داد :تعـداد مسـئولین فنـی در واحدهـای

اسـاس شـمش ،محاسـبه و پرداخـت

کارشناسـی شده اسـت ،گفت :برداشت از

فـرآوری معـادن تعریـف شـده کـه بـه

میشـود ،ادامـه داد :پرداخـت حقـوق

معـادن طلا بـه صـورت پلـه ای و روبـاز

صـورت شـبانهروزی و در هـر مرحلـه از

دولتـی معـدن زرشـوران تا آخر سـال ۹۵

بـوده و در کل معـادن نیـز بـا توجـه بـه

اسـتخراج تـا اسـتحصال حضـور دارنـد.

بـه صـورت کان سـنگ بـوده کـه تسـویه

شـرایط گفتـه شـده در ابتدا نوع برداشـت

علاوه بـر ایـن مسـئوالن ،کارشناسـان

حسـاب داشـته ،همچنین حسـاب سـال

مشـخص و تاییـد میشـود .پریسـا

سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت تکاب و

 ۹۶بـه صـورت شـمش اسـت کـه بـرآورد

عابدپـور در جمـع خبرنـگاران افـزود :در

 ۳کارشـناس معـدن در این معادن حضور

شـده و پرداخـت خواهـد شـد.وی ،افزود:

آذربایجـان غربـی  ۲واحـد معـدن بـزرگ

داشـته و بـه خصوص در مسـئله شـمش

حقـوق دولتی معـدن آق دره نیـز تا پایان

طلا در تـکاب وجـود دارد کـه در ایـن

گیـری حاضـر میشـوند.وی خاطرنشـان

سـال  ۹۶پرداخـت شـده کـه سـال  ۹۵به

معـادن اسـتخراج بـه صـورت کان سـنگ

کـرد :نمونه طالهای فرآوری شـده بصورت

صـورت کان سـنگ و در سـال  ۹۶بـه

انجـام شـده و واحدهـای فـرآوری

پلمب شـده به آزمایشـگاه های تخصصی

صورت شـمش محاسـبه و پرداخت شـده

اسـتحصال به صورت کنسـانتره و شـمش

مورد نظر سـازمان انتقـال و مورد آزمایش

اسـت.قائم مقـام رئیـس در امـور معـادن

سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت

روش برداشـت و اسـتخراج از معـادن بـا

آذربایجـان غربـی گفـت :از سـال ۹۳

توجـه به نـوع مـاده معدنی ،ذخیـره ماده

حقـوق دولتی زرشـوران  ۷میلیـارد و ۷۲۲

معدنـی ،ویژگـی هـای توپوگرافـی مـاده

میلیـون و  ۱۱۵هـزار تومان و معدن آق دره

معدنـی و آیتـم های دیگـر دخیل بوده که

 ۱۴میلیـارد و  ۵۶۲میلیـون تومان بوده که

بـر اسـاس آن هـا نحـوه برداشـت مـاده

بـه خزانـه وصول شـده اسـت .وی ،افزود:

معدنی را مشخص میکنند.

زمینــه ضــروری اســت تــا در تریبونهــای نمــاز جمعــه و

بازدید معاون راه و شهرسازی از جاده

جماعــات سراســر اســتان بــه صــورت منســجم و هماهنــگ
ارائــه شــود.وی گفــت :بحــث مدیریــت مصــرف آب و بــرق
یــک بحــث جــدی اســت کــه همــه مــا بایــد بــه آن ورود

در حال ساخت طالقان -هشتگرد

پیــدا کنیــم و راهکارهــای الزم در ایــن زمینــه بــه بحــث
گذاشــته شــود.حجت االســام بابایــی ادامــه داد :ائمــه
جماعــت بایــد خودشــان را عضــو صنعــت آب و بــرق بداننــد
و در تعامــل بــا متخصصیــن و کارشناســان شــرکتهای آب و

پــروژه میتوانــد موجــب ســهولت در تردد شــهروندان

بهــره بــرداری از ایــن پــروژه باشــیم وی افــزود :

بــرق باشــند تــا ضمــن کســب اطالعــات مناســب بتواننــد در

هشــتگرد بــه طالقــان و بــاال عکــس گــردد وی گفت

شــهر طالقــان بعنــوان تنهــا شــهر و مرکــز ایــن

مدیریــت مصــرف اثرگــذار باشــند.وی از رابطیــن فرهنگــی

تکمیــل ایــن پــروژه میتوانــد عــاوه بــر تســهیل در

شهرســتان میباشــد و یکــی از دالیــل عــدم توســعه

خواســت بــا آمــاده ســازی فضــای نمازخانــه و برگــزاری

تــردد اهالــی طالقــان کــه دارای پیشــینه مشــترکی

آن دوری از مرکــز اســتان و نداشــتن راه مناســبی

بــا شهرســتان ســاوجبالغ مــی باشــند و قــرار گیــری

بــه شــهرهای اطــراف اســت در حــال حاضــر مســیر

شــهر هشــتگرد در مســیر تردد و همچنین ســکونت

طالقــان بــه هشــتگرد از جــاده قدیــم و از اســتان

بســیاری از اهالــی آن شهرســتان در هشــتگرد باعث

قزویــن میگــذرد کــه همــه روزه شــاهد تصادفــات و

ارتقــاء روابــط و پیشــرفت هــر دو شــهر باشــد

ســوانح مختلفــی در آن مســیر میباشــیم و ایــن

قاســمپور شــهردار طالقــان نیــز ایــن شــهر را مقصــد

مشــکل در زمــان فصــول گــرم و تعطیــات بیشــتر

تابســتانی بســیاری از شــهروندان شــهرهای مجــاور

میشــود و بــی شــک بــا افتتــاح جــاده جدیــد

دانســت و گفــت  :بهــره بــرداری از این مســیر آرزوی

هشــتگرد – طالقــان ضمــن کاهــش تصادفــات

دیرینــه طالقانیهاســت و امیــدوارم بــا تــاش

مســافران مذکــور در زمــان کوتاهــی حــدود نیــم

اســتاندار محتــرم البــرز در آینــده نزدیــک شــاهد

ساعت طی خواهد نمود.

مســابقات قرآنــی و ارتبــاط مســتمر بــا ائمــه جمعــه
شهرســتانها باشــند.ر ادامــه کیــوان فرخــزاد مدیــر عامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق غــرب مازنــدران بــا اشــاره بــه
ضــرورت همراهــی و کالم نافــذ ائمــه جماعــات گفــت :مــا

عکس :روابط عمومی

پذیـرش آزمایشـگاه شـرکت بـه عنـوان

منابع آبزیان شیالت هرمزگان ،اداره شیالت جاسک و با مشارکت جامعه صیادی در منطقه سیریک و

عکس :ایسنا

کرمـان در سـال  1393موفـق بـه کسـب
گواهـی داخلی اسـتاندار  17025شـد و در

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری ،رئیس گروه امور صید شیالت هرمزگان به همراه یگان حفاظت
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برخورد قاطع با تخلفات صیادی صیادان سنتی و صنعتی

مدیــران صنعــت آب و بــرق آمادگــی خــود را بــرای حضــور
در تریبونهــای نمــاز جمعــه بــرای اطــاع رســانی بــه مــردم و
فرهنــگ مدیریــت مصــرف اعــام مــی کنیــم .در پایــان این
نشســت از خانــواده هــای معظــم شــهدای مدافــع حــرم بــا
اهدای لوح سپاسی تقدیر شد.

اصفهان

لزوم بومی سازی

تکنولوژی کوره بلند

یـزدی زاده مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان در حاشـیه
اولیـن نمایشـگاه و جشـنواره ملـی فـوالد ایـران  ،بـه
پتانسـیل هـای بـاالی ایـران بـرای بومـی سـازی تولیـد
فـوالد بـه شـیوه کـوره بلنـد اشـاره نمـود و گفـت  :بومـی
سـازی تکنولـوژی کـوره بلنـد یـک ضـرورت بـرای کشـور
اسـت  .ایـن امـر با توجـه به یـک میلیـارد و  300میلیون
تـن ذخایـر زغـال سـنگ کشـور که بخـش عمـده آن کک
شـو اسـت  ،از اهمیـت بسـیاری برخـوردار مـی باشـد.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان  ،اسـتقبال از نخسـتین
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد را خـوب توصیـف نمود
و گفـت  :ایـن نمایشـگاه  ،محمـل خوبـی بـرای ارائـه
فرصـت هـای بومـی سـازی و حمایـت از تولیـد داخلـی
اسـت .وی افـزود  :کشـور مـا بـا توجـه بـه احـداث ذوب
آهـن اصفهـان در دهـه  ، 50بیـش از نیم قـرن در صنعت
فـوالد کشـور تجربـه دارد و لذا برگـزاری این نمایشـگاه با

آهـن اصفهـان در شـکل گیـری صنایـع فـوالدی کشـور در
جـای جـای ایـران اسلامی را بـی بدیـل دانسـت وگفت :
دوره راه انـدازی ذوب آهـن بـا دوره آغـاز تکنوکراسـی در
ایـران و یکـی از تاثیرگذارتریـن ادوار در صنعتـی شـدن
کشـور مصـادف مـی باشـد  .صنعـت کشـور بـا راه اندازی
ذوب آهـن ریشـه گرفـت ،جوانـه زد  ،گل انداخـت و بلوغ
خـود را پـس از انقلاب طـی کـرد .بنابرایـن ایـن صنعـت
صـرف نظـر از پایـه بـودن بـرای صنعـت کشـور ،توانسـت
صنایـع باالدسـت و پاییـن دسـت خـود را توسـعه و
شـکوفایی آن را رقـم بزنـد.وی افـزود  :ایـن مجتمـع
عظیـم صنعتـی بـا پیشـینه نیـم قـرن فعالیـت خـود ،
همـواره بومـی سـازی را بـه عنـوان اولویـت اصلـی مـورد
توجـه قـرار داده اسـت و بـه ویـژه ایـن تفکـر یکـی از
برنامـه هـای شـرکت پـس از انقلاب بـود .پیـش از
پیـروزی انقلاب اسلامی ،در تامیـن قطعـات و تجهیزات
مشـکلی وجـود نداشـت ،ولـی بـا آغـاز تحریـم هـای
اسـتکبار و همچنیـن شـروع جنـگ تحمیلـی ،تمرکـز بـر
روی سـاخت قطعـات و تجهیـزات در باالدسـت و پاییـن
دسـت آغاز شـد و کارگاه های سـاخت شـرکت در تمامی
بخـش هـای تولیـد ایـن توفیـق را بـه دسـت آورد.یـزدی
زاده تاکیـد کـرد  :ذوب آهـن اصفهـان بـه عنـوان مـادر
صنعـت فـوالد کشـور  ،حمایـت از صاحبـان ایـده و
سـازندگان داخلـی قطعـات را بـا جدیـت دنبـال مـی کنـد
 .در ایـن راسـتا بخشـی در قالب شـورای عالـی تحقیقات
شـرکت و بخشـی هـم در قالـب ارتبـاط بـا دانشـگاهها و
پذیـرش پایـان نامـه هـای کارشناسـی ارشـد و دکتـرا

صادقلــو فرمانــدار طالقــان ،دکتــر امیــر بهمنــی

فرهنگــی و اقتصــادی شــهرهای هشــتگرد و طالقان

شــهردار هشــتگرد و مهنــدس قاســمپور شــهردار

دانســت و گفــت :خوشــبختانه بــا پیگیریهــای

طالقــان نیــز در ایــن بازدیــد حضــور داشــتند .بهمنی

اســتانداری محتــرم البــرز رونــد تکمیــل ایــن پروژه

شــهردار هشــتگرد در حاشــیه ایــن بازدیــد بهــره

از ســرعت مناســبی برخــوردار بــوده و افتتــاح ایــن

بازسازی بیرینگ ایرهیترواحد  305مگاواتی

بیرینـگ شـماره  23092کـروی دو ردیفه که جهت

المـان هـا از قبیـل رولرهـا ،کنـس هـای داخلی و

تحمل بارهای شـعاعی و محوری در باالی شـافت

خارجـی و قفسـه هـا از بین هـر دو بیرینگ المان

ایرهیتـر هـای نیـروگاه تعبیـه شـده اسـت بـرای

هـای مناسـب انتخـاب و بـا نصـب بـروی یـک

اولیـن بـار در تاریـخ نیـروگاه دمونتـاژ و بازسـازی

سودوکو شماره 1357
پاسخ سودوکو شماره 1356

بیرینـگ عملاً یـک بیرینـگ معیـوب تبدیـل بـه

شد .

یـک بیرینـگ بازسـازی شـده گردیـد .وی افزود :

سـامان علی محمدی مسـئول اداره بویلر ،ایرهیتر

بیرینـگ بازسـازی شـده دارای لقـی شـعاعی

و تجهیـزات جانبـی نیـروگاه رامین اظهار داشـت :

مناسـب و در محـدوده اسـتاندارد و المـان هـای

پـس از دمونتـاژ و سـرویس یاتاقـان هـای بـاالی

سـالم مـی باشـد و پیـش بینـی مـی گـردد ایـن

ایرهیتـر هـای واحد شـماره  4مشـاهده گردید که

بیرینـگ کـه در اسـرع وقـت بـر روی یکـی از

وضعیـت هـر دو بیرینـگ وضعیت مناسـبی نبوده

ایرهیتـر هـای نیـروگاه نصـب خواهـد شـد کارایی

و تعـدادی از المـان های غلتشـی آنهـا دچار عیب

مطلوب را داشته باشد.

شـده اسـت که در راسـتای اصل اقتصاد مقاومتی

علـی محمـدی در ادامـه هزینه خرید هـر بیرینگ

طـی یـک عملیـات فشـرده چنـد روزه توسـط

بـا توجـه به افزایـش نـرخ ارز را  630.000.000ریال

پرسـنل اداره بویلـر ،ایرهیتـر و تجهیـزات جانبـی

عنـوان نمـود و اظهـار داشـت  :هـر دو بیرینـگ

امـور نگهـداری و تعمیـرات تجهیـزات ثابـت اقدام

سـاخت کمپانـی  SKFو تولیـد شـده در کشـور

بـه دمونتـاژ هـر دو بیرینـگ بـرای اولیـن بـار در

آلمـان بودند که اجـزای داخلی آنها قابل بازسـازی

تاریخ نیروگاه نمودیم.

و استفاده بوده است.

علـی محمـدی اظهـار داشـت  :بـا بررسـی تمامی

جدول شماره 1357

موضـوع بومـی سـازی بسـیار ضـروری اسـت و حتی می
توانسـت زودتـر هـم انجام شـود .یـزدی زاده نقش ذوب

ارتقائــی معاونــت امــور عمرانــی اســتاننداری البــرز ،

بــرداری از ایــن مســیر را موجــب ارتقــاء تعامــات

افقی

 - 1مظهر زیبایی  -اقتصاددان اتریشی که
عقیده دارد پول را دولت اختراع نکرده است -
درس کشیدنی
 - 2مجبور  -باغ شداد  -از قیود منفی
 - 3سالک  -درجهای در ارتش  -محل امن
 - 4بخشنده و از صفات باریتعالی  -مادر
تازی  -از توابع کردستان
 - 5گل سرخ  -تابان و درخشان  -حالت
بیهوشی  -رمق

 - 6تازه  -بیعیب و نقص  -مالل

سرزمین شد

 - 7ترازنامه  -افسوس و زاری  -خطی

 - 13ویرگول  -رود جنوبی  -شاید

در مثلث

 - 14وسط  -نقطه سیاه روی پوست  -پول

 - 8روزیدهنده  -گردنده  -موثر

سابق فنالند

 - 9لحظهای  -مارکی به گوشی تلفن همراه

 - 15ماده بیهوشی  -طرح مالیات بر ارزش

 -منها کردن

افزوده اولین بار توسط این اقتصاددان آلمانی

 - 10جوجهتیغی  -بشارت  -مایع حیات

مطرح شد  -حرف راندن حیوانات

 - 11سایهگاه  -جدید ترکی  -آلودهکننده -

عمودی

شهرمذهبی

 - 1نخستوزیر بریتانیا که با رهبران سه کشور

 - 12چاقوی آشپزخانه  -تکبر  -صادرات این

آلمان ،ایتالیا و فرانسه جلسهای تشکیل داد

محصول از هند موجب ثروتمند شدن این

تا در مورد آشفتگیها و بحرانهای اقتصادی
توگو کنند  -چهبسا
جهانی گف 
 - 2نوعی پارچه ابریشمی سرخ  -جنین
 گله - 3سالم  -دانا و خردمند  -احصائیه
 - 4آهنگر باستان  -بخشی از پا  -میزان
صادرات غیرنفتی تا نیمه امسال ،با احتساب
میعانات گازی در این کشور  21میلیارد دالر
بوده است
 - 5مخفف اگر  -اینک  -اسب تندرو -
شانه جوالهی
 - 6راه  -گل سرخ
 - 7سد جنوبی  -در یک سال گذشته در
این کشور حدود  5هزار و  300فرصت شغلی
از بخشهای دولتی آن کاسته شده است -

فعالیـت مـی کننـد  .ضمـن اینکـه ارتبـاط با شـرکت های

بخشی از انگشت

دانـش بنیـان نیـز از برنامـه هـای شـرکت در جهـت

 - 8آخرین خلیفه امویان  -امر به ساییدن

توسـعه بومی سـازی خارج از شرکت می باشد.

 -آشکار کردن

 - 9سخنچین  -قند سوخته  -سرپرست

 - 12محل سوداگری و خرید و فروش -

نخورده

 - 10انتقامجویی  -نرخ بیکاری در این کشور

بخشی از ترازو  -نیرنگ

ت
 - 15شهرها  -برگههای تاییدکننده یا ثب 

 4درصد است

 - 13رود مقدس آلمان  -فرو ریختن

الکترونیکی که گواه بر مالکیت بر دارایی یا

 - 11رود اروپایی  -مادر عرب  -دینداری -

سقف  -افسار

تعهد وام است.

سهکیلوگرم

 - 14ساروج  -از مواد افیونی  -دست

10003432117834

مخاطبان رویداد  2019 CESشاهد رونمایی از ربات کامال خودکاری به نام  Bread Botبودند که نه تنها تهیه خمیر،

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

ورز دادن ،تخمیر و پخت نان را به صورت خودکار انجام می دهد ،بلکه آن را به فروش هم می رساند .این ربات
توسط  Wilkinson Bakingتوسعه داده شده و قرار است برای فروش نان تازه در سوپرمارکت ها مورد استفاده
قرار بگیرد.

021-26325268

دادســتان کل کشــور بــا ارســال

گــوگل اعــام کــرد کــه انتظــار

نامــهای بــه تمامــی دادســتانیهای

دارد تــا آخــر مــاه ژانویــه ،تعــداد

اســتانی اعــام کــرد تــا زمــان تدویــن

گجتهــای مجهــز بــه گــوگل

نظــارت

اسیســتنت بــه  ۱میلیــارد دســتگاه

تاکســیهای

برســد؛ ایــن یعنــی از مــاه مــه،

اینترنتــی ،از هرگونــه برخــورد و

شــمار گجتهــای مجهــز بــه

ممانعــت از کسـبوکار ایــن شــرکتها

گــوگل اسیســتنت حــدود ۵۰۰

دســتورالعمل
شــهرداریها

بــه

مشــترک
بــر

درخواســت

خبر

گوگل اسیستنت

تاکسییابهای آنالین

شــهرداریها

www.payamema.ir
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پیام
مجازی

اسکایپ
آســیبپذیری جدیــد اســکایپ کــه در
گوشــیهای اندرویــد مشــاهده شــده
بــود و بــه کاربــران اجــازه مـیداد بعد از
دریافــت تمــاس اســکایپی ،بــدون نیــاز
بــه بازکــردن قفــل گوشــی ،بــه تصاویــر
و فهرســت مخاطبــان و حتــی مرورگــر
دسترســی داشــته باشــند.

میلیــون بیشــتر شــده اســت.

خــودداری کننــد.

پرفسوربابک فرزاد ،دانشمند اصفهانی و دارنده مدال المپیاد جهانی کامپیوتر

نشان دادن عدد شش در دوربین توسط مهدی طارمی،

و استاد دانشگاه بروک کانادا که هفته گذشته به دلیل بیماری سرطان

بازیکن پرسپولیسی تیم ملی پس از گلزنی در دیدار با یمن

درگذشت .اما چه غریبانه ،چه سکوت و بیمهری سردی؛ نه یک بنر ،نه تاج

واکنشهای منفی بسیاری را برانگیخت .کاربران این کار او را

گلی ،نه مسئولی ،نه روزنامهنگاری ،نه دو خط سیاه نوشته که درد سنگین

به دلیل پرسپولیسی بودنش میدانستند در صورتی که

این سیاهی را ازقلب پدربزداید@jacksadeghi .

واقعیت چیز دیگری بود.

بیشتر از ۵۰درصد کالسهای درس در

سیستانوبلوچستان تخریبی هستند .عکس :منطقه

سعید عزتاللهی ،بازیکن مصدوم و غایب دیدار تیم

دشتیاری چابهار

ملی فوتبال با یمن پس از گلزنی مهدی طارمی در

@maryamtaleshi

این دیدار و حاشیههای پیش آمده برای نمایش طارمی در
جلوی دوربین ،تصویر زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9600289الــی  9600291اصــل و مــازاد شــش دانــگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  401/5مترمربــع بشــماره پــالک

ســـمت ایســـتگاه BRT

#رشتو

یـــک پســـر جـــوان کـــه مـــا رو دیـــده بـــود،

 .1مـــن و دوســـتم حـــدود ســـاعت  ۱۱شـــب از
پـــارک بـــر میگشـــتیم ،ســـر میـــدان ونـــک
یـــک ســـوپرمارکت هســـت ،کنـــارش یـــک بچـــه
چهـــار پنـــج ســـاله از کـــودکان کار ایســـتاده بـــود،
دوس ــتم ازش پرس ــید :چی ــزی نی ــاز داری واس ــت
بگیرم؟جـــواب داد :تخـــم مـــرغ میخـــوام،
رفـــت داخـــل مغـــازه یـــک بســـته تخـــم مـــرغ
و یـــک جعبـــه بیســـکویت  ۲۵تومنـــی برداشـــت!
 .2دوســـتم بیســـکویت رو بـــا یـــک  ۸تومنـــی
ع ــوض ک ــرد و ب ــراش خری ــد ،چن ــد توم ــان پ ــول
نق ــد ه ــم گذاش ــت داخ ــل جیب ــش و م ــا رفتی ــم

روبـــروی ایســـتگاه جلومـــون رو گرفـــت وگفـــت:
نمیدونـــم کار درســـتی میکنـــم یـــا نـــه ولـــی

از قضـــا همـــون پســـربچه رو افســـر نیـــروی

لطفـــا ایـــن کار رو دیگـــه انجـــام ندیـــد ،گفـــت

انتظامـــی ســـوار اتوبـــوس کـــرد و بـــه راننـــده

 .6تـــوی شـــوک بودیـــم کـــه چطـــوری از ایـــن

مـــن محـــل کارم نزدیـــک میـــدان ونکـــه…

گفـــت ایـــن بچـــه میخـــواد ِبـــره میـــدان را هآهـــن

بچههـــای معصـــوم سواســـتفاده میکنـــن! و از

و کرایـــه رو خواســـت حســـاب کنـــه ولـــی راننـــده

ایـــن ســـن بـــه چـــه کارهایـــی وادار میشـــن ،در

 .3ایـــن بچههـــا اینجـــا بـــا صاحـــب ســـوپرمارکت

ازش نگرفـــت

آینـــده قـــراره چـــه سرنوشـــتی داشـــته باشـــن!ما

کار میکنـــن و اآلن اگـــر برگـــردی چیـــزی کـــه

دوســـتم رفـــت نشســـت کنـــارش ،تـــا ســـام

فکـــر میکردیـــم قـــراره ایـــن تخـــم مـــرغ

بـــراش خریـــدی دســـتش نیســـت ،اجنـــاس رو

کـــرد ،بچـــه جـــا خـــورد! ازش پرســـید :تخـــم

یـــا بیســـکویت حداقـــل قســـمتیش بـــه ایـــن

پ ــس می ــده ب ــه هم ــون س ــوپرمارکت و پورس ــانت

مـــرغ هـــا رو چیـــکار کـــردی؟

بچههـــا برســـه ،نگـــو چـــه سواســـتفاد ههایی از

میگیـــره ،ســـود اصلـــی رو صاحـــب مغـــازه
میبـــره! اگـــر میخوایـــن کار خیـــر کنیـــد بـــه
موسســـاتی یـــا هرجایـــی کـــه شـــناخت داریـــد

داداشـــت کجـــا بـــود؟ گفـــت :همیـــن پـــارک

کم ــک کنی ــد… تش ــکر کردی ــم و س ــوار ب ــر BRT

بغـــل! (همـــه ایـــن جریانـــات درفاصلـــه ۱۰

عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه آپارتمــان بشــماره پــالک  1120فرعــی از
 1482واقــع در آســتارا – خیابــان شــهید رجائــی کوچــه دهــم بخــش
 31گیــالن بــه مســاحت  91/29مترمربــع در ســمت شــرقی طبقــه پنجــم کــه 3/42
مترمربــع آن مســاحت بالکــن اســت بانضمــام انبــاری قطعــه  10بــه مســاحت 1/72
مترمربــع واقــع در همکــف و بانضمــام پارکینــگ قطعــه  10بــه مســاحت  12/5مترمربــع
واقــع در همکــف کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه  124 – 22143دفتــر 158
اداری بنــام محســن ضیافتــی پــالک ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق اســناد رهنــی
شــماره  94/5/11 -58097و  94/5/11 – 58096دفترخانــه  101آســتارا دفترخانــه در
قبــال مبلــغ  640000000ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات
آن بشــرح ذیــل مــی باشــد :شــماال دیــوار وپنجــره اســت بطــول  5/89متربــه فضــای
حیــاط مشــاعی شــرقا در دو قســمت اول دیــواری اســت بطــول  15/50متربــه درز
انقطــاع دوم دیــواری اســت بطــول  1/22متــر بــه درز انقطــاع جنوبــا در دو قســمت
اول دیــوار وپنجــره اســت بطــول  3/11متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی دوم نیــم دیــوار
جلــوی بالکــن بطــول  2/80متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی غربــا در هشــت قســمت
کــه قســمت ســوم آن شــمالی  ،قســمت هــای پنجــم و هفتــم ان جنوبــی اســت اول
دیوارســت مشــترک بطــول  1/22متــر بــه آپارتمــان قطعــه  9دوم دیواریســت مشــترک
بطــول  4/70متــر بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول  0/43متــر بــه راه پلــه
مشــاعی ششــم دیــواری اســت بطــول  1/43متــر بــه آسانســور هفتــم دیواریســت
بطــول  0/76متــر بــه آسانســور هشــتم دیــواری اســت مشــترک بطــول  4/17متــر بــه
آپارتمــان قطعــه  . 9حــدود انبــاری قطعــه  :10شــماال دیــواری اســت مشــترک بطــول
 1/32متربــه انبــاری قطعــه  9شــرقا دیــواری اســت بطــول  1/30متــر بــه درز انقطــاع
جنوبــا دیــواری اســت بطــول  1/32متــر بــه پیلــوت مشــاعی غربــا درب و دیــوار اســت
بطــول  1/30متــر بــه پیلــوت مشــاعی .حــدود پارکینــگ قطعــه  : 10شــماال خــط
فرضــی اســت بطــول  2/50متــر حیــاط مشــاعی شــرقا در دو قســمت اول خــط فرضــی
اســت بطــول  1/40متــر بــه حیــاط مشــاعی دوم خــط فرضــی اســت بطــول  3/61متــر
آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
موجـب

شناسـبه

پرونـده

اجرائـی

کالسـه 9700384ششـدانگ خانـه پلاک ثبتـی 2981فرعـی از
پلاک  1910اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان شـهید فکـوری
کوچـه شـماره  4کـه سـند آن در صفحـه  313دفتـر  378بـه
شـماره ثبـت 68005بخـش  9کرمـان رفسـنجان بـه نـام آقـای
اکبـر برزگـر صـادر شـده اسـت کـه طبـق سـند بـه مسـاحت
 168.35متـر مربـع ،کـه محـدود بـه حـدود :شـماال:درب و
دیـوار اسـت بـه طـول  7.00متـر بـه کوچه،شرقا:دیواریسـت بـه
طـول  24.00متـر بـه شـماره  1فرعـی از  1910اصلـی ،جنوبـا
:دیواریسـت بـه طـول  7.00متـر بـه شـماره 1فرعـی از 1910
اصلی،غربا:دیواریسـت بـه طـول  24.10متـر بـه شـماره  1فرعی
از  1910اصلـی پلاک فـوق دارای عرصـه مطابـق بـا سـند بـه
مسـاحت  168.35متر مربع،اعیانی سـاختمانی اسـت اسـکلت
اجـری (دیـوار باربر)بـا شـناژ های قائـم و افقی و سـقف تیرچه
بلـوک و قدمـت سـاخت بیـش از  4سـال بـا نمـای شـمالی
سـنگ جنوبـی سـفال  4سـانتی بـه میـزان  154متـر مربع در
طبقـه همکف،کـه از ایـن مقـدار  17متـر مربـع آن کاربـری بـا
پارکینـگ 7،متـر مربـع ان بارکـن در حیـاط و الباقـی بـا کاربری
مسـکونی می باشـد دارای انشـعابات آب برق و گاز می باشـد
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ(2.200.000.000دو
میلیـارد و دویسـت میلیـون ریـال ) ارزیابـی شـده اسـت کـه

آگهی حصروراثت

آقـای محسـن کاشـفی نـژاد فرزندمحمـود دارای
شناسـنامه  378بشـرح دادخواسـت شـماره
970740.6

مـورخ

1397.10.11توضیـح داده شـادروان

محمـود کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـد بشناسـنامه  9در تاریـخ
 1397.5.26در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر
حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
-1محسـن کاشـفی نـژاد فرزند محمود متولـد  1358ش ش378
صـادره بافـق فرزنـد متوفی-2محمـد کاشـفی نـژاد فرزنـد محمود
متولـد  1351ش ش450صـادره بافـق فرزنـد متوفـی -3محمـد
رضـا کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـود متولـد  1345ش ش188
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی -4مریـم کاشـفی نـژاد فرزنـد
محمـود متولـد  1343ش ش 313صـادره رفسـنجان فرزنـد

پارکینــگ قطعــه  8غربــا در دو قســمت اول خــط فرضــی اســت بطــول  3/60متــر بــه

آقــای محمــود شــهرت فــرخ نیــا نــام پــدر

پیلــوت مشــاعی دوم خــط فرضــی اســت بطــول  1/40متــر بــه حیــاط مشــاعی .حــدود
ارتفاقــی بــا حــق عبــور بــرای پارکینــگ قطعــه  – 9و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه
مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یکبــاب
آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه پنجــم یــک مجتمــع مســکونی پنــج طبقــه بــر روی
پیلــوت ( مشــتمل بــر ده واحــد مســکونی) احداثــی بــا اســکلت بتنــی ،نمــای اصلــی
ســنگ ،واحــد مذکــور دارای هــال و نشــیمن ،دو اتــاق خــواب ،آشــپزخانه بــا کابینــت،
حمــام و ســرویس بهداشــتی و تــراس بــا ســقف ســیمانی ،دیوارهــای کاشــیکاری شــده
کــف ســرامیک بــا درب و پنجــره هــای چوبــی و آلومینیومــی بــا قدمــت تقریبــی 6
ســال مــی باشــد و پــالک فــوق دارای پروانــه ســاختمانی شــماره  90/9/13 -27502و
پایــان کار ســاختمانی بشــماره  91/12/15 – 5039138285مــی باشــد دارای انشــعابات
آب و بــرق و گاز مســتقل مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون
مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز چهارشــنبه مــورخ  97/11/24در اداره
ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه
ذکــرا ســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز
در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه
برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــرو حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در
همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا پــالک فــوق برابــر نامــه شــماره
 17012/84 – 97/3/27بانــک ملــت دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

اجرائیه

طبـق سـند رهنـی شـماره  12496دفتـر خانـه  87رفسـنجان
در قبـال مبلـغ 1.500.000.000لاير در رهـن بانـک سـامان قـرار
گرفتـه  ،پلاک فـوق از سـاعت  9الـی  12روز یـک شـنبه مورخ
 1397.11.7واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املاک
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان –بلـوار شـهید کشـاورزی از طریق
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ2.200.000.000
ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و
فـروش کال نقـدی اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی
هـای مربـوط بـه اب ،بـرق،گاز اعـم از حـق انشـعاب ویـا حـق
اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده دارای انها باشـد
و نیـز بدههـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود
مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده
نقـدا وصـول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی
گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و
مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران مـی توانند
جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـزدار به
مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز چهارشنبه مورخ 1397.10.19
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مجیــد بشناســنامه  7صــادره از شوشــتر
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت

شوشــتر در تاریــخ  97/8/2در شهرســتان اهــواز
اقامتــگاه دائــم خویــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از
 -1 :متقاضــی محمــود فــرخ نیــا فرزنــد مجیــد ش
ش  7صــادره شوشــتر  -2ملکــه فــرخ نیــا فرزنــد
مجیــد ش ش  1صــادره شوشــتر -3میتــرا فــرخ
نیــا فرزنــد مجیــد ش ش  230صــادره بروجــرد
(فرزنــدان متوفــی) -4بتــول زعفرانــی فرزنــد
حســین ش ش  341صــادره از شوشــتر (همســر
متوفــی ) و ال غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا

یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد
واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و
رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز2093

بانـک ملت
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم

-1خیرالنسـاء عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش ش13

طاهـره عباسـیان فرزنـد اکبـر بـه نشـانی

متولـد  1355خواهـر متوفـی -2فاطمـه عباسـی نسـب ریسـه فرزند

مجهـول المـکان

کوچکعلـی ش ش13036متولـد  1358خواهـر متوفـی -3حسـن

محکوم به:

عباسـی نسـب ریسـه فرزند کوچکعلی ش ش 13037متولد 1358

 1397.10.10توضیـح داده شـادروان مهـدی

حکـم

بـرادر متوفی-4مرضیـه عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش

و شـماره دادنامـه

ش 16متولـد  1361خواهـر متوفی -5معصومه عباسـی نسـب ریسـه

مربوطـه  9709973492500244محکـوم

فرزنـد کوچکعلـی ش ش 2804متولـد  1362خواهـر متوفی-6روح

پرداخـت

هللا عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش ش3140026900

علیـه

مبلـغ15.000.000

ریـال

بابـت

اصـل

متولـد  1369خواهـر متوفـی.

خواسـته و مبلـغ  2.025.000ریـال هزینـه

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی

دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمان

آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای از

سررسـید لغایـت اجـرای کامـل حکـم

متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی

توسـط اجـرای احـکام محاسـبه و نیـم

بـه شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد

عشـر در حـق دولـت.

و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

متصدی اموردفتری دادگاه شورای حل اختالف

شماره  5شهرستان رفسنجان-فهیمه سلطانی راد

ش 612صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی-6مهـران کاشـفی نـژاد
فرزنـد محمـود متولـد  1340ش ش 17صـادره رفسـنجان فرزنـد
متوفی-7مسـعود کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـود متولـد  1336ش
ش124صـادره رفسـنجان فرزند متوفی-8رفعت ایرانـی فتح آبادی
فرزنـد علـی ش ش 7متولـد  1317صـادره زرنـد همسـر متوفـی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه
شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد
و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد
دفترشورای حل اختالف شماره  6شهرستان رفسنجان

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی حصروراثت

آقـای علـی اکبر مقیمـی فرزند محمود
دارای شناسـنامه 3040048570بشـرح
دادخواسـت شـماره  970733مـورخ 1397.10.16
توضیـح داده شـادروان محمـود مقیمـی همـت آبـاد
فرزنـد مقیم بشناسـنامه 13در تاریـخ  1394.9.7در
شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن
الفـوت وی عبارتنـد از:
-1علـی اکبـر مقیمی همـت آبـاد ش ش 3040048570
متولـد  1368صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی-2فاطمـه
مقیمـی همـت آبـاد ش ش  3040163292متولـد 1370
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی-3فائـزه مقیمـی همت
آبـاد ش ش  3040386557متولـد  1375صـادره

بــاب اعیانــی در طبقــه اول بــه مســاحت  187مترمربــع مــی باشــدبا قدمــت حــدودا  20ســال و دارای
انشــعاب آب و بــرق و گاز کــه برابــر گ ـزارش مامــور اج ـرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از
ســاعت  9الــی  12روز چهارشــنبه مــورخ  97/11/21در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیابان
جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ شــش میلیــارد
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکـرا ســت پرداخــت
بدهــی هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی
کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و
نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــرو حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده

@hasanmousavii

تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگـزار خواهــد
شــد ضمنــا پــالک فــوق دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون بــه اســتناد آراء صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع

دفترشورای حل اختالف شماره  5شهرستان رفسنجان

رفسـنجان فرزنـد متوفی-4زهـرا مقیمی همـت آباد ش
ش  3040631918متولـد  1381صـادره رفسـنجان فرزند
متوفی-5طاهـره شـبان ش ش 12متولـد  1344صادره
رفسـنجان همسرمتوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای
کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر
آگهـی بـه شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد واال
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز
شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

دفترشورای حل اختالف شماره  4شهرستان رفسنجان

آقــای عبدالحســن شــهرت مچریــم موســی

مــاده  3قانــون و مــاده  10آییــن نامــه اجرایــی قانــون
الحــاق مــوادی بــه ســاماندهی حمایــت از تولیــد و
عرضــه مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان ســیاهکل

تاریــخ تحدیــد حــدود  97/11/11روز پنــج شــنبه ســاعت  10صبــح.
پــالک  1564مفــروز از پــالک  555در مالکیــت صمــد پورمحمــد
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی بــه مســاحت
 351/32مترمربــع .وتحدیــد حــدود پــالک هــای فــوق هنــوز بعمــل
نیامــده اســت لــذا عملیــات تحدیــد حــدود ســاعت  10صبــح تاریــخ
فــوق در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا
چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پالکهــای فــوق
واخواهــی دارد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد
حــدود باســتناد مــاده  20ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را
کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماییــد بدیهــی اســت
بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده خواهــد شــد

نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد
در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده قانونــی وی مــی
توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت
را دریافــت نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات
ثبتــی را برابــر مقــررات انجــام خواهیــد داد.
تاریخ انتشار97/10/19 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -همایون فالحتکار 2057
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آگهی حصر وراثت

نــام پــدر جــواد

بشناســنامه 12447

صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان
مرحومــه فاطمــه شــهرت منصــوری بشناســنامه
یــک صــادره شــوش مزرعــه در تاریــخ 1394/10/11
در اهــواز اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد
از  -1 :متقاضــی عبدالحســن مچریــم موســی ش
ش  12447صــادره اهــواز  -2علــی مچریــم موســی
ش ش  -3 - 3898کامــل مچریــم موســی ش
ش  -4- 3899عیســی مچریــم موســی ش ش22
(پســران متوفــی) -5ربــاب مچریــم موســی ش
ملــی  -6- 1740767306مصریــه مچریــم موســی
ش ش  -7-3900کاظمیــه مچریــم موســی ش ش
( 23دختــران متوفــی) اینــک بــا انجــام تشــریفات
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت
نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 2092

آگهیتجدیدمناقصـه

آگهی حصروراثت

حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

محکـوم

بــاب مغــازه بــه مســاحت  142مترمربــع و یکبــاب اعیانــی مســکونی بــه مســاحت  76مترمربــع و یــک

نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد

الهیجـان فخـر آبـاد خ شـهیدان کهنوجـی جنب

اسـت

و پایــان کار ســاختمانی کــه بصــورت یکدســتگاه ســاختمان تجــاری مســکونی طبقــه همکــف دارای ســه

مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم

کرمان –شهرسـتان رفسـنجان – شهر رفسنجان

بـه

شــده و پــالک فــوق دارای پــس از لحــاظ نمــودن عقــب نشــینی  354مترمربــع بــا ســاختار مصالــح بنایی

انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک

 1397.8.29در شـهر سـیرجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر

مربوطـه بـه شـماره

پــالک دو فرعــی از  2344اصلــی و جنوبــا نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ شــش میلیــارد ریــال ارزیابی

ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف

عباسـی نسـب فرزنـد کوچکعلـی بشناسـنامه 2803در تاریـخ

بموجـب

پــی دیــوار و درب ورود اســت بطــول  17/40متــر بــه خیابــان غربــا پــی مشــترک بطــول  20/50بشــماره

شــهرت فــرخ نیــا بشناســنامه  14325صــادره

جـواد رجبـی فرزنـد علـی بـه نشـانی :اسـتان

درخواسـت

 128فرعــی از  2345اصلــی شــرقا درب و دیــواری اســت بطــول  24/90بــه جــاده قدیــم امــام زاده جنوبــا

گردیــده اســت :قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی  11بخــش  16گیــالن.

 970651مـورخ

اجـرای

دفترخانــه  252آســتارا در قبــال مبلــغ  1871870000000ریــال در رهــن بانــک ملــت آســتارا قـرار گرفتــه کــه

تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم مجیــد

خانـم مرضیـه عباسـی نسـب فرزنـد کوچکعلـی

لهم

شــده اســت طبــق اســناد رهنــی شــماره  95/6/31 – 19297و  95/6/31 – 19296و 95/7/19 – 19467

رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص صــادر

دارای شناسـنامه 16بشـرح دادخواسـت شـماره

متوفی-5مرتضـی کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـود متولـد  1346ش

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی حصر وراثت

بــه پیلــوت مشــاعی جنوبــا خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت بطــول  2/50بــه

مشـخصات محکـوم له/محکوم

و بهـــم نـــداد!

ســند مالکیــت آن بشــماره الکترونیکــی  139520318010000592بنــام محمدرضــا فکریــان ثبــت و صــادر

حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد :شــماال خندقیســت بطــول  18/50متــر بشــماره پــالک

ایـــن بچههـــا میشـــه!
 .5جـــواب داد :دادم بـــه داداشـــم! پرســـید:

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)

خانـم مرضیـه عباسـی نسـب فرزنـد کوچکعلـی

بـــرات گرفتـــم چـــی؟ گفـــت :داداشـــم ازم گرفـــت
 .4ســـر میـــدان ونـــک اتوبـــوس ایســـتاد،

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9400203و  9400202شــش دانــگ

دارای

داشـــتیم بـــه ســـمت پاییـــن میرفتیـــم…

دقیقـــه اتفـــاق افتـــاد) پرســـید :بیســـکویتی کـــه

 2344/1واقــع در آســتارا – خیابــان شــهید رســتمیان نبــش کوچــه  23بخــش 31گیــالن کــه

نوبت دوم

آسفالت شهرداری نجف شهر

شـهرداری نجـف شـهردرنظـردارد به اسـتناد مجوزشـماره  313/643مـورخ  97/8/27شـورای محترم

اسلامی آسـفالت خیابانها و معابرسـطح شـهررا بـا رعایت کلیه ضوابط فنـی تـا سـقف  20/000/000/000ریال را

ازطریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانکارواجـد شـرایط و دارای رتبه ازمعاونـت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی

رئیـس جمهـورواگذارنماید لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـترو دریافت اسـناد

مناقصـه حداکثرتـا تاریـخ  97/10/29به شـهرداری مراجعه نمایند.
-1شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات اختیارتام می باشد

 -2ارائــه ضمانــت نامــه معتبــربانکــی معــادل  ۵درصــد ازمبلــغ کل قـرارداد  1/000/000/000ریــال میباشــد کــه متقاضیان باید به حســاب

ســپرده  ۱۲۲۲۵نــزد بانــک تجــارت نجــف شــهرواریــزگردد.

-3درصورتیکه نفرات اول دوم سوم حاضربه انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-4بــه پیشــنهادات مخــدوش  -مشــروط  -ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر تحویــل گــردد ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.

-5شایرشرایط مناقصه دراسناد مربوط ذکرگردیده است.

ضمنــا درصــورت نیــازبــه کســب اطالعــات بیشــترمتقاضیــان مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن  03442397380امورقـرارداد هــا تماس

حاصــل نمایند.

شهرداری نجف شهر
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فردین خلعتبری ساخت موسیقی

موسیقی

از

جمشیدیه

سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت

تمامی رشته ها تخفیف  50درصدی در نظر گرفته است.

به پایان رساند.

علوم منتشر شد.

عکس نوشت

برشی از یک کتاب

به کارگردانی یلدا جبلی را

خواجوی کرمانی

ماه خاکستری

شام خون آشام گیسو را اگر چین کردهاند

برایم شعر بفرست

زلف پرچین را چرا برصبح پرچین کردهاند

حتی شعر هایی که عاشقان

خال هندو را خطی از نیمروز آوردهاند

دیگرت

عبدالرضا عابدیان

ٔ
بتخانه چین کردهاند
چین گیسو را ز رخ

برای تو می گویند

رویاهای فلسفی یک روانکاو

گر ببخت شور من ابرو ترش کردند باز

می خواهم بدانم
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در دوران عســـرت و ملـــخ خـــوری ؛ بســـیاری را
دیـــده ام کـــه ماننـــد کپـــک هـــا ســـریع رشـــد
میکننـــد ،پـــدرت عاشـــق ابـــن دوران اســـت،
میگویـــد :کـــه چـــه؟ مـــا در ایـــن شـــرایط
نابســـامان بیشـــتر پـــول در مـــی آوریـــم ،راســـتی

عیش تلخم را بشکر خنده شیرین کردهاند

دیگران که دچار تو می شوند

تا چه سحرست اینکه برگل نقش مانی بستهاند

تا کجای شعر پیش می روند

تا چه حالست این که برمه خال مشکین کردهاند

تا کجای عشق

آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست

تا کجای جاده ای که من

نافه مشکست کاندر جیب نسرین کردهاند
و آنرخ گلرنگ و قد چون صنوبر گوئیا

در انتهای آن ایستاده ام!

چـــرا بـــه مـــن اطـــاع نـــدادی فـــرم یارانـــه را پـــر
کن ــم؟ آی ــا معوق ــه یاران ــه را ب ــه م ــا م ــی پردازن ــد؟

گلستانی بر فراز سرو سیمین کردهاند
مهرورزان ز اشتیاق طلعتش شب تا سحر

افشین یداللهی

ایـــن ولـــع و تشـــنگی ؛ ایـــن خودخواهـــی زیـــاد ،

چشم شب پیمای را در ماه و پروین کردهاند

ایـــن بازجـــذب هـــای مکـــرر ســـرانجام ؛ ترکیدنـــی

دردمندان محبت بر امید مرهمی

نی ــز در پ ــی خواه ــد داش ــت  .ام ــا چ ــه چیزهای ــی

آستانش هر شبی تا روز بالین کردهاند

ب ــه بی ــرون م ــی ت ــراود؟ کس ــی چ ــه م ــی دان ــد ؟

خسروان در آرزوی شکرش فرهادوار

عکس:

شـــاید آن گل هـــای درشـــت پالســـیده زرد ؛ روزی
همـــه آب هـــای گلـــدان  -یعنـــی ســـهم گل هـــای

جان شیرین را فدای جان شیرین کردهاند

هاله پارسازادگان

ریـــز کوچـــک رنگـــی را بلعیـــده بودنـــد کـــه حـــاال

کفر زلفش چون بالی دین و دل شد زان سبب
همچو خواجو اهل دل ترک دل و دین کردهاند

پیـــر و چـــروک در حـــال تجربـــه شـــدن هســـتند
بـــا ایـــن نوشـــته هـــا مشـــغول خـــراب کـــردن
تمـــام پـــل هـــای پشـــته ســـرم هســـتم کـــه
ممکـــن بـــود روزی مـــرا بـــه تـــو برســـانند ،پـــدرت

سالمرگ سلیمان میرزا اسکندری

ب ــرای مالق ــات ب ــه بیمارس ــتان آم ــده ام ،چش ــمان

سوسیالیست بنام ایران

ریـــزش بـــاز اســـت و دهانـــش خشـــک!به زحمـــت
حـــرف مـــی زنـــد .مـــی گویـــد تمـــام آرزویـــش
ایـــن بـــود کـــه ویالیـــی شـــبيه عکـــس روی دیـــوار
آن اتـــاق چـــرک و دلمـــرده اش داشـــته باشـــد
تـــا مـــا بـــرای تفریـــح بـــه آن جـــا برویـــم و کنـــار
تختـــش در لیـــوان فلـــزی همـــان گل هـــای زرد
و درشـــت تـــازه و بـــا طـــراوت ،بـــه مـــن نـــگاه
میکننـــد .
مـــن فکـــر مـــی کنـــم او در کودکـــی در معـــرض
آســـیب هـــای فراوانـــی قـــرار گرفتـــه کـــه در تمـــام
س ــال ه ــای بع ــدی عم ــرش م ــدام در فک ــر دف ــاع
و تقویـــت خـــود بـــوده اســـت ،در ایـــن ســـالهای
قحطـــی امـــا او طـــوری قـــوی شـــد کـــه توهـــم
توانایـــی بـــر ادعـــای دانایـــی اش مـــی چربیـــد،
داناییـــش در حـــد خوانـــدن جمالتـــی برگزیـــده از
دانشـــمندان اســـت کـــه تـــو قبـــا بارهـــا شـــنید های

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

مري ــض اس ــت ،ی ــک م ــرض الع ــاج و ناش ــناخته،

بعــدا تمایــات افراطــی بــه خــود گرفــت و

کاپیتالیســم خالــص (مطلــق) را تاییــد نمــی

بــه دفــاع از عقایــد مــزدك ایرانــی و ماركــس

کنــد .وی در ایــن نطــق در عیــن حــال گفتــه

آلمانــی پرداخــت و حــزب سوسیالیســت

بــود کــه تــا مــردم باســواد و آگاه نشــوند و بــه

ســلیمان میــرزا اســكندری سوسیالیســت

ایــران را تاســیس كــرد .درحقیقــت ،فعالیــت

داشــتن حقــوق مســاوی در اســتفاده از منابــع

ایرانــی و نخســتین دبیــر اول حــزب تــوده

هــای او بــود کــه باعــث شــد رضاشــاه پهلــوی

و امكانــات وطــن خــود پــی نبرنــد و نداننــد

ایــران كــه قبــا یــك بــار وزیــر فرهنــگ

بــه ریشــه كنــی كمونســت هــا دســت بزنــد

کــه توســط شــماری کــم ،از همنوعان اســتثمار

(در كابینــه ای كــه ژنــرال رضاخــان پهلــوی

و  ....پــس از حــذف شــدن رضاشــاه (طبــق

نخســت وزیــر آن بــود) و در چنــد دوره هــم

نقشــه انگلیســی هــا) درشــهریورماه ســال

هــای شــان حامــی
مــی شــوند و دولــت
ِ
همیــن عــدهِ کــم هســتند؛ «سوسیالیســم»،

نماینــده مجلــس بــود  17دیمــاه ســال 1322

( 1320کــه  20ســال پیــش از آن بــا کمــک و

حقــوق بشــر ،عدالــت و «دمكراســی واقعی» را

(ششــم ژانویــه  )1944در تهــران درگذشــت.

طبــق نقشــه همیــن انگلیســی هــا بــه قــدرت

نخواهنــد شــناخت و بــرای نیــل بــه ایــن هدف

ســلیمان میــرزا در آغــاز کار افــکار سوســیال

رســیده بــود) ،ســلیمان میــرزا اســكندری در

هــا مبــارزه نخواهنــد کــرد .وی گفتــه بــود كــه

لیبرالیســتی (سوسیالیســم مالیــم و عملــی،

نطــق معــروف خــود خواهــان سوسیالیســتی

«آزادی» بــه مفهــوم واقعــی آن نمــی توانــد

مشــابه افــکار هوگــو چــاوز و میچــل باچلــت)

شــدن تدریجــی ایــران شــده و گفتــه بــود كــه

بــدون تســاوی اقتصــادی نســبی و از میــان

داشــت كــه بــا بــرادر و عمویــش از اعضــای

سوسیالیســتی كــردن كشــورهای اســامی

رفتــن طبقــات اجتماعــی (عدالــت اقتصــادی

تجسمی

نمایشگاه دستسازههای فلزی

جانی دوباره

با الهام از نقوش

اساطیری اقوام آریایی ساکن ایران
زمین در هزاره نخست قبل از میالد  ۲۱دی در گالری مسنگار برپا
میشود.

ـ اجتماعــی) تحقــق یابــد« .ســلیمان میــرزا»

«انجمــن آدم ّیــت» بودنــد .وی از دســامبر

« 1907انجمــن حــق» را در تهــران برپایه عقاید

محــدود ،و بهــره پــول و رفتــار ســرمایه داری

آســانتر اســت زیــرا كــه مالك ّیــت در اســام

هفتــم مهرمــاه  29( 1320ســپتامبر )1941

سوســیال دمكراســی (برقراری سوسیالیسم از

(فرمــول عرضــه و تقاضــا و بــه زبــان دیگــر؛

پیشــنهاد دبیــر اولــی حــزب تــوده ایــران را

طریــق پارلمــان و وضــع قانــون ـ نــه ،انقــاب)

اجحــاف و كــم فروشــی و هرگونــه ظلــم و

پذیرفــت در همیــن نطــق كــه ترجمــه آن در

تاســیس كــرد و در مجلــس دوم رئیــس

ّ
تعــدی از ایــن دســت) مذمــوم و هرگونــه

دائرةالمعــارف جنبــش هــای سوسیالیســتی

فراكســیون حــزب دمكراتیــك ایــران بــود كــه

فســاد نهــی شــده اســت و بنابرایــن« ،اســام»

آمــده اســت.

و چنـــد بیـــت از حافـــظ و یکـــی دو شـــعر از نیمـــا
و شـــاملو ،او از ســـهراب بـــدش مـــی آمـــد ،بـــرای
مـــرگ تـــو نيـــز شـــعر بـــی ربطـــی از شـــاملوی
بـــزرگ خوانـــد ،از حافـــظ هـــم مـــدام ایـــن را
بـــرای هجـــوم بـــه مـــن مـــی خوانـــد کـــه ....تـــو
خـــود حجـــاب خـــودی از میـــان برخیـــز

سال گشت

خرید و فروش گوشت گوزن با قیمت

موسیقی

هر کیلو  ۲۰۰هزار تومان سال گذشته
شایعه ساز شد.

برای سومین سال پیاپی در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.

محـــض ،ماننـــد پـــدرت ســـخت جانـــی را بـــه ارث
بـــرده ای شـــاید ،حـــال پـــدرت هـــم خـــوب شـــده
اس ــت و دوب ــاره فرصت ــی ش ــگرفی پی ــدا ک ــرده ای ــد
بـــرای تملـــک اشـــیاء و ســـیراب کـــردن ســـائقه
هـــای ثـــروت انـــدوزی و داشـــتن و داشـــتن...
درســـت مثـــل غـــوک و وزغ أمـــا بـــا شـــعارهای
عـــوام فریـــب مارکسیســـم  -لیبرالیســـتی کـــه
معجـــون عجیبـــی اســـت ،المســـه شـــما بـــه
از درک معنـــای " بـــودن "  ،هـــر چنـــد بارهـــا زاده
شـــوید و زندگـــی کنیـــد ،پـــدرت مـــی گویـــد :اصـــا
وقـــت نداریـــم  ،بشـــتابید

موسیقی نواحی
گردهمایی
هدف بازنمود و
ِ
ِ
خلیج فارس از سال  1395با تمرکز بر
موسیقی جنوب ایران آغاز به کار کرد حاال

تـــو برگشـــته ای ،زنـــده شـــده ای ،در نابـــاوری

نحوعجیبـــی قـــوی اســـت امـــا بـــا ذهنـــی عاجـــز

رویداد شب های

جنوب که با

رسانه درآینه تصویر
معرفی کامل دهمین شمارهی فصلنامهی وزین و معتب ِر

«سیاستنامه»

