ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

1.314.210
16.100.250

گرم طالی 3.716.192 ۱۸

گرم طالی 4.955.200 ۲۴
انس نقره
انس پالتین

14.76
825.235

انس پاالدیوم

صد ین ژاپن

بهار آزادی

40.500.000

ربع

13.700.000

یورو

152.200

لیر ترکیه

22.423

دالر کانادا

89.541

امامی

42.190.000

گرمی

7.470.000

پوند

147.075

یوان چین

16.182

دالر استرالیا

85.848

«شهرایلخانی نوشآباد»
زیرچرخ خودروها

1.335.412

نیم

22.690.000

دالر

117.000

درهم

31.359

روزانهم
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قیمت  500تومان
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یادداشت مهمان

بـه جـز نمونـه هـای تاریخـی متعـدد از اعلام هـای عمومـی بخشـودگی
بخشـش عمومـی بـرای حاکمیـت مـی توانـد نشـانی از بلوغ و گسـتردگی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی
از پاسخ های وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در مورد وضعیت رفاهی

محیط زیست استان تهران:

دانشجویان قانع نشدند و وی از

نظارتهای مستمری بر فاز دوم

مجلس کارت زرد گرفت

2

باغ پرندگان داریم

بهتـر ببخشـند و بیشـتر سـایه ی حمایتـی خـود را بـروز و ظهـور بخشـند.
در اینجا شـاید بهتر باشـد خواسـته ی خود را از حاکمیت بیشـتر معطوف به

معاون فنی اداره محیط زیسـت اسـتان تهران
ضمن اشـاره بـه اینکه فاز دوم باغ پرندگان

اصلاح امـور حکومتـی ،بـه "جرایـم امنیتـی" محکـوم شـده و دوران تاریک

تهران مجوزهای الزم محیط زیسـتی را

زنـدان را سـپری مـی کنند .عفو و بازگشـت اینهـا به کانون خانـواده و جامعه

دریافت کرده اسـت ،گفت :برای تکرار نشـدن

به روشـنی حامل پیام های متنوع از سـوی حکومت به آنهایی اسـت که نه
فـرار کـرده انـد و نه وعده های توخالـی داده اند ،که مانده انـد و نقد کرده اند

مشـکالت محیط زیسـتی که فاز اول این

و مسـالمت آمیـز در پـی اصلاح بـوده اند.اعطای عفو عمومی غیر از حسـن

مجموعه داشـت ،نظارتهای مستمری بر

اخالقـی فراوانـی که دارد ،یقینـا دارای جنبه های مصلحت و منفعت عمومی

آگهیتشخیصمنابع
ملیومستثنیاتقانونی

فاز دوم باغ پرنـدگان داریم.مهرداد کتال

نیز خواهد بود .تصمیم به بخشـیدن ،بسـیار شـجاعانه است و این شجاعت

محسـنی ضمن بیان اینکه متأسـفانه فاز اول

تنهـا از بـزرگان قابـل بـاور خواهـد بود .نقش حاکمیت به سـان پـدری برای

باغ پرندگان تهران مشـکالت زیسـتمحیطی

یـک خانـواده بـا فرزنـدان مختلف از هـر منظر خواهـد بود ،نقـش یک پدر

داشـت و قاچاق پرنده در آن صورت گرفت،

بـه غیـر از تلاش بـرای بقای بهتـر فرزندانـش در عرصه های مـادی ،کمک

«وزارت جهاد کشاورزی سازمان

اظهـار کـرد :تخلفات صورت گرفته در این

بـه منظـور اصلاح و سـعادتمندی فرزندانـش خواهـد بـود ،هر چند باشـند
تاثیر فرزندان ،بر کیان خانواده اسـتوار اسـت و همواره بخشـش نیز از سـوی

7

حاضر در حال پیگیری اسـت.

جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور»
عکس :مهر

مجموعـه از طریـق مراجع قضائی در حال

فرزندانـی که تاب چنین هدایتی را نداشـته باشـند .نقش پـدر ورای از باور و

/خبرآنالین

کارت زرد گرفت

معاون فنی اداره

مجرمیـن در نظامهـای سیاسـی مختلـف جهـان ،رسـیدن بـه مرحلـه ی

آنها  -که ظرفیت پدر و مادر شـدن دارند  -بیشـتر مورد مطالبه می باشـد.

وزیر علوم از مجلس

دوم باغ پرندگان

محمد حاج محمود عطار

کـه به واسـطه ی عـدم اجرای قانون جرایم سیاسـی ،بخاطر نقد و به منظور

2

وعده نظارت بر فاز

یک نشان بالندگی

زندانیانـی بدانیـم که نه واسـطه ی جرائـم مخدوش کننـده ی امنیت ملت،

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران

امکان تبادالت خارجی و بانکی ما نیز فراهمتر است

عفو عمومی

آرامـش رسـیدگی آن .نظامهایـی کـه بـه آرامـش مـی رسـند مـی تواننـد

17:35

ظریف میگوید توصیه طرفهای تجاری این است که اگر  FATFانجام شود

2

اسلامی در ایـران گذشـته و ایـن بقـا ،دلیلـی خواهـد بـود بـرای بـه

غروب آفتاب

ساز و کار مالی اروپا محدود به غذا و دارو نیست

گرانفروشی در کشور نیست

سـایه ی آن بـر زندگـی ملـت باشـد.بیش از  ۴۰سـال از برپایـی نظـام

07:01

شماره پیاپی 1381

این محوطه برخالف شهرهای ایلخانی درناحیه کویر
مرکزی و درمسیردریاچه نمک ساخته شده است

104.000

طلوع آفتاب

صفحه 12

تهران

 0تا 8

2

پیام خبر

www.payamema.ir

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس می گوید با سیاستگذاری های بانک مرکزی تراز
ارزی کشور مثبت است و نرخ ارز در پایان سال گران نمی شود.

021-26325268
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با هیچ فیلتری نمیتوانیم جلوی سوال و شبهه را بگیریم
سیاست

10003432117834

نرخ ارز تا پایان سال افزایش پیدا نمی کند

سهمیهبندی و افزایش قیمت

دادستانی مسوول گران فروشی در کشور نیست

رییـس جمهـور تصریـح کرد:

پاریـس بـه جنـگ رسـانههای قدرتمند شـاه رفتیم.

بـا هیـچ سانسـور و فیلتـری

امـام بـا یک سـخنرانی ،فرمـان و دعوت همـه ملت

نمیتوانیـم جلـو سـوال و

را بـه خیابـان میکشـید و مـردم از رژیـم تـا دندان

شـبهه را بگیریـم.

جامعه

گفـت:

دادسـتان تهـران
ً
اساسـا مسـئول
دادسـتانی
گرانفروشـی

در

بـا توجـه بـه اینکـه پیـش فرو شهـا آغـاز شـده آیـا

منعی از سـوی دادسـتانی اعالم شـده اسـت گفت :در

کشـور

ایـن رابطـه از سـوی دادسـتانی منعی گذاشـته نشـده

مسـلح هیـچ هراسـی نداشـتند .رژیمـی که بـا ملت

تـا از حقـوق مـردم و مصـرف کننـده حمایـت کنـد.

تاکیـد کردیـم پیـش فرو شهـا بـر اسـاس تـوان و

پرونـده نگیـن خـودور گفـت :دو نفـر از متهمـان در

سـنگینی در ایـن پرونـده اسـت و مهمتریـن مشـکل

نیسـت ،بلکـه ورود میکنـد

اسـت ،امـا بـا توجـه بـه تجربـه تلـخ پیـش فرو شها

حجـت االسلام والمسـلمین حسـن روحانـی در

انقالبـی از لحـاظ قـدرت مـادی قابـل مقایسـه نبود.

مراسـم معرفـی کتـاب سـال جمهـوری اسلامی

تمـام قدرتهـای سیاسـی دنیـا پشـت سـر رژیـم

عبـاس جعفـری دولت آبـادی درباره آخریـن وضعیت

امکانـات باشـد .دادسـتان تهـران دربـاره اینکـه آیـا

ایـران کـه در تـاالر وحـدت وحـدت برگـزار شـد بـا

دیکتاتـور بودنـد و ملـت بـا دسـتی خالـی اما روحی

بازداشـت هسـتند و  ۳۵۱۹شـاکی دارد و رد مـال

واردات گوشـت بـه کدام شـرکتها داده شـده اسـت؟

بیـان اینکـه انقلاب مـا بـی تردیـد یـک انقلاب

بلنـد و امیـدواری در برابـر همـه قدرتها ایسـتادند.

فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی بـود و از کتـاب آغاز

وی تصریـح کـرد :امـروز در یک عصری هسـتیم که

شـد ،اظهـار کرد :نهضت اسلامی بـا اعالمیـه مراجع

کتـاب بایـد بـه سـواالت مـا در زمینههـای مختلـف

بـزرگ بویـژه امـام شـروع شـد .انقلاب اسلامی

پاسـخ دهـد .یـک وقـت کتابـی مینویسـیم کـه

انقلاب کالم ،نوشـتار ،فرهنـگ و کتـاب بـود.وی

ارزشـمند اسـت امـا بـه سـوال امـروز جامعـه مـا

همچنیـن ادامـه داد :با نوار کاسـت امـام از نجف تا

پاسـخ نمیدهـد.

موضـوع در همـه پروند ههـای بزرگ مالـی وجود دارد،
زیـرا تعـداد شـکات زیـاد اسـت و امـوال شناسـایی

شـده تکافـوی بدهیهـا را نمیدهـد.وی در پاسـخ
بـه سـوالی در رابطـه بـا اینکـه وزارت صمـت اعلام

کـرده خودروسـازان داخلـی حق پیش فـروش ندارند

از فساد موجود در کشور ناراحتیم
جمهــور

عدالــت و توســعه کشــور بــوده و

آرما نهــای امــام خمینــی (ره) و

هســتند ،اظهــار کــرد ۴۰ :ســال

رهبــری معظــم کــه بــرای انقــاب

پیــش امــام خمینــی (ره) ایــن

و نظــام ترســیم کردنــد همچنــان

آرما نهــا را بــرای انقــاب مطــرح

پــا برجاســت .اســحاق جهانگیــری

کردنــد و انقالبیــون آنهــا را دنبــال

در آئیــن افتتــاح کارخانــه دوم

نمودند.جهانگیــری بــا تأکیــد بــر

فروســیلیس غــرب پــارس مالیــر

اینکــه مــا امــروز بــه دنبــال همیــن

معــاون

نمایندگان مجلس شـورای اسلامی از پاسخ های وزیر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری در مـورد وضعیـت رفاهـی دانشـجویان

قانـع نشـدند و وی از مجلـس کارت زرد گرفـت امـا غالمـی
توانسـت درمـورد رتبـه جهانی دانشـگاه های ایران ،مجلسـی

هـا را قانـع کنـد .نماینـدگان مجلس همچنین از پاسـخ های

وزیـر علـوم بـه سـوال دوم در مورد عدم حضور دانشـگاه های

ایـران در رتبـه هـای بـاالی جهانـی قانع شـدند .غالمـی وزیر
علـوم ،تحقیقـات و فناوری به سـوال شـهاب نـادری نماینده

پـاوه در مـورد عـدم حضور دانشـگاه هـای ایـران در میان رتبه

باید در برخی روشها
تجدید نظر کنیم

بــا بیــان اینکــه آرما نهــای انقــاب

آرما نهــا هســتیم ،گفــت :امــروز

بــرای نســل جــوان مــا تازگــی دارد

ایــران در حــوزه آزادگــی و اســتقالل

افــزود :ایــن آرما نهــا شــامل

پیشــرفت شــایان توجهــی داشــته و

آزادگــی ،اســتقالل و عدالــت خواهــی

مــا در خاورمیانــه آزادتریــن کشــور

بــوده و هســت.وی بــا بیــان اینکــه

منطقــه هســتیم.وی بــا بیــان اینکــه

ملــت ایــران همــواره بــه دنبــال

هیــچ اتفــاق بزرگــی در هیچ کشــوری

گفـت :مـا بررسـی کاملـی انجـام دادیـم و تاکنـون دو
نفـر را هـم بازداشـت کردیـم امـا یادتـان باشـد بـه
نظـر مـا کسـی کـه ارز را داده اسـت بایـد خـودش

هـم پیگیـری کنـد ایـن ارز چه شـده اسـت .مـا نقطه

پسـینی هسـتیم و دسـتگا ههای دولتـی بایـد بیشـتر
نظـارت کننـد البتـه مـا بررسـیهای خودمـان را انجام

خواهیـم داد.

وزیـر نفـت تاکیـد کـرد :در دولـت بحثهایـی دربـاره سـهمیهبندی یـا افزایـش
قیمت بنزین مطرح شـده اما تاکنون تصمیمی در این حوزه گرفته نشـده اسـت.

در یــک لجظــه رخ نمیدهــد،

بیژن نامدار زنگنه درباره سرنوشـت سـهیمهبندی بنزین گفت :طرح سـهمیهبندی

بلکــه بایــد مســیر طبیعــی خــود را

بنزیـن گرایـش خاصـی از سـهمیهبندی بـود .بر اسـاس ایـن طرح به هـر ایرانی

طــی کنــد ،بــه موقعیــت ایــران در

روزانـه یـک لیتـر بنزین بدون توجـه به اینکه فـرد دارای خودرو یا موتورسـیکلت

فضــای بیــن المللــی اشــاره کــرد

اسـت ،داده میشد.

و افــزود :جشــنهای انقالبــی

وی بـا بیـان اینکـه بایـد با همـکاری دولت و مجلـس راهکاری برای سـاماندهی

فرصــت مغتنمــی اســت کــه طــی

وضعیت بنزین پیدا کرد ،اظهار داشـت :در طرح سـهمیهبندی بنزین روش بسـیار

آن مســئولین و مدیــران اجرایــی

بنزیـن افرادی کـه مصرف ندارنـد ،در نظر گرفته شـده
پیچیـدهای بـرای فـروش
ِ

آرما نهــا و اهــداف متعالــی نظــام

بـود؛ کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا توجـه به مسـائل مذکـور و برخی از مسـائل

و انقــاب را بــرای ملــت و نســل

حقوقـی طـرح سـهمیهبندی بنزیـن را رد کرد.وزیـر نفـت اضافـه کرد :کمیسـیون

جــوان تفهیــم و تشــریح کننــد.

انـرژی اقداماتـی برای کاهش مصرف بنزین و جلوگیـری از قاچاق این کاال انجام

وی ادامــه داد :مــا طــی ایــن ۴۰

داده اسـت و بـا جمـعآوری اطالعـات از دسـتگاههای اجرایی ،به دنبـال برنامهای

ســال بــه دنبــال عدالــت بودیــم و

برای بهبود شـرایط اسـت.زنگنه در پاسـخ به اینکه چه تصمیمی برای ساماندهی

عدالــت همــان گوهــر بــی نظیــری

عکس :جماران

هـای جهانی پاسـخ داد.

اول

رییــس

دادسـتانی بررسـی کـرده کـه دالر  ۴۲۰۰تومانـی بـرای

اســت کــه همچنــان در پــی تحقــق
کامــل آن هســتیم.

ساز و کار مالی اروپا محدود به غذا و دارو نیست

تبادالت خارجی و بانکی ما نیز فراهمتر است

رییـس دفتـر رییـس جمهـور تاکیـد کـرد کـه "جمهـوری
اسلامی ایـران خواهان ارتباط سـالم و سـازنده بـا اروپا بر
مبنـای احتـرام متقابـل ،از موضـع برابر و بـدون دخالت در
امـور داخلـی یکدیگر اسـت ".محمود واعظی اظهارداشـت:

وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه

گامــی دیرهنــگام بــود زیــرا بایــد بســیار

در بیانیــه خــود بــه ایــن موضــوع

جزئیــات ســاز و کار حمایــت از تبــادالت

زودتــر انجــام میدادنــد ،در واقــع در

اشــاره کردنــد .مــا در بیانیــه احســاس

ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه

تجــاری اروپــا ،گفــت INSTEX :یــک

اجالســی کــه اروپائیــان در خــرداد بــا

نکردیــم اروپاییهــا شــرطی گذاشــتند،

مــا در  ۹مــاه گذشــته هیــچ اقدامــی

گام سیاســی اســت و محــدود بــه ایــن

مــا داشــتند و تعهــدات  ۱۲گان ـهای کــه

اروپاییهــا گفتنــد تــا زمانــی کــه ایــران

انجــام ندادهایــم مــا بــا روســیه،

تعــداد از کشــورها و ایــن اقــام نیســت

در آن اجــاس مطــرح کردنــد بایــد ایــن

در قالــب برجــام عمــل میکنــد مــا

چیــن ،هنــد ،ترکیــه ،عــراق و ســایر

و در ادامــه ســایر حــوزه هــا را پوشــش

اقــدام را بــه عنــوان یــک پیــش زمینــه

هــم بــه اقداماتمــان ادامــه خواهیــم

کشــورها روابطمــان را داشــتیم و

خواهــد داد.محمدجــواد ظریــف در

بــرای انجــام تعهــدات انجــام میدادنــد

داد .البتــه ایــران بــه تمــام تعهداتــش

ادامــه میدهیــم و منتظــر اروپــا

گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری

کــه متأســفانه بــه دالیــل مختلفــی از

عمــل کــرده و اروپاییــان نــه بــه تعهدات

نمینشــینیم ،امــا اگــر اروپــا بخواهــد

خانهملــت ،در توضیــح ســاز و کار

جملــه فشــارهای آمریــکا ،بــه طــول

خودشــان تــا کنــون عمــل کردنــد و نــه

ثابــت کنــد کــه شــریک قابــل اعتمــاد

جدیــد مالــی اروپــا ( ،)INSTEXگفــت:

انجامیــد.

نســبت بــه جبــران خســارت خــروج

اســت ،بایــد اقــدام کنــد.

اقــدام اروپائیــان بــرای ایجــاد یک ســاز

وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه

آمریــکا را پرداختنــد.در صــورت پذیــرش

و کار بــا نــام مخفــف «ســاحات» (ســاز

اروپاییــان بایــد اقداماتــی را کــه تعهــد

توصیههــای  FATFامــکان تبــادالت

و کار حمایــت از تبــادالت تجــاری)

کردنــد شــروع کننــد ،افــزود :اروپاییهــا

خارجــی و بانکــی ایــران فراهمتــر
اســت .ظریــف بــا اشــاره بــه موضــوع
 FATFکــه در ایــن خصــوص مطــرح

از طریـق یکجانبهگرایـی و نقـض تعهـدات بینالمللـی،

شــده اســت ،گفــت :اروپاییهــا FATF

جامعـه جهانـی را بـا بحـران مواجـه سـازند ،ایـران و اروپا

بــه عنــوان شــرط مطــرح نکردنــد ،در

میتواننـد از طریـق همـکاری و تعامـل در جهـت ارتقـای

واقــع توصیــه از طرفهــای تجــاری مــا

صلـح و امنیـت بینالمللـی عمـل کننـد.

ایــن اســت کــه اگــر  FATFو شــرایط
آن انجــام شــده باشــد امــکان تبــادالت

احضار دو عضو شورای
شهر تهران به دادسرا

خارجــی و بانکــی مــا نیــز فراهــم تــر
اســت.

ساحات در مقطع کنونی یک

آزمایش برای اروپاییها است

صبـح روز گذشـته ناهید خداکرمـی و محمـود میرلوحی ،دو

وزیــر امــور خارجــه ،ادامــه داد :ایــن

عضـو شـورای شـهر تهـران به دادسـرا احضـار شـدند.محمود

ســاز و کار حمایــت از تبــادالت تجــاری

میرلوحـی صبـح امروز به دلیل شـرکت در دادسـرا در جلسـه

(ســاحات) در ایــن مقطــع یــک

شـورای شـهر حضـور نداشـت ،هرچنـد کـه در ابتدای جلسـه

آزمایــش اســت ،پیــش از اینکــه ایــن

شـورای شـهر و قبـل از آغـاز جلسـه بـا حضور بر صحن شـورا

ســازو کار بــرای مــا مهــم باشــد بــرای

در مورد جلسـه دادسـرایش با اعضای شـورای شـهر صحبت

اروپاییهــا مهــم اســت تــا بــه دنیــا

کـرد .میرلوحـی در حالـی بـرای اتهامـش به دادسـرا مراجعه

کـرد که حسـینی میالنـی و اعطا وی را همراهـی میکردند و

ظریف:دولت وظیفه دارد برای مردم هزینه ایجاد نکند بلکه هزینه را کم کند

بعـد از جلسـه دادسـرا نیـز میرلوحی برای شـرکت در جلسـه

نشــان دهنــد تــا حــدی اســتقالل دارنــد
و میتوانــد منافــع خــود را پیگیــری
کننــد.وی خاطرنشــان کــرد :بــا ایــن

شـورا به صحـن آمد.

نـام  SPVنیـزازآن یـاد شـده و درواقـع یک کانال و سـازوکار
مالـی بـرای ارتباط میان ایـران و اروپا ازجملـه انگلیس ،آلمان

و فرانسـه است.سـهامدارنهـاد مالـی  INSTEXیا اینسـتکس
اروپاییــان چــه کاری میکننــد امــا

مـا معتقدیـم در دنیـای کنونـی کـه برخـی در تالشـند تـا

دارد؛ نخسـت قاچـاق و دومـی مصرف بیرویه بنزین اسـت.

 INSTEXیـا اینسـتکس یـک نهـاد مالی اسـت که پیشـتر با

ظریف میگوید توصیه طرفهای تجاری این است که اگر  FATFانجام شود امکان

برجام مالک عمل و
الزامات دیگرمردود است

مصـرف بنزیـن گرفته میشـود ،تصریح کرد :دو مسـئله مهم در ایـن زمینه وجود

نکته

نماینـده پیشـین مردم مشـهد در مجلس شـورای اسلامی
گفـت :بایـد در برخـی روشهـا تجدیـد نظـر و روشهـای
غلطـی را کـه تـا االن دنبـال کردهایـم را کنـار بگذاریم .محمد
جـواد آرینمنـش اظهـار کـرد :یک بررسـی اجمالـی از روند
انقلاب اسلامی نشـان میدهد که ما در کنـار موفقیتهایی
بسـیار خوبـی کـه در حوزههـای اسـتقالل سیاسـی کشـور،
اسـتقالل نظامـی و امنیتـی کشـور ،در عرصـه فناوریهـای
نویـن جنـگ افزارهای نظامـی ،حوزههای بهداشـت و درمان،
توسـعه دانشـگاهها و نظایـر آن در ایـن چهـار دهـه گذشـته
داشـتیم امـا بـا چالشهـای بسـیار جـدی در دهـه پنجـم
مواجه هسـتیم.

عکس :ایلنا

وزیر علوم از مجلس
کارت زرد گرفت

پرونـده کمبـود مـال بـرای توقیـف اسـت ،البتـه ایـن

بنزین در سال  ۹۸منتفی شد

وجــود مــا منتظــر هســتیم ببینیــم

سـه کشـوراروپایی یعنی انگلیس ،آلمان و فرانسـه موسـوم به

تروئیکای اروپا هسـتند.

 INSTEXیا اینسـتکس درواقع مخفف عبـارت Instrument

 in Support of Trade Exchangesاسـت کـه ترجمـه آن

«ابزار پشـتیبان مبادالت تجاری» است.اینسـتکس کوتاه شده

عبـارت «ابـزار تبـادالت تجـاری» اسـت و مقـر آن در پاریـس
پایتخـت فرانسـه خواهـد بود.همچنیـن رئیـس نهـاد مالـی

 INSTEXیـا اینسـتکس یک فـرد آلمانی اسـت.

 INSTEXیا اینسـتکس که پیشـتر از آن با نام سیسـتم SPV

 INSTEXگام مثبت اروپا

یـا  Special Purpose Vehicleنیـز یـاد مـی شـد هدفش

ظریــف معتقــد اســت :در حــوزه

تحریـم هـای آمریکا اسـت.برایـن مبنـا INSTEX ،یـا SPV

در حوزه سیاسی

سیاســی همیــن کــه اروپائیــان در
برابــر اقــدام آمریــکا اقدامــی انجــام
دادنــد یــا اینکــه اعــام کردنــد
میخواهنــد ســاز و کاری بــرای دور
زدن تحریمهــای درســت کننــد،
ایــن اقــدام خوبــی اســت .در زمینــه
اجرایــی چنــد شــکل داریــم ،اروپائیــان
ایــن کار را بــا تأخیــر زیــادی انجــام

ادامـه همـکاری تجـاری اتحادیـه اروپا بـا ایران حتی بـا وجود
همچون یک شـرکت برای تسـویه مالی تجارت با ایـران به دور
ازحلقـه هـای مالی متداول عمـل می کند.به عنـوان نمونه در
ایـن سـاختارایـران می تواند به اسـپانیا نفت بفروشـد و اعتبار

مالـی الزم بـرای پرداخـت به یک شـرکت آلمانی را که بـه ایران
کاال یـا خدمـات داده اسـت تامیـن کنـد و پـول ازطریق خاک

اروپـا بین دو شـرکت مبادله شـود.

دادنــد و مــا هنــوز اجرایــی شــدن آن را
ندیدیــم و از نظــر عملیاتــی بایــد صبــر
کنیــم ببینیــم اروپاییــان تــا چــه حــد
میخواهنــد اقدامــی میکننــد.

ســاز و کار مالــی اروپــا محدود
به غــذا و دارو نیســت

وی یــادآور شــد :ســاز و کار برای شــروع
از  ۲۸عضــو اتحادیــه اروپــا و اقــام غیــر
تحریمــی شــروع میشــود ،امــا ایــن
ســاز و کار محــدود بــه ایــن تعــداد از
کشــورها و بــه ایــن اقــام نیســت .در
واقــع ســاز و کار بــرای ایــن اســت کــه

در مرحلــه اول شــرکتهای خصوصــی

کــرد :مــا در تالشــیم و هیــچ وقــت

بــه اســتفاده از آن تشــویق شــوند تــا در

امیدمــان را بــه کســی نمیبندیــم و

ادامــه بــه صــورت کارآمــد بتوانــد ســایر

بــه غیــر از خــدا ،امیدمــان بــه مــردم

حوزههــا هــم پوشــش دهــد .ایــن

و داخــل اســت و مطمئــن هســتیم

اقــدام فعلــی ،سیاســی اســت تــا اینکــه

در برابــر همــه کشــورها و فشــا رها

ببینیــم در عمــل چگونــه اروپاییــان بــه

ایســتادگی میکنیــم و ایســتادگی

اقــدام عملیاتــی قابــل اتــکا تبدیــل

کردیــم ،دولــت وظیفــه دارد بــرای

میکننــد.

مــردم هزینــه ایجــاد نکنــد بلکــه

امید ما به اقدامات اروپاییها

گره نخورده است

هزینــه را کــم کنــد لــذا در ایــن
زمینــه هــم تــاش خــود را ادامــه

وزیــر امــور خارجــه در پایــان تاکیــد

خواهیــم داد.

پیام رسـانه
مازندران

روزنامـه خبرشمال

به نقل از

معاون اسـتاندار گیالن نوشت:
اجـازه تغییر کاربری واحد های صنعتی

گیلان را نمی دهیم .

جنوب کرمان

روزنامـه کاغذوطن

به نقل از مدیر

آب و فاضالب شـهری کهنوج نوشت:
مشـکل اصلی بوی بد سه راه جیرفت
اسـتفاده از یک انشعاب فاضالب است.

اصفهان

روزنامـه اصفهان زیبا

به نقل از

مدیر کل مالیاتی اسـتان اصفهان نوشت:
مالیات به هیـچ فعال اقتصادی تحمیل
نمیشود.

فارس

روزنامه افسانه

نوشت :شیراز دومین

شهر آزاد شده کشور پس از تهران بود.

مورینیو به یک سال زندان محکوم شد

10003432117834

سرمربی پرتغالی به خاطر فرار مالیاتی به یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

ژوزه مورینیو امروز توسط دادگاه مادرید به یک سال زندان تعلیقی محکوم شد .سرمربی پرتغالی به خاطر فرار
مالیاتی  ۳.۳میلیون یورویی ،باید به عنوان جریمه  ۲.۲میلیون یورو نیز پرداخت کند.

پیام ورزش
021-26325268

سرمربی پرتغالی جرم خود را پذیرفته بود به همین خاطر دادگاه او تنها چند دقیقه طول کشید.

ادامه مشکالت

حذف تمـام بانـوان بدمینتون

در تیمملی بسکتبال
بسکتبال

باز ایران از مسـابقات دهه فجر

اردوی تیـم ملی بسـکتبال بـرای حضور در
ششـمین پنجره انتخابـی جامجهانی ۲۰۱۹

بدمینتون

چیـن بـا دعـوت  ۱۹ملیپوش آغاز شـد که
با وجود حضور اسـم حامد حدادی در جمع ملیپوشـان دعوت شـده ،او
از حضـور در ایـن اردوهـا خودداری کرد تا همچنان مشـکالت در تیمملی
ادامه داشـته باشـد.با انتشـار عکسـی که از طریق فضای مجازی منتشر
شـد ،مشـخص شـد لژیونر بسـکتبال ایران در لیگ چین به اهواز سـفر
کـرده و عـدم حضـورش در اردوهـای تیـم ملـی تائیـد شـد.تیم ملـی
ایـران در پنجـره ششـم انتخابیهـا باید دوم و پنجم اسـفند مـاه باید به
مصـاف تیمهـای ملـی ژاپن و اسـترالیا بـرود که به این ترتیـب حدادی
ماننـد پنجـره ششـم در ترکیب تیمملی حضـور ندارد تا همچنان شـاهد
مشـکالت در تیم ملی بسـکتبال باشیم.

گزیده ها

بانـوان بدمینتـون بـاز ایـران در
هـر دو جـدول انفـرادی و دونفره
مسـابقات

بدمینتـون

دهـه

فجـر حـذف شـدند .بیسـت و هشـتمین دوره مسـابقات
بینالمللـی بدمینتـون دهـه فجـر به میزبانی کـرج در حال
برگـزاری اسـت .در دومیـن روز مسـابقات ،رقابـت جـدول
انفـرادی و دونفـره در بخـش بانـوان برگزار شـد و در پایان
نفـرات راه یافتـه بـه مرحلـه یـک چهـارم نهایی مشـخص
شـدند.نمایندگان ایـران در هـر دو جـدول با شکسـت برابر
رقبـای خـود از دور مسـابقات کنـار رفتنـد و نتوانسـتند بـه
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی برسـند.

آشـتی بـا برانکـو واسـطه کـرده بـود
گفـت :دو سـال پیـش آقـای افشـین پیروانـی و جـواد نکونـام بـه

و حدیثهـا پشـت سـرش شـروع
شـد .گفتنـد میخواهـد بـرود کـه

دادند.

تسـتهای الزم قـرارداد دوسـاله

دانسـت و گفـت :بوکـس ایـران تـا

بـرای همیشـه بمانـد ،امـا او بـی

سـاالر غالمی بوکسـور کرمانشـاهی

ای نیـز بـا ایـن تیـم بسـتم تـا در

چندسـال پیـش خـوب کار میکـرد

بـه پیشـرفت ورزشـی کشـورمان

توجـه بـه تمـام فرافکنیهایـی کـه

عضـو تیـم ملـی بـا حضـور در

رقابتهـای

بوندسـلیگا

و فاصلـه چندانـی بـا سـطح دیگـر

میشـد به کانـادا رفت تا پیشـرفت

دفتـر ایسـنا منطقـه کرمانشـاه

بـرای آنهـا بـازی کنـم ،امـا چـون

کشـورها نداشـت ،امـا درشـرایط

طـی ایـن  ۴۰سـال عمـر انقلاب

کنـد و بـا یـک قـرارداد سـه سـاله

درخصـوص

کـه

سـرباز بودم ،نـه ورزات ورزش و نه

فعلـی بوکـس کشـورهای رقیـب به

اسلامی اظهـار داشـت :نسـبت بـه

در کنـار بهترینهـای دنیـا در

چندمـاه اخیر در خصـوص پناهنده

فدارسـیون بـا من همـکاری نکردند

خوبـی پیشـرفت کـرده و توانسـته

رشـته اش تمریـن و مبـارزه کنـد

شـدنش بـه کانـادا مطـرح شـده،

و در نهایـت کـش دار شـدن ایـن

انـد ایـن رشـته را بـه یـک صنعـت

و هـر زمـان کـه نیـاز شـد بیایـد و

گفـت :خـط شـکنی کـردم ،بـرای

موضـوع باعث شـد تـا تیـم آلمانی

پولسـاز تبدیـل کننـد.

در میادیـن جهانـی بـرای ایـران

همیـن هـم ایـن حساسـیتها

از قـرارداد خـود منصـرف شـود.

وی گفـت :امروز کسـب یـک مدال

و ایـن دسـتاورد بزرگـی بـرای

صحبتهایـی

بوکـس

افتخارآفرینـی کنـد.

ایجـاد شـد .مگـر رشـتههای دیگر

وی

تیمهـای

برنـز بـرای بوکـس ایـران بـه یـک

خـودش میگویـد ایـن حـرف و

نیـز لژیونـر ندارنـد ،پس چـرا برای

خارجـی بـا توجـه بـه اینکـه بـرای

آرزو تبدیـل شـده ،چـرا کـه کسـی

حدیثهـا هنـوز هـم ادامـه دارد و

آنهـا مزاحمـت ایجـاد نمیکننـد.

بازیکنانشـان هزینـه میکننـد ،لـذا

بـه فکـر بوکـس نیسـت و همـه بـه

هربـار بـه ایـران میآیـد حرفهای

نمیخواهـم بـه کانـادا پناهنـده

اگـر بازیکـن آسـیبی ببینـد و یـا از

فکـر منفعـت خـود هسـتند.

عجیـب بیشـتری میشـنود .حتـی

شـوم ،هـر زمـان هم کـه قـراردادم

نظـر روحـی مشـکل داشـته باشـد،

غالمـی ادامـه داد :برخـی از

دامنـه ایـن مزاحمتهـا بـه کانـادا

تمـام شـود به کشـور بـاز میگردم.

تمـام تلاش خود را بـکار میگیرند

کشـورهای مطـرح در بوکـس دنیـا

سرپوشـیده  ۶هـزار نفـری بـه بهـره

هـم کشـیده شـد و عـدهای بـرای
اینکـه زیرآبـش را بزننـد به تیمش

هـر موقـع هم بـه تیم ملـی دعوت
ً
حتمـا خواهـم آمـد.
شـوم،

تـا مشـکالتش را رفـع کننـد .ایـن
ً
دقیقـا موضوعـی اسـت کـه مـا در

امـروز بـرای تا  ۲۰سـال آینـده این
رشـته برنامـه ریزی کـرده اند و هر

بـرداری مـی رسـد .سـاخت ایـن

«تایتـل فایـت» ایمیـل زدنـد و

وی بابیـان اینکه پیش از حضور در

ایـران عکـس آن را میبینیـم

مدیـر و مربـی جدیـد هم کـه روی

طـرحهـا از  ۲۰سـال قبـل آغـاز و

خواسـتند کـه قراردادشـان را بـا او

کانـادا از تیمهـای دیگـر دعوتنامـه

بوکس ما پسـرفت داشته است

کار بیایـد آن برنامههـا را ادامـه

فسـخ کننـد ،امـا مسـئوالن تیـم بـا

رسـمی بـرای حضور در ایـن تیمها

غالمـی البـی گـری ،عـدم وجـود

میدهـد ،امـا در ایـران مـا حتـی

بـی توجهـی بـه ایـن درخواسـتها

را داشـته ،عنـوان کـرد :از جملـه

حمایتهـای مالـی و جامانـدن از

بـرای سـه مـاه آینـده هـم برنامـه

کشـورمان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـرانه
فضـای ورزشـی نسـبت بـه قبـل از
انقلاب  ۳۲برابـر افزایـش یافتـه
اسـت ،گفـت :سـال آینـده نیـز ۱۲
اسـتادیوم  ۵هزار نفری و  ۱۰سـالن

نیمـه تمـام مانـده بـوده اسـت.
سـلطانی فـر افزود :سـه اسـتادیوم

اضافـه

کـرد:

منسـجمی نداریـم و اگـر هـم

 ۱۵هـزار نفـری نیـز در ارومیـه،

داشـته باشـیم بـا روی کار آمـدن

زنجـان و شـاهرود بـه بهره بـرداری

مدیـر و مربـی جدیـد روی ایـن

مـیرسـد .همچنین سـال آینده دو

برنامههـا خـط کشـیده میشـود.

پیست دوچرخه سـواری در رشت و

غالمـی تاکیـد کـرد :چـون جیـره

سـاری و سه سـالن سرپوشیده دو

خـوار کسـی نیسـتم راحـت حـرف

میدانـی در یـزد ،اردبیـل و خرمآباد

مـی زنـم و ایـن مسـئله عـدهای را

ی رسـد.
بـه بهـرهبـرداری م 

ناراحـت میکنـد.

وزیـر ورزش و جوانـان بـا تاکیـد بر

بهتریـن مربـی دنیـا هـم بیایـد

اینکـه از ابتـدای سـال  ۹اسـتادیوم

کاری در بوکـس ایـران از پیـش

پنـج هـزار نفـری در کشـور افتتـاح

نمیبـر د
ایـن بوکسـور لژیونـر در پاسـخ بـه

شـده اسـت ،گفت :با وجـود تحریم

پرسشـی مبنی بـر اینکه آیـا موافق

هـای دشـمن ولـی وزارت ورزش و

هفتـه دولـت آغـاز کـرده و هر هفته

حضـور مربـی خارجـی در بوکـس
ایـران اسـت ،عنـوان کـرد :اگـر

عکس :ایسنا

جوانـان بـا وجـود تمـام مشـکالت
افتتـاح سـالن هـای ورزشـی را از
یـک طرح بزرگ ورزشـی در کشـور
بـه بهـره بـرداری می رسـد.

بهتریـن مربیـان بوکـس دنیا را هم
داشـته باشـیم ،بـاز در بوکس ایران

ساالر غالمی بوکسور کرمانشاهی کسب مدال المپیک را یکی از اهداف زندگیاش عنوان کرد

درخواست برای ممنوع کردن
حجاب در المپیک ۲۰۲۴

یــک گــروه فرانســه وابســته بــه ( )ILWRاز

ســایت انجمــن جهانــی حقــوق زنــان ILWR

مســئوالن برگــزاری المپیــک و پارالمپیــک ۲۰۲۴

منتشــر شــده" ،آنــی ســوگیر" حــذف حجــاب

پاریــس خواســت تــا مانــع حضــور ورزشــکاران

ورزشــکاران محجبــه در رقابــت بــا ورزشــکاران

محجبــه در ایــن رقابتهــا شــود.

دیگــر در المپیــک  ۲۰۲۴را خواســتار شــده و این

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از

امــر را خــاف منشــور المپیــک دانســته اســت.

 ،insidethegamesبــر مبنــای مطلبــی کــه در

او ادعــا کــرده کــه تاکنــون کشــورهای مســلمان

قهرمانی ملی پوشان پارااسنوبورد
در رقابتهای بین المللی اسکی

ملــی پوشــان پارااســنورد در رقابتهــای بیــن المللی

قاســیموا بــا زمــان یــک دقیقــه و یک ثانیــه و ۴۸

اســکی کــه در پیســت بیــن المللــی دیزیــن در

صــدم ثانیــه در رتبــه چهــارم قــرار گرفــت.

حــال برگـزاری اســت ،بــه مقــام قهرمانی رســیدند.

در بخــش آقایــان و در کالس  ،sllحســین

بــه گــزارش ایســنا ،رقابتهــای بینالمللــی

ســولقانی بــا زمــان  ۲۳ثانیــه و  ۶۸صــدم ثانیــه

مســابقات پارااســکی در مــاده اســنوبرد در پیســت

در رتبــه نخســت قـرار گرفــت و فرهــاد الونــدی بــا

دیزیــن بــا حضــور تیمهــای پرتغــال ،جمهــوری

زمــان  ۴۷ثانیــه و  ۷صــدم ثانیــه دوم شــد و پدرو

آذربایجــان و جمهــوری اســامی ایـران بــا حضــور

از کشــور پرتغــال بــا زمــان  ۴۷ثانیــه و  ۵۵صــدم

 ۱۱ورزشــکار برگــزار شــد کــه در مرحلــه نخســت

ثانیــه در جایــگاه ســوم ایســتاد .در کالس ،ul

ایــن رقابتهــا و در بخــش بانــوان  sll2و ul

پوریــا خلیــل تــاش بــا زمــان  ۲۲ثانیــه و  ۲۶صدم

صدیقــه روزبــه بــا زمــان  ۳۷ثانیــه و  ۳صــدم

ثانیــه اول شــد .مهــرداد مهــدی زاده بــا زمــان ۲۴

ثانیــه اول شــد و نســیم حســنوند بــا زمــان ۳۷

ثانیــه و  ۱۸صــدم ثانیــه در مــکان دوم ایســتاد

ثانیــه و  ۶۰صــدم ثانیــه در مــکان دوم قـرار گرفــت

و حافــظ غفــاری و محمــد محمــد پــور بــا زمــان

و مریــم رحمانــی بــا زمــان یــک دقیقــه و ۳۵

 ۲۸ثانیــه و  ۲۸صــدم ثانیــه بــه صــورت مشــترک

ثانیــه و  ۵۲صــدم ثانیــه ســوم شــد .آســیتاج

در رتبــه ســوم قـرار گرفتنــد.در دور دوم مســابقات

رفت .

المپیـک بایـد ایـن کار را میکردنـد کـه متأسـفانه نکردند.

شـش مـاه پیـش بـود کـه حـرف

کشـورمان ۱۴برابـر شـده اسـت

پوشـان در نیـم فصـل دوم بـه میـدان خواهـد

شـد و نشـد امـا از نظـر مـن آقـای تـاج ،وزارت ورزش و کمیته ملی

ریختنـد و بـه همکاریشـان ادامـه

قبـل از انقلاب فضاهـای ورزشـی

مـی کـرد ،بـا همیـن شـماره پیراهـن بـرای آبـی

برانکـو رفتـم .او بـه مسـافرت رفته بود ،تا برگشـتند بازیها شـروع

آب پاکـی را روی دسـت ایـن افراد

کـه مانند یـک زمیـن غیرحاصلخیز
شـده کاری از پیـش نمیبـرد.

راه انـدازی شـد و اخیـرا نیز اوزان جدیـدی را به
آن اضافـه کردنـد ،اگـر از همیـن امـروز شـروع
کنیـم کشـورهای دیگـر چنـدان از مـا جلوتـر

نیسـتند و میتوانیـم به راحتی به آنان برسـیم.

ایــن مربــی از ســال  ۲۰۱۱تــا هفتــه گذشــته هدایــت تیــم ملــی

عوامـل مهـم عـدم موفقیـت ایـن
رشـته در ایـران دانسـت و گفـت:

مسـابقات بوکـس رده نوجوانـان

مشـکالت زیادی در بوکـس داریم،

غـرب کشـور شـرکت کـردم و

امـا اگـر میخواهیـم پیشـرفت

توانسـتم مـدال نقره را کسـب کنم.

کنیـم بایـد برنامـه ریـزی داشـته

ایـن مـدال آوری جرقـهای بـرای

باشـیم ،بـه مربی تیم ملـی اختیار

حضـور جـدی مـن در بوکـس شـد

تـام بدهیـم و فرصـت دهیـم تـا

و از همیـن جـا بود که بـرای حضور

تواناییهـای خـود را نشـان دهـد.

در مسـابقات و میادیـن مختلـف

عضـو تیـم ملـی بوکـس تصریـح

راغـب شـدم تـا اینکـه سـال ۸۹

کـرد :اگـر همـه شـرایط را بـرای

اولیـن بـازی بـرون مـرزی را در

کـیروش قـرار اســت در بوگوتــا پایتخــت کلمبیــا ســاکن شــود و

بوکـس ایـران فراهـم کنیـم ،در

اوکرایـن تجربـه کـردم.

ســه دســتیار ســابق او نیــز در کنــار ک ـیروش هســتند .اوســیانو

دو سـال اول تغییـرات بـه وضـوح

وی افـزود :در مجمـوع تاکنـون ۴۰

دیـده میشـود و شـاید بتـوان

بـازی ملـی بـا چندین مـدال آوری

کــروز بــه عنــوان دســتیار فنــی ،میــک مکدرمــوت بــه عنــوان

گفـت کـه بتوانیـم در سـالهای

را بـرای کشـورم داشـته ام ،هرچنـد

آینـده مـدال المپیـک ایـن رشـته

کـه در ایـن سـالها بارهـا در تیـم

را بگیریـم.

ملـی حقـم را خوردند.

بارهـا حقم را در تیم ملی خوردند

ایـن بوکسـور کرمانشـاهی در ادامه

غالمـی

همچنیـن

درخصـوص

و

گفـت:

میخواهـم

قهرمـان

چگونگـی ورودش بـه دنیـای

المپیـک باشـم ،بـرای ایـن هـدف

بوکـس نیـز گفـت :تـا قبـل از ۱۶

هـم تلاش میکنـم ،امـا بـا وجود

سـالگی رشـتههای بسـکتبال و

اینکـه تاکنـون بارهـا بـا قهرمانـان

قایقرانـی را تجربـه کـردم ،امـا در

المپیـک مبـارزات نزدیکـی داشـته

ایـن سـن درحالی بـه بوکـس وارد

ام و حتـی برخـی از آنـان را مغلوب

شـدم کـه هماننـد یـک حرفـهای

کـرده ام

اجرایــی کننــد" .ایــن انجمــن میگویــد" :منشــور

ورزشــکار زن محجبــه آمریکایــی تبدیــل شــد

المپیــک حضــور تمــام ورزشــکاران در رقابتهــا

مکانهــای اول تــا ســوم ایســتادند.

عهــده بگیــرد.

همین سـن بـود کـه در اولین دوره

کــه در شمشــیربازی بــه مــدال دســت یافــت.

پرتغــال و جمهــوری آذربایجــان بــه ترتیــب در

بســته شــود و ســرمربی ســابق ای ـران هدایــت ایــن تیــم را بــر

بوکـس ایـران از دیگـر سـو را از

اصــول منشــور المپیــک را در ایــن رقابتهــا

در پایــان ایــن دوره از مســابقات تیمهــای ای ـران،

اســت پرونــده پیوســتن کارلــوس کـیروش بــه تیــم ملــی کلبیــا

در خانـه با مـن تمرین داشـت .در

در المپیــک ریــو ،ابتهــاج محمــد بــه اولیــن

صــدم ثانیــه در مــکان ســوم ایســتاد.

بــه گـزارش ایســنا و بــه نقــل از  ،elespectadorایــن هفتــه قـرار

یکسـو و عـدم همدلـی جامعـه

المپیــک بــه ایــن مســاله ورود کننــد و تمــام

شــد و حافــظ غفــاری بــا زمــان  ۳۱ثانیــه و ۵۷

شــده اســت.

پـدرم مربـی بوکـس بود و همیشـه

المپیــک پافشــاری دارنــد".

زاده بــا زمــان  ۲۷ثانیــه و  ۳۷صــدم ثانیــه دوم

شــیوه همــکاری ایــن مربــی بــا تیــم ملــی ایــن کشــور منتشــر

ایــن مربــی قــرار اســت بــه جــای نســتور پکرمــن عهــده دار

فرصــت هســت تــا میزبــان و کمیتــه بینالمللی

در مــکان نخســت قــرار گرفــت .مهــرداد مهــدی

نزدیــک و نزدیکتــر میشــود ،جزئیــات جدیــدی از قــرارداد و

وی مشـکالت زیرسـاختی را از

کــه "زمــان زیــادی تــا المپیــک  ۲۰۲۴مانــده و

خلیــل تــاش بــا زمــان  ۲۵ثانیــه و  ۷صــدم ثانیــه

در حالــی کــه پیوســتن کارلــوس کـیروش بــه تیــم ملــی کلمبیــا

ایـن رشـته را میفهمیـدم ،چراکـه

بایــد نشــان دهنــد کــه در اجــرای اصــول منشــور

 ۳۹صــدم ثانیــه ســوم شــد .در کالس  ،ulپوریــا

جزئیات جدیدی از
قرارداد کیروش با
کلمبیا منتشر شد

شکســت برابــر ژاپــن حــذف شــد.

منــع کــرد .مســئوالن بازیهــای المپیــک ۲۰۲۴

کشــور پرتغــال بــا زمــان یــک دقیقــه و  ۹ثانیــه و

از رد پای دختر کیروش
تا اسکان در بوگوتا

ای ـران را بــر عهــده داشــت و تیمــش در مرحلــه نیمــه نهایــی بــا

انجمــن حقــوق جهانــی زنــان در ایــن بــاره گفتــه

 ۴۳ثانیــه و  ۸۶صــدم ثانیــه دوم شــد .پــدرو از

خرمشـهر و آبـادان فعالیـت مـی کننـد.

از آنجایـی کـه بوکـس بانـوان در المپیک لندن

در زمــان آپارتایــد از حضــور در ایــن رقابتهــا

مــکان نخســت ایســتاد و فرهــاد الونــدی بــا زمــان

همچـون دزفـول ،بهبهـان ،اهـواز ،بندرامـام ،ماهشـهر،

جهانـی کاری که مـردان نکردنـد را جبران کنند.

کــه در ورزشهــای انفــرادی حاضــر باشــند.

ســولقانی بــا زمــان  ۲۵ثانیــه و  ۵۴صــدم ثانیه در

حدود  250ورزشـکار در شهرسـتان های مختلف خوزسـتان

بـا مـدال آوری در میادین بیـن المللی و حتی

کننــد و تنهــا بــه ایــن ورزشــکاران اجــازه دادهانــد

در بخــش آقایــان و در کالس  ،sll2حســین

مـارون بهبهـان برگـزار مـی شـود .وی گفـت :هـم اکنـون

رشـد بوکس ایران شـود و زنان بوکسـور بتوانند

چنیــن نقــض آشــکار منشــور المپیــک را قبــول

و  ۲۱ثانیــه و  ۸۱صــدم ثانیــه ســوم شــد.

همراه اسـت نیمه نخسـت اسـفند امسـال در مجتمع سـد

بـه نظـر میرسـد تحقـق ایـن صحبتهـا باعث

کــرده اســت ،درحالــی کــه آفریقــای جنوبــی را

قـرار گرفــت .مریــم رحمانــی بــا زمــان یــک دقیقه

جـت اسـکی کشـوری که همـواره با اسـتقبال عالقـه مندان

بـر راه انـدازی بوکس بانـوان در ایران شـده که

حضــور در رشــتههای میکــس المپیــک منــع

زمــان  ۵۶ثانیــه و یــک صــدم ثانیــه در مــکان دوم

بهبهـان داده شـد .نیمـا حاجـی پـور بیـان کرد :مسـابقات

سـاالر غالمی گفـت :اخیـ ًرا صحبتهایـی مبنی

اجــازه داشــتهاند ،ورزشــکاران زن خــود را از

کالس  sll2و ulصدیقــه روزبــه بــا زمــان  ۴۹ثانیــه

خوزسـتان گفـت :میزبانـی رقابت

بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای آبـی خوزسـتان به شهرسـتان

ما را در مسـابقات باال ببرند

اســت .چگونــه کمیتــه بیــن المللــی المپیــک

و  ۱۰صــدم ثانیــه اول شــد و آیتــاج قاســیموا بــا

رییـس انجمـن هـای ورزشـی
های جت اسـکی قهرمانی کشـور

بانوان بوکسـور میتوانند مدالآوری

آن هــم بــدون مالحظــات مذهبــی را خواســتار

کــه بعــد از ظهــر برگ ـزار شــد ،در بخــش خانمهــا

شـماره

اسکی

 ۹۰اسـتقالل بـه

تیـم پرسـپولیس هـم بـا پیراهن شـماره  ۹۰بازی

هـم بنشـینید و مشـکالت را حـل کنیـد .بعـد از آن بـه سـراغ آقای

جیره خوار کسی نیستم ،راحت حرف میزنم

پرسـپولیس،

بـا

رسـما بـه اسـتقالل پیوسـت .ایـن بازیکـن که در

بازیهای آسـیایی را نوشـت .گفتم آقا بهتر این اسـت که شـما کنار

جت اسـکی قهرمانی کشور شد

پیراهـن

پرسـپولیس کنـار گذاشـته شـد ،با عقـد قراردادی

گفـت .دسـتش درد نکنـد ،در همیـن بـاره صحبت کـرد .روی تخته

ساالر غالمی لژیونر بوکس ایران

مـیرود.

بهبهـان میزبـان رقابـت هـای

مهاجـم سـابق تیـم فوتبـال

منشـا کـه در انتهـای نیم فصل نخسـت از لیسـت

رفتـم ،چیزهـای قشـنگی درسـت کـرده ،باید به او خسـته نباشـید

آلمـان بـود کـه حتی پـس از انجام

نفـری شهرسـتان مراغـه بـا اشـاره

میـدان

مـن زنـگ زدنـد که کـیروش بـا مـن کار دارد؛ به مرکز ملـی فوتبال

ایـن تیمهـا ،تیمـی از هامبـورگ

در آییـن افتتـاح اسـتادیوم  ۵هـزار

فوتبال

کـیروش که گفتـه بود پرویـن را برای

از مشـکالت کنونـی بوکـس ایـران

سـلطانی فـر ظهـر امروز سـه شـنبه

تن مهاجم سـابق پرسپولیس

علـی پرویـن دربـاره صحبـت کارلوس

پیشـرفت سـریع دیگـر کشـورها را

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،مسـعود

پیراهن شـماره  ۹۰استقالل بر

کـیروش و برانکـه چه کرد
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نکته

تعـداد فضاهـای ورزشـی
کشـور بعـداز پیـروزی انقالب
 ۱۴برابـر شـده اسـت

پرویـن بـرای آشـتی دادن

فوتبال

3

هدایــت کلمبیــا شــود.
* امضای قرارداد
از امــروز تــا جمعــه همیــن هفتــه قـرار اســت کارلــوس کــی روش
بــه کلمبیــا ســفر کنــد و ضمــن دیــدار بــا رئیــس فدراســیون
فوتبــال ایــن کشــور ،قـرارداد خــود را امضــا کنــد و رســما ســرمربی
کلمبیــا شــود .ایــن قـرارداد تــا جــام جهانــی قطــر اعتبــار خواهــد
داشــت و ســرمربی پرتغالــی وظیفــه دارد تــا بــا کلمبیــا بــه جــام
جهانــی قطــر راه یابــد.
* اسکان کیروش

مربــی بدنســاز و دیهگــو یوجنیــو جاکینــو بــه عنــوان فیزیوتـراپ
کــیروش را همراهــی خواهنــد کــرد .همچنیــن قــرار اســت دو
مربــی کلمبیایــی نیــز در کنــار او فعالیــت کننــد.
* اولین مالقات
رامــون خســورون ،رئیــس فدراســیون فوتبــال کلمبیــا اعــام کــرد
اولیــن بــار بــا ایــن مربــی پرتغالــی در مراســم بهتریــن هــای فیفا
دیــدار کــرده کــه در ســپتامبر  ۲۰۱۸بــوده اســت و در ادامــه بــا هــم
مالقاتی داشــتند.
* دختر کی روش در نقش مشاور
دختــر کارلــوس کـیروش کــه در رشــته حقــوق تحصیــل کــرده و
وکیــل اســت ،قـرار اســت قـرارداد او بــا فدراســیون فوتبــال کلمبیــا
را بررســی کنــد .کـیروش در ایــن قـرارداد بایــد ارتبــاط دائمــی بــا
تیمهــای جوانــان کلمبیــا داشــته باشــد و بــا بخشهــای مربــوط
بــه لیــگ کلمبیــا و تیمهــای فوتبــال کلمبیــا ارتباط داشــته باشــد.
مــواردی کــه در تیــم ملــی ایـران هرگــز کـیروش سـراغی از آنهــا
نمیگرفــت.
* اولین مسابقه برابر ژاپن
کارلــوس کــی روش در اولیــن حضــور خــود بــا تیــم ملــی کلمبیــا
در دیــداری دوســتانه برابــر تیــم ملــی ژاپــن قـرار خواهــد گرفــت.
ایــن دیــدار قـرار اســت در توکیــو برگـزار شــود.
رقابتهــای کوپــا آمهریــکا در ســال  ۲۰۱۹برگــزار میشــود
کــه ب ـرای کلمبیــا اهمیــت دارد و فدراســیون فوتبــال بــه دنبــال
حریفــان دیگــری بــرای بازیهــای دوســتانه اســت.

راز عجیب بازی ایران و ژاپن که هنوز
فاش نشده است

بازیکنــان دچــار اشــتباه شــدند ».هیچکــدام از
بازیکنانــی کــه در آن صحنــه بودنــد بعــد از بــازی
صحبتــی در ایــن بــاره نکردنــد .تــاش کردیــم تــا از
کنعانــی زادگان و مرتضــی پورعلــی گنجــی در ایــن
بــاره ســوال کنیــم ولــی هیچکــدام حــرف نزدنــد و

بارهــا ایــن اتفــاق در ورزشــگاههای خارجــی هــم

معمــوال بازیکنــی اشــتباه نکــرده اســت ولــی در

افتــاده کــه تماشــاگری ســوت بزنــد ولــی معمــوال

بــازی ژاپــن بازیکنــان ایــران دچــار اشــتباه شــدند

بازیکنــی اشــتباه نکــرده اســت امــا در بــازی ژاپــن

و تــوپ را ول کردنــد تــا آنهــا تــوپ را ســانتر و

بازیکنــان ایــران دچــار اشــتباه شــدند و تــوپ را ول

بعــد گل کننــد .بعــد از بــازی ژاپــن از هــر کــدام از

کردنــد تــا آنهــا تــوپ را ســانتر و بعــد گل کننــد.

بازیکنــان تیــم ملــی در ایــن بــاره مــی پرســیدم

بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن؛ پرونــده جــام

بــه درســتی جــواب نمــی داد .از روزبــه چشــمی

ملــت هــا تمــام شــد و رفــت امــا هنــوز یک مســئله

بگیریــد تــا مســعود شــجاعی و ســردار .همــه مــی

مبهــم وجــود دارد .چــه کســی در بــازی ایــران و

گفتنــد حــاال یــک اشــتباهی رخ داده اســت .آنهــا

ژاپــن ســوت زد کــه بازیکنــان تیــم ملــی به اشــتباه

یکجورهایــی ایــن موضــوع را تائیــد مــی کردنــد کــه

افتادنــد؟ اکثــر ظرفیــت ورزشــگاه در اختیــار ایرانی

بازیکنــان فکــر کــرده انــد داور ســوت زده اســت.

هــا بــود .طرفــداران هــم گهــگاه بــا خــود ســوت بــه

در ایــن بــاره فیلیپــه یکــی از اعضــای کادر فنــی

ورزشــگاه مــی برنــد و شــده در بــازی هــای مختلف

تیــم ملــی هــم مــی گویــد« :راســتش مــا هــم

حتــی بــه جــای داور ســوت زده انــد .بارهــا ایــن

صــدای ســوت را در ورزشــگاه شــنیدیم و احســاس

اتفــاق در ورزشــگاههای خارجــی هــم افتــاده ولــی

کردیــم داور ســوت زده اســت ،بــه همیــن خاطــر

بــه ایــن ســوال پاســخی ندانــد ولــی ظاهــرا آنهــا
در رختکــن هــم گفتــه بودنــد یــک نفــر ســوت زده
و آنهــا دچــار اشــتباه شــدهاند .حــاال اینکــه ســوت
را چــه کســی زده ،واقعــا عالمــت ســوال بزرگــی
اســت .ولــی هــر چــه بــود همــان ســوت نقــش
کلیــدی و مهمــی در حــذف ایــران از جــام ملــت
هــا داشــت .تصــور کنیــد اگــر بازیکنــان دچــار
اشــتباه نمــی شــدند کســی تــوپ را رهــا نمــی کــرد
کــه بازیکــن ژاپــن آن را بگیــرد و ارســال کنــد و در
ادامــه تبدیــل بــه گل شــود .ایــن بخــش از بــازی
ایــران و ژاپــن مثــل یــک معمــا مــی مانــد .کســی
هــم نمــی توانــد جــواب ایــن معمــا را بدهــد؛
نــه بازیکنــان ،نــه اعضــای کادر فنــی و نــه حتــی
تماشــاگران.
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میـراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی

نـوع مجـوز داریـم کـه یکـی از آنهـا مجـوز مشـاغل خانگی

و گردشگری مشـهد گفت :حدود

پشـتیبان و نـوع دیگـر مشـاغل خانگـی مسـتقل اسـت.

سهونیم میلیارد تومان تسهیالت

معـاون صنایـع دسـتی اداره میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی

کمبهـره در سـال جـاری در اختیـار هنرمندان صنایع دسـتی

و گردشـگری مشـهد افـزود  :امسـال حـدود  75پرونـده

مشـهد قرار گرفته است .سـمیه روانخواه ،درباره فعالیتهای

در حـوزه مشـاغل خانگـی را بـه بانکهـا معرفـی کردهایـم

صنایـع دسـتی ،اظهـار کـرد :حـوزه معاونـت صنایـع دسـتی

کـه در حـال حاضـر حـدود  1.5میلیـارد تومـان در حـوزه

مشـهد در حقیقـت صـدور مجوز مشـاغل خانگـی را بر عهده

مشـاغل خانگـی افراد توانسـتهاند جـذب کنند کـه از این 75

دارد ،سـاماندهی و معرفی متقاضیان بیمه هنرمندان یا بیمه

پرونـده  24پرونـده مخصوص پشـتیبانان و باقـی پروندهها

روسـتایی کـه ذیـل بیمـه صندوق روسـتایی هسـتند هم در

مخصوص مسـتقلین بوده اسـت .نسـبت به سـال گذشـته

ایـن حـوزه قرار میگیـرد؛ در حقیقت ایـن معاونت پیگیری

در پروندههایـی کـه معرفـی کردهایـم رشـدی  15درصـدی

پروندههای متقاضی تسهیالت در سامانه کارا را به عهده دارد.

داشـتهایم.

پایان مرمت سازه دروازه

طرح میراثبان افتخاری اجرایی میشود
میراث

فرمانـده یگان حفاظت سـازمان

میـراث فرهنگـی خبـر داد:
همزمـان بـا چهلمیـن سـالگرد

پیـروزی

انقلاب

اسلامی،

«طـرح میراثبـان افتخاری در راسـتای افزایش مشـارکت

مـردم بـرای حفاظـت از میراث فرهنگی» اجرایی میشـود.

سـردار امیـر رحمتالهـی ،یکـی از مهمتریـن راهبردهـای

سـازمان میـراث فرهنگـی در حفاظـت از میـراث فرهنگـی
کشـور را ،جلـب مشـارکت مـردم به عنـوان حافظـان اصلی

میـراث هویتـی خویـش دانسـت و افـزود :بـدون شـک

امـروز نبایـد بـرای تأمیـن امنیـت بیـش از یـک میلیـون
ً
صرفا بـه خود متکی
جاذبـه تاریخـی و فرهنگـی در کشـور
باشـیم.او بـا بیـان اینکـه نبایـد نقـش تأثیرگـذار مـردم را

شواهد حضور ساسانیان

راهآهن
جنوب-شمال
ثبت جهانی میشود

شنبه  16بهمن ماه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به طور رسمی گشایش یافت.

عضــو

بـرای حفاظـت از آثـار تاریخـی نادیده انگاشـت ،بیـان کرد:

تجربه نشـان داده که بسـیاری از نهادها و ارگانها هر زمان
کـه از ظرفیتهـای مـردم در راسـتای برآورده کـردن اهداف
سـازمانی خود اسـتفاده کردهاند ،رشـد و تعالی را به دسـت

آوردهانـد.وی ادامـه داد :در راسـتای بهرهمنـدی از ظرفیـت

گسـترده اجتماعـی مردم ،یـگان حفاظت میـراث فرهنگی

کشـور ،طرحی را با نام «میراثبانان افتخاری» در راسـتای
افزایش مشـارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی ارائه

داده کـه پس از اجرایی شـدن به واسـطه آن تلاش داریم،
از یکسـو با فرهنگسـازی صحیح ،لزوم حفاظت از میراث
فرهنگـی را بـه عنـوان میراث هویت یک سـرزمین به مردم

آمـوزش دهیم و از سـوی دیگر با جلب مشـارکت مردم ،به
حفاظـت هـر چـه بهتـر از آثـار تاریخـی بپردازیم.

رئیس سـازمان سـیما منظر و فضای سـبز شـهری شهرداری شـیراز اعالم کرد:

گــروه

مراسـم رونمایـی از «قـرآن» دروازه قرآن همزمان با چهلمین سـالگرد پیروزی

باســتان شناســی دانشــگاه تهــران

انقلاب اسلامی در  ۲۲بهمـن برگـزار خواهد شـد .جهانبخش میرزاونـد با بیان

افــزود« :ایــن پــروژه بــا دو هــدف

در شهر «تون» کشف شد

اینکـه مرمـت سـازه دروازه قـرآن به پایان رسـیده اسـت ،بـر لـزوم بازگرداندن

شناســایی شــواهد صنعتــی در

هویـت اصلـی بـه ایـن بنای تاریخی شـهر شـیراز تاکیـد کـرد و افـزود :دروازه

بخــش جنوبــی و غربــی شــهر تــون

در الیــه هــای زیریــن مســجد

باســتان شناســی شــهر تاریخــی

صــدر اســامی کوشــک کــه یکــی

تــون در فــردوس خراســان جنوبــی

از مســاجد اولیــه منحصــر بفــرد

بــا همــکاری مشــترک معاونــت

در فــردوس اســت ،شــواهدی از

پژوهشــی دانشــگاه تهــران ،اداره

کــه نشــان از حضــور ساســانیان در

دســتی

اســتان

ایــن بخــش از شــهر تاریخــی تــون

خراســان جنوبــی ،پایــگاه شــهر

دارد .محمــد اســماعیل اســمعیلی

تاریخــی تــون  ،اداره میــراث

جلــودار ،سرپرســت هیــأت باســتان

فرهنگــی شهرســتان فــردوس و

شناســی بــا اعــام ایــن خبــر

مجــوز پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی

گفــت« :فصــل دوم پژوهــش هــای

و گردشــگری انجــام گرفــت».

قـرآن بـه عنـوان نمـاد شـیراز از گذشـتههای دور از اهمیـت ویـژهای برخـوردار

 ،بازشناســی مســجد صــدر اســامی

بـوده و بـه علـت وجـود قـرآن بـزرگ و وزینـی که گفته میشـود سـنگینی آن

کوشــک و شــواهد آن انجــام

بـه  ۱۷مـن میرسـد در اذهـان مـردم مکانـی متبرک به شـمار میرفـت.وی با

شــد».او بــا اشــاره بــه کشــف

اشـاره بـه اینکه قـرآن قدیمی موجـود در دروازه قرآن هماکنـون در موزه پارس

شــواهد قطعــی از کــوره هــای

شـیراز نگهداری میشـود ،خاطرنشـان کرد :طرح شبیهسـازی و بازسـازی این

ســفال پــزی قــرون میانــی اســام

قـرآن در حـال انجـام اسـت و همزمـان بـا دهـه فجـر انقلاب در روز  ۲۲بهمن

و یــک حــوض انبــار(آب انبــار)

مـاه مراسـم قـرار دادن صفحـهای از بازسـازی ایـن قرآن بـر فـراز دروازه قرآن

مدفــون شــده بــه همــراه سیســتم

برگـزار خواهـد شـد .دروازه قـرآن شـیراز یکـی از  ۶دروازه باقیمانـده شـیراز به

تامیــن آب آن  ،از قنــات جهانــی

شـمار مـیرود کـه در شـمال شـرقی ،حدفاصـل تنـگ هللا اکبر میان کـوه چهل

بلــده فــردوس ،از شناســایی رونــد

عکس :ایسنا

اســتقراری تاریخــی بدســت آمــد

کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
و گردشــگری

هیئــت

علمــی

قرآن شیراز

عکس :ایسنا

معـاون صنایـع دسـتی اداره

وی خاطـر نشـان کـرد :مـا در حـوزه مشـاغل خانگـی دو

سوژه

نمایشگاه "چهل نقش" با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور صبح امروز سه

021-26325268

پرداخت  3.5میلیارد تومان تسهیالت کمبهره
صنایع
دستی

10003432117834

نمایشگاه «چهل نقش» در مجموعه نیاوران گشایش یافت

تحــول مســجد صــدر اســامی
کوشــک خبــر داد.

مقام و کوه باباکوهی قرار دارد و بارها تخریب و بازسـازی و آخرین بار توسـط
حسـین ایگار احداث شـد.

«شهر ایلخانی نوشآباد» زیر چرخ خودروها

لزاده ،مسـئول کمیسـیون برنامه و بودجه
مهدی اسـماعی 

شـورای اسلامی شـهر نوشآبـاد نیـز گفـت :هـر چنـد که

گزارش
رییـس سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری
بـه موضـوع ثبـت جهانی تپه ازبکی اشـاره کرد و گفت :هر سـال

ایلخانیـان ،سلسـلهای مغولـی بودند که

یـک سـهمیه بـرای ثبت جهانـی آثار میـراث فرهنگـی داریم که

بـه فاصلـه سـالهای  ۱۲۵۶تـا ۱۳۴۹

بـر اسـاس اولویـت ثبت ایـن تپه هم در دسـتور کار قـرار گرفته

میلادی در ایـران حکومـت میکردنـد.

است.

ایلخانیـان ،شـهرهای باشـکوهی مثـل

علـی اصغـر مونسـان بـا همراهـی اسـتاندار البـرز و مسـئوالن

سـلطانیه بنـا کردنـد کـه بسـیاری از آن

اسـتانی پـس از حضـور در گلـزار شـهدای چهارصـد دسـتگاه و

شـهرها فـرو پاشـیده و بـه تپههـای

ادای دین به مقام شـهدای البرزی ،از کاخ سـلیمانیه و مجتمع

باسـتانی تبدیـل شـدهاند و از ایـن رو

تفریحـی گردشـگری رز بازدیـد کرد.

اطالعـات باستانشناسـان در رابطـه بـا

مونسـان در حاشـیه ایـن بازدید در جمـع خبرنگاران اظهـار کرد:

شـهرهای ایلخانـی انـدک اسـت.

البرز پتاسـیلهای ویژهای در حوزه گردشگری دارد .همجواری با

در سـالهای اخیـر اطالعـات تـازهای از

تهـران ایـن امـکان را به اسـتان میدهد که بازارهای گردشـگری

معمـاری و شهرسـازی ایلخانـی در اثـر

خـود را بیـش از پیـش رونق دهد.

کاوشهـای قلعـه ایلخانـی نوشآبـاد

معـاون رئیـس جمهـور با اشـاره بـه اینکه امسـال در البـرز ۱,۱۰۰

بـه دسـت آمـده اسـت کـه میتوانـد

گردشـگران در حـال نابـودی اسـت.

ایرانـی در ایـن دوره تاریخـی ،بسـیار

ویژگیهـای معمـاری و شهرسـازی در

بـرای بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع

قابـل توجـه اسـت.

ایـن دوره را روشـن کنـد .ایـن محوطـه

خبرنگار ایسـنا با ر ضا نوری شادمهانی-

نـوری شـادمهانی اظهـار کـرد :فضـای

برخلاف شـهرهای ایلخانـی کـه در

عضـو هیئـت علمـی گـروه باسـتان

ارگ کـه سـه سـال پیـش در ایـن قلعه

مکانهـای خوش آب و هوا بنا شـدهاند،

شناسـی دانشـگاه کاشـان ،مجید منتظر

شناسـایی شـد در سـنت شهرسـازی

در ناحیـه کویـر مرکـزی و در مسـیر

ظهـوری -عضـو گـروه باسـتان شناسـی

ایرانـی مهمتریـن بخـش یـک شـهر

دریاچـه نمک سـاخته شـده اسـت و به

شـهر ایلخانـی نوشآبـاد و مهـدی

محسـوب میشـود و از ایـن نظـر ایـن

همیـن علـت ،دارای معمـاری محلـی و

اسـماعیلزاده  -مسـئول کمیسـیون

منحصـر به خود اسـت .این شـهر از نوع

برنامـه و بودجـه شـورای اسلامی شـهر

ارگ برای باسـتان شناسـان مهم اسـت،
ً
مخصوصـا اینکـه هیـچ شـهر ایلخانـی

شـهرهای خدماتـی -ارتباطـی اسـت که

نوشآبـاد بـه گفتوگـو پرداخـت کـه در

باقـی نمانـده کـه ارگ آنهـا پابرجـا

بـه مسـافران در مسـیر کویـر جنـوب به

ادامـه میخوانیـد:

باشـد.

شـمال خدماتـی را ارائه میکرده اسـت.

عضـو هیئـت علمـی گـروه باسـتان

وی افـزود :در کاوشهـای امسـال،

ایـن روزهـا به علت بیتوجهی مسـئوالن

شناسـی دانشـگاه کاشـان گفت :محوطه

بقایـای یک شاهنشـین کـه محل زندگی

محوطـه تاریخـی نوشآبـاد بـه عنـوان

تاریخـی فیضآبـاد ،که از عصـر ایلخانی

حاکـم شـهر بـوده را کشـف کردیـم .این

تفرجـگاه در زیـر چـرخ خودروهـای

اسـت بـه جهـت مطالعـات شهرسـازی

بنـای خشـتی بـا کـف و انـدود گچـی،

آن در زمـان برپایـی بـا طـاق آهنـگ و
گنبـد پوشـش داشـته و جهتـی شـرقی

اسـتان اضافـه خواهد شـد.

– غربـی دارد.

ایـن مسـئول گفـت :در کنـار سـاخت مراکـز اقامتـی بایـد بـه

عضـو هیئت علمی گروه باستانشناسـی

رونـق بومگـردی ایـن اسـتان نیز توجه ویژه شـود ،البـرز مناطق

دانشـگاه کاشـان ،تصریـح کـرد :ابعـاد

طبیعـی زیبایـی دارد و توجـه به ایـن ظرفیت میتوانـد به رونق

تقریبـی ایـن ارگ بـا محاسـبه بخـش

گردشـگری اسـتان کمـک کنـد.وی همچنیـن بر ضـرورت رونق

کاوش نشـده  ۲۰×۱۰متـر اسـت ،کـه

صنایـع دسـتی و ایجـاد یـک بازارچه دائمـی در البـرز تاکید کرد

کاربـری آن فعلاً ناشـناخته و نیازمند به

و گفـت :بـه دنبـال ایجـاد یـک بازارچـه دائمـی صنایـع دسـتی

کاوش در بخـش غربـی اسـت ،ولـی به

در البـرز هسـتیم تـا بتوانیـم ظرفیتهـای صنایع دسـتی البرز

احتمـال زیـاد ایـن بنـا متعلق بـه طبقه

را بیشـتر معرفـی کنیـم .مونسـان در پایـان اعلام کـرد :در حال

ممتـاز جامعـه بـوده است.سرپرسـت

حاضـر پرونـده راهآهـن شـمال به جنوب کـه یکـی از محورهای

گروه باسـتان شناسـی قلعـه فیضآباد،

مهـم مواصالتی اسـت بـرای ثبت جهانـی پیگیری میشـود.در

گفـت :حاصـل کاوشهـا ،کشـف یـک

ادامه اسـتاندار البرز گفت :با توجه به پتانسـیلهای گردشـگری

تختهـای اقامتـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه تـا البـرز از یـک
اسـتان گذرگاهـی بـه مقصد گردشـگری تبدیل شـود.

واحـد سـاختمانی اسـت کـه از اتاقهای
تـو در تو با ابعاد مختلف تشـکیل شـده

عکس :ایرنا

افرایـش ظرفیتهای گردشـگری البرز سـاخت هتـل و افزایش

شـهر روایت دیگری از پیشـینه تمدنی نوشآباد اسـت که
بایـد شناسـایی و حفظ شـود.وی اظهار کرد :بـا وجود آنکه

شـهر ایلخانـی نوشآبـاد ،طـی شـش سـال مـورد کاوش

و مطالعه باسـتان شناسـان دانشـگاه کاشـان قـرار گرفته
اسـت ،امـا هنـوز بـه علـت بیتوجهـی مسـئوالن میـراث
فرهنگـی آران و بیـدگل بـه عنـوان تفرجـگاه در زیـر چرخ

خودروهـای گردشـگران در حـال نابودی است.اسـماعیل
زاده افـزود :مهمتریـن موضوع در شـرایط فعلـی ،حفظ و

نجـات بخشـی ایـن محوطـه  ۴۲هکتـاری از تخریبهای

انسـانی و طبیعـی اسـت .همچنیـن تعیین حریـم آن از

دیگـر ضرورتهـای حفـظ ایـن اثـر تاریخی اسـت کـه به
اعتقـاد کارشناسـان ،منحصـر بـه فـرد و کم نظیر اسـت.

بـا پاطـاق هـای بـزرگ اسـت و سـقف

گفـت :پنـج هـزار تخت نیـز به ظرفیـت تختهـای اقامتی این

رونـق گردشـگری کمـک کنیم.عزیزالـه شـهبازی افـزود :بـرای

شاسـند ،امـا شناسـایی محوطـه ایلخانـی در شـمال این

متشـکل از فضایـی مسـتطیل شـکل

میلیـارد تومـان در حـوزه گردشـگری سـرمایهگذاری میشـود،

ایـن اسـتان درصـدد هسـتیم کـه با جـذب سـرمایه گـذاری به

نکته

این محوطه برخالف شهرهای ایلخانی درناحیه کویر مرکزی و در مسیر دریاچه نمک ساخته شده است

نوشآبـاد را با مجموعه باسـتانی شـهر زیـر زمینی آن می

کـه دارای یـک ورودی مشـترک اسـت

شهر ایلخانی نوشآباد در سال  ۱۳۸۴با شماره  ۱۳۵۹۶در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

مکان نگهداری لوح یادمان دانشگاه تهران را تخریب کردند
«همزمــان بــا افتتــاح دانشــگاه تهــران و

طــرح مرمتــی بخــش جنوبــی دانشــکده

در  ۱۵بهمــن  ۱۳۱۳افتتــاح شــد کــه میتــوان گفــت

قــرار دادن لــوح بنــای آن ،در زیــر پلــکان

پزشــکی آغــاز شــده بــود کــه میــراث اعــام

اولیــن دانشــکده در کشــور اســت و لــوح بنــای

جنوبــی دانشــگاه تهــران ،ایــن پلــکان بــه

کــرد؛ پیمانــکار بــدون اخــذ مجــوز از میــراث

دانشــگاه تهــران در زیــر پلــکان بخــش جنوبــی

نــام مرمــت ،در حــال گودبــرداری اســت!»

اســتان تهــران در حــال مرمــت غیرقانونــی اســت.

قــرار داده شــده اســت کــه در آن از تاریــخ و بانــی

شــهرام شــهریار  -فعــال میــراث فرهنگــی  -در

دانشــکده پزشــکی بــه مســاحت  ۲۸۹۵۸متــر

تأســیس دانشــگاه تهـران نــام بــرده شــده اســت».

مطلبــی با عنــوان «پلکان جنوبی دانشــکده پزشــکی

مربــع در ضلــع شــمالی دانشــگاه تهـران واقــع شــده

ایــن صحبتهــا در حالــی مطــرح میشــوند کــه

و لــوح یادمــان دانشــگاه» در سـ ِ
ـایت ســفرنویس،

و کل ابنیــه و مجموعــه دانشــگاه تهــران در  ۱۸آذر

نــوروز ســال  ۱۳۹۵و بــا آغــاز تعطیــات نــوروزی و

از گودبــرداری یکــی از نخســتین مکانهــای

 ۱۳۷۸بــه شــماره  ۲۴۴۵در فهرســت آثــار ملــی

حتــی قبــل از تحویــل ســال  ،۹۵دانشــکده پزشــکی

ســاخته شــده در دانشــگاه تهـران خبــر داده اســت.

کشــور بــه ثبــت رســیده است.دانشــکده پزشــکی

دانشــگاه تهــران در اقدامــی متفــاوت ،یــک طبقــه

در ایــن گ ـزارش آمــده اســت؛ «دانشــگاه ته ـران در

در امتــداد شــرقی – غربــی بنــا شــده ،برخــی بــر

ن تاریخــی دانشــکده
اضافهتــر روی ســاختما ِ

 ۱۵بهمــن ســال  ۱۳۱۳افتتــاح و لــوح بنــای آن در

ایــن بــاور هســتند کــه طــرح دانشــکده پزشــکی

داروســازی ایجــاد کــرد ۲۸ .اســفندماه بــا بســتن

زیــر پلــکان جنوبــی دانشــکده پزشــکی قــرار داده

توســط ماکســیم ســیرو تهیــه شــده امــا در کتــاب

خیابــان  ۱۶آذر در تقاطــع نصــرت ،جرثقیلهــای

شــد ،حــاال در همــان روز ایــن پلــکان بــه اســم

آنــدره گــدار مؤسســه دوران تحــول ،تاکیــد شــده

غولپیکــر بــرای اضافــه کــردن یــک طبقــه روی

مرمــت در حــال گودبــرداری اســت ،تاکنــون نظــری

اســت کــه ایــن بنــا توســط وی بنــا شــده اســت.

ســاختمان دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهــران،

دربــاره اخــذ مجــوز دانشــگاه بــرای ایــن برداشــت

عملیــات ســاختمانی دانشــکده طــب در پنجــم تیــر

تیرآهنهــای آبیرنــگ را روی ســقف طبقــه

کــف از ســازمان میــراث منتشــر نشــده اســت.
ً
دقیقــا در همیــن ایــام،
در ســال گذشــته و

مــاه  ۱۳۱۳توســط «آنــدره گــدار» فرانســوی آغــاز و

چهــارم ایــن دانشــکده گذاشــته بودنــد.

اولیــن قســمت آن تحــت عنــوان دســتگاه ابنســینا

و دارای یـک پلـکان در قسـمت جنوبـی
بـوده کـه دسترسـی بـه بـام را میسـر

میکـرده اسـت.

اسـت.

پـی همـه بخشهـای
وی افـزود:
ِ
سـاختمان ،از جنـس چینـه سـاخته

وی گفـت :در یکـی از اتاقهـا ،تنوری به
دسـت آمـد و کفـی کـه بخشهایـی از

شـده کـه قبـل از رسـیدن بـه محـل

آن پوشـیده از خاکسـتر بـود که میتوان

پاطـاق بـا یـک تغییـر در مصالـح بـا

آن را قسـمتی از فضـای مطبـخ تلقی کر

خشـت جایگزیـن شـدهاند کـه معماری

د .تعییـن کاربـری قطعـی بـرای سـایر

ایجـاد دیوارهـا از چینـه و سـقف از

اتاقهـای سـاختمان بـه دلیـل اینکـه

خشـت ،شـیوهای است که سـابقۀ کهنی

بخشهایـی از ایـن واحـد سـاختمانی

در مناطـق کویـری دارد کـه از سـرمای

در خـارج از ترانشـه واقـع شـده ،مقـدور

زمسـتان و گرمـای تابسـتان جلوگیـری

نیست .

میکنـد .

نوری شـادمهانی تصریح کرد :در کاوش
کـرد:

امسـال توانسـتیم در عمـق  ۴متـری از

خشـتهای اسـتفاده شـده در ایـن

سـطح زمیـن اشـیا سـفالین و برنـزی

سـاختمان ،دارای انـدازه اسـتاندارد بـا

سـالم به دسـت آوردیم و ابریق سـفالی

نـوری

شـادمهانی

تاکیـد

ابعـاد  ۲۵×۲۵×۵سـانتیمتر اسـت و
هـره
چینشـی بـه دو صـورت رجچیـن و ّ
ای دارنـد .شـیوۀ اجـرای طاقهـای بـه

کاررفتـه در ایـن اتاقها به شـیوۀ ضربی

به شـکل خـروس که احتمـاال ً متعلق به
عصـر سـلجوقی اسـت .این ابریـق قابل

مقایسـه با ابریق سـفالی مـوزه ویکتوریا
و آلبرت انگلسـتان اسـت.

نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان برای نخستین بار
شـاهکارهای هنـری مجموعـه میـراث جهانـی کاخ

بافـت دارنـد؛ یکـی از طـرح هـای معروفی کـه مورد

فـرش بیرجند به نمایش گذاشـته می شـود.نصرتی

گلسـتان بـا عنـوان «فرش هـای بیرجنـد» و «نگاره

اسـتقبال بافنـده بیرجنـدی قـرار گرفته طـرح ماهی

درباره فرش های اصیل منطقه خراسـان گفت :یکی

هـای نسـخه خطـی هـزار و یـک شـب»  17بهمـن

درهـم اسـت؛ نقـش های ایـن طرح به طـور معمول

از اصیـل تریـن و بهتریـن فـرش هـای خراسـان در

به نمایش گذاشـته مـی شود.مسـعود نصرتی مدیر

در زمینـه هـای روشـن بافتـه مـی شـود .همچنیـن

منطقـه درخـش واقـع در نواحی جنوبی این اسـتان

مجموعـه میـراث جهانـی کاخ گلسـتان گفـت :در

بافـت فـرش هایـی بـا طرح هـای لچـک و ترنج در

بافتـه مـی شـود؛ برخـی از فـرش های قدیمـی این

نمایشـگاه برگزیـده ای از فـرش های منطقه بیرجند

زمینه بسـیار پرگل ،قرمز رنگ و بته ای سـرتا سـری

منطقـه بـا نقشـه ای اصیـل و باشـکوه ،آن چنـان که

 ۱۱تختـه قالـی و قالیچـه در چادرخانه کاخ گلسـتان

نیـز در ایـن ناحیه متداول بوده اسـت.مدیر مجموعه

در بافـت هـای کردسـتان نیـز مشـاهده مـی شـود،

بـه نمایـش گذاشـته مـی شـود .فـرش هـای بافت

میـراث جهانـی کاخ گلسـتان تصریح کـرد :در جنوب

بـا نقـش بتـه هـای سرتاسـری بافتـه شـده انـد.

خراسـان جنوبـی مشـهورترین فرشـهای ایـران در

بیرجنـد در بخـش مود فرش هایی با گره فارسـی بر

وی در ادامـه افـزود :ایـن بتـه هـای دوقلـو کـه در

گذشـته بوده که تاریخچه بافت آن به دوران حکومت

روی تـار و پـود پنبـه ای در همـه اندازه هـا بافته می

جرگه نقاشـان به نام بته مادر و بچه شـهرت دارد ،در

شـاهرخ میـرزا در هـرات باز مـی گـردد .در این زمان

شـد؛ بافنـده های خوش سـلیقه این محـل با به کار

ردیـف هـای موازی تمامی سـطح فرش را پوشـانده

شـهرهرات پایتخت این سلسـله بوده و شهر نقاشان

بـردن کمی ابریشـم سـفید یا فیـروزه ای در پیرامون

اسـت ،همچنیـن بـه شـکل دانـه هـای تسـبیح و

و مینیاتوریسـت هـا لقب گرفته اسـت بـه طوری که

نقـش هـای طـرح ،بـه فـرش هـای خـود حالـت

کنـار هـم چهـار گوشـه قالـی را دور زده و حاشـیه را

ایـن شـهر در تمام زمینـه های هنـری از جمله قالی

برجسـته و خـوش آینـدی مـی دادنـد .همچنیـن

مـی سـازد .بیشـتر رنـگ های بـه کار رفتـه در فرش

بافـی فعـال بـوده اسـت.وی افـزود :از مراکـز مهـم

طـرح دلخـواه آنهـا طـرح ماهـی درهـم و یـا هراتـی

های درخش ،قرمز ،سـرمه ای ،سـبز مغز پسـته ای

قالـی بافـی خراسـان می تـوان بـه شـهرهای قاین،

بـوده که پیوسـته بر روی فـرش های خود اسـتفاده

روشـن و نارنجی اسـت.

بیرجنـد ،مـود و درخـش اشـاره کرد که فرشـهای ریز

مـی کردنـد ،نمونـه ای از این نوع بافت در نمایشـگاه

10003432117834

فستفود؛ عاملی برای مرگ و میر انسانها

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور با بیان اینکه بیماریهای غیر واگیر تهدیدی برای

سالمت جامعه است ،گفت :مصرف فستفودهابه عاملی برای مرگو میر انسانها تبدیل شده است.

021-26325268

مکملهای خوراکی درپیشگیری
اززوال عقل بیتاثیرند

اجتماعی درسکونتگاههای غیررسمی

پزشـکان طـی بررسـی روی نتایـج

سالمت

چندین مطالعـه دریافتند شـواهدی که

بهزیستی

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور

سالمندان

گفـت :بنابـر نیـاز ناحیـه منفصـل

حاکـی از تأثیر ویتامینها و مکملهای

شـهری نایسـر ،فعالیت مرکـز خدمات

معدنی در پیشـگیری از زوال عقل باشـد وجود ندارد .در این بررسـی

مشـاورهای در ایـن ناحیـه در شـیفت بعـداز ظهـر ادامـه خواهـد

نتایج  ۲۸آزمایش روی بیش از  ۸۳هزار فرد  ۴۰سـاله و باالتر که به

یافـت و بـه زودی یـک مرکـز اورژانـس اجتماعـی در ایـن ناحیـه

لحـاظ قدرت شـناختی در سلامت کامل بودهاند ،مـورد ارزیابی مجدد

تأسـیس میشـود.

قـرار گرفت.ایـن گزارشهـا در برگیرنـده انواع مختلفـی از ویتامینها

بـه گـزارش ایسـنا ،وحیـد قبـادی دانـا ظهـر امـروز ( ۱۵بهمـن

و مـواد معدنـی بـه تنهایـی یـا در ترکیـب بـا یکدیگـر و در دوزهـای

مـاه) در حاشـیه بازدیـد از پایـگاه خدمـات اجتماعـی شـماره ۲

مصرفـی متعـدد بـوده اسـت .در هشـت مطالعه سـه آنتیاکسـیدان

ناحیـه منفصـل شـهری نایسـر اظهار کـرد :نواحی منفصل شـهری

ویتامیـن  C، Aو بتاکاروتـن مـورد بررسـی قرار گرفتنـد .همچنین در

و سـکونتگاههای غیـر رسـمی بـا توجـه بـه وضعیـت معیشـتی

بررسـیهای دیگر تأثیر ویتامین  ،Dکلسـیم ،مکملهای روی ،مس،

سـاکنان آن و کمبود امکانات رفاهی بیشـتر از سـایر نقاط شـهری

سـلنیوم و ویتامینهـای  Bیـا در ترکیـب آنهـا بـا آنتیاکسـیدانها

در معـرض آسـیبهای اجتماعـی قـرار دارنـد.

و مـواد معدنی مقایسـه شـد.به گـزارش نیویورک تایمـز ،متخصصان

وی افزود :سـاکنان مناطق حاشـیهای شـهرها با توجه به شـرایط

انگلیسـی اظهار داشـتند :در این بررسـیها هیچ مدرک و دلیلی مبنی

ویـژه زندگیشـان نیازمنـد توجه بیشـتر مسـئوالن و متولیـان حوزه

بـر اثربخـش بـودن مصـرف مکملهـای معدنـی یـا ویتامینهـا در

آسـیبهای اجتماعی اسـت.

پیشـگیری از زوال عقل و جلوگیری از تحلیل رفتن قدرت شـناختی

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور تصریـح کـرد :فعالیتهـای

بـه دسـت نیامد .همچنین ادعاهایی مبنی بـر اثربخش بودن مصرف

 ۲پایـگاه خدمـات اجتماعـی در نایسـر نیـز بایـد بـه صـورت ۲

طوالنـی مـدت مکملها بـا آنتیاکسـیدانها وجود دارد که شـواهد به

شـیفته باشـد تـا علاوه بـر سـاعات اداری  ۴سـاعت دیگـر نیز در

دسـت آمـده در ایـن رابطـه نیز قابل قبول نیسـتند.

بعدازظهرهـا بـه مـردم ایـن منطقـه خدمات مشـاورهای ارائـه کند.

رییس سـازمان بهزیسـتی کشور

کودکان

از گسـترش خانههـای حمایتـی

موافقـان بسـیاری دارد؛ از جملـه در بیـن نویسـندهها کـه
اگـر هـم مسـتقیما در اینبـاره ننویسـند امـا دربـاره آن

در حاشـیه افتتاح خانه حمایتی سـالمندان " ۱۷شـهریور"

حـرف و دغدغـه دارنـد.

سـنندج گفـت :در ایـن خانههـا ،تعـداد محدودی سـالمند

طـرح «کودکهمسـری» توسـط فراکسـیون زنـان در

بـه طـور مثـال  ۱۰سـالمند زندگـی میکنـد و شـرایط آنهـا

مجلـس شـورای اسلامی تدویـن شـد؛ طرحـی کـه

ماننـد خانه اسـت.

براسـاس آن حداقـل سـن ازدواج دختـران بـه  ۱۶سـال

وی تصریـح کـرد :جمعیـت سـالمندان در کشـور در حـال

و بـرای پسـران بـه  ۱۸سـال افزایـش مییابـد و ازدواج
ً
مطلقـا ممنـوع میشـود .این طرح
دختـران زیـر  ۱۳سـال

حاضـر از هشـت میلیـون نفر فراتر رفته اسـت و نرخ رشـد
سـالیانه سـالمندی در کشـور  ۳.۸درصد اسـت.

از سـال  ۱۳۹۵در دسـت مطالعـه و از آذر  ۱۳۹۶در نوبـت

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور اظهـار کـرد :بـا توجـه

رسـیدگی مجلـس قـرار گرفـت و درنهایـت نماینـدگان در

بـه افزایـش جمعیـت سـالمند در آینـده و اینکـه سـاالنه

جلسـه علنـی مهرمـاه سـال  ۹۷مجلـس بـا فوریـت ایـن

 ۷۰۰هـزار سـالمند بـه جمعیـت سـالمندان کشـور افـزوده

طـرح (اصلاح مـاده  ۱۰۴۱قانـون مدنـی) موافقـت کردند.

میشـود ،گسـترش خانههـای حمایتـی سـالمند یکـی از

امـا پـس از کـش و قوسهـا و حـرف و حدیثهـای

طرحهـای خـوب بـرای ارتقـای کیفیـت زندگی سـالمندان

فـراوان ،درنهایـت ایـن طـرح توسـط کمیسـیون حقوقی و

به شـمار مـیرود.

قضایـی مجلـس رد شـد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرماناداره ثبت
اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی-آگهی اصالحــی
موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و
ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای اصالحــی

 ۹۷ / ۵ / 17 -ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کــر مــاں ،زیرســازی و

آســفالت تعــدادی از خیابانهــای ســطح شــهر ،را بــا اعتبــار ۴/۳۵۰/000/000ریــال از
محــل اعتبــارات ذیحســابی ســال  ۹۷طبــق شـرایط عمومــی پیمــان و مشــخصات

و نظ ـرات دفتــر فنــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــا ش ـرایط ذیــل واگــذار نمایــد.

لــذا ازپیمانــکاران واجدالشـرایط دارای رتبــه بنــدی ازســازمان مديريــت و برنامه ریزی
دعــوت بعمــل میاید:

اول

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبــر آبــاد تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ضیاءبدخشــان فرزنــد امیــر
بشــماره شناســنامه 176صــادره ازجیرفــت درششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 247/46متــر مربــع
پــاک 422فرعــی از -45اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــاک - 45اصلــی قطعــه یــک واقــع در شــهرک
خــدا آفریــن عنبرآبــاد خریــداری از مالــک رســمی خانــم
فرخنــده امیــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب دریــک نوبــت آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــارآگهی بــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد /.م
الــف -2011:تاریــخ انتشــار 1397/11/17:

 -۱قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلس و کارمنـدان دولت و شـهرداریها در

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

معاملات دولتـی و کشـوری را رعایت کند

ژنتیـک یکـی از عوامـل گرایـش
فـرد بـه اعتیـاد اسـت ،وقتـی پدر
یـا مـادری مشـکل اعتیـاد دارنـد

یعنـی پایـه ایـن اسـتعداد ژنتیکـی در فرزندشـان وجـود
دارد.دکتـر پیمـان حسـنی ابهریـان با اشـاره بـه تأثیر مخرب
اعتیـاد والدیـن بـر زندگـی فرزندان گفـت :مطالعات نشـان
میدهـد افـرادی کـه دارای والدیـن معتاد هسـتند ،احتمال
گرایش آنان به سـمت اعتیاد بسـیار باالتر از کسـانی اسـت
کـه والدیـن معتـاد ندارنـد.وی ژنتیـک را یکـی از عوامـل
گرایـش فـرد به اعتیاد برشـمرد و ادامه داد :یکی از مسـائل
گرایـش بـه اعتیاد ،مسـئلهی ژنتیک اسـت؛ چرا کـه اعتیاد
پایـه ژنتیکـی دارد .ایـن درمانگـر اعتیاد تصریح کـرد :وقتی
پـدر یـا مادری مشـکل اعتیاد دارند یعنی پایه این اسـتعداد
ژنتیکـی در فرزندشـان وجـود دارد اما باید ایـن نکته را مورد
توجـه قـرار داد کـه ژنتیـک بـه هیـچ عنـوان یـک مسـئله
اجتنابناپذیـر نیسـت ،یعنـی فـردی کـه از والدیـن معتـاد
متولـد شـده و تصـور کنـد کـه مادامالعمر محکوم بـه اعتیاد

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی ابالغ رای

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و

چــون بــه اســتناد آراء صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 3

چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره

محوطــه بــه مســاحت  1459مترمربــع بــه شــماره فرعــی

قانــون و مــاده  10آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه

موضــوع مــاده  2و مــاده  10آییــن نامــه اجرایــی

 352مجــزی شــده از  7از ســنگ اصلــی  22واقــع در قریــه

ســاماندهی حمایــت از تولیــد و عرضــه مســتقر در اداره ثبــت اســناد

قانــون الحــاق مــوادی بــه ســاماندهی و حمایــت از

هرنــدان بخــش  28گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای هــادی

و امــاک شهرســتان ســیاهکل رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت

تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در اداره ثبــت اســناد

نظــری فرزنــد یوســف انتقالــی ملــک از مالــک رســمی

بــه تصرفــات اشــخاص صــادر گردیــده اســت :قریــه دیلمــان ســنگ

و امــاک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند مالکیــت

عــرض الــه نظــری محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13

اصلــی  11بخــش  16گیــان .تاریــخ تحدیــد حــدود  97/12/12روز

نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه

آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

یــک شــنبه ســاعت  10صبــح .پــاک  1576مفــروز از پــاک  283در

دیلمــان بخــش  16گیــان صــادر گردیــده بدیــن

ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود

مالکیــت پرویــن کاظمــی ســه شــنبه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن

وســیله بــه اطــاع مــی رســاند چنانچــه کســانی

اختصاصــی بــه نــام هــادی نظــری منتشــر و بــه اطــاع

مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  363/41مترمربــع .وتحدیــد

بــه آرا مزبــور اعت ـراض دارنــد از تاریــخ انتشــار ایــن

کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه

حــدود پــاک هــای فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا عملیــات

آگاهــی بــه مــدت بیســت روز مــی تواننــد اعت ـراض

تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ  97/12/19راس

تحدیــد حــدود ســاعت  10صبــح تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک

خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت

ســاعت  9صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد

شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود

نماینــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از

چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود

و حقــوق ارتفاقــی پاکهــای فــوق واخواهــی دارد مــی توانــد از تاریــخ

موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا

و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند

تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده  20ثبــت ظــرف

معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم اعت ـراض بــه ایــن

مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف

ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید

اداره ظــرف مــدت یکســال دادخواســت اعتــراض

مــدت ســی روز اعتـراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد

دریافــت نماییــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر

خــود را بــه دادگاه تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم

و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر

ترتیــب اثــر داده خواهــد شــد ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم

دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه دهــد در غیــر

مــاده  86آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض

اعتـراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یک مــاه دادخواســت بــه مراجع

ایــن صــورت رای صــادره هیــات اج ـرا و نســبت بــه

بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعت ـراض بــه ایــن

ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه

صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد .قریــه

اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر

ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ســند یــا

دیلمــان ســنگ اصلــی  11بخــش  16گیــان  .پــاک

ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی

نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی

 1598مفــروز از پــاک  263مالکیــت احســان الــه

عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده

عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه

غامــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر

قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات

بــه اعت ـراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات انجــام خواهیــد داد.

ســاختمان بــه مســاحت  450 /26مترمربــع

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.

تاریخ انتشار97/11/17 :

تاریخ انتشار97/11/17 :

تاریخ انتشار97/11/17:

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش -فردین نورزاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

3131

همایون فالحتکار

3132

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
همایون فالحتکار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 :۲پنج درصد اعتبار بعنوان ضمانت نامه شـرکت در مناقصه به صورت نقدی به حسـاب شـماره
 ۲۱۷۱۱۴۳۸۸۳۰۰۸بنـام تمرکـزوجـوه سـپرده یـا ضمانـت نامه بانکی و یا اسـناد بانکـی خزانه

الزامی می باشـد

رمانگـر و پژوهشـگر اعتیـاد گفت:

اسـت ،اصلاً صحیح نیسـت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف

شــماره97/06/12-139760319014003438هیات

اعتیاد

و بـیکار ننشسـتن مخالفـان ایـن طـرح ،امـا ایـن طـرح

دارند.وحیـد قبـادی دانا رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور

شــهرداری منوجــان در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت نامــه شــماره ۲۴۴۹۱۳

توقـف

طـرح

«کودکهمسـری»(برای افزایش

سـالمندان خبـر داد و گفـت:

سـالمندان متفـاوت هسـتند و سـاختاری شـبیه خانـواده

آگهی مناقصه شهرداری منوجان

بـا

وجـود

گرایش فرد به اعتیاد

حداقـل سـن ازدواج) در مجلس

ایـن خانههـا بـا مراکـز نگهـداری

نوبت دوم

ژنتیک؛ یکی از عوامل

«کودکهمسری»

آمارسالمندان کشور

www.payamema.ir
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نگرانی برای

افزوده شدن ساالنه  ۷۰۰هزارنفربه

هشداررییس بهزیستی به آسیبهای

5

اطالع
رسانی

نوبت دوم

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان در نظــر دارد اجـرای پــروژه آبخیــزداری بــه شــرح جــدول ذیــل را طبــق

مشــخصات فنــی کار ،ازطریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای همـراه بــا ارزیابــی کیفــی فشــرده ازمحل اعتبــارات آبخیــزداری

 -۳پاکت ها به صورت جداگانه الف ب و ج با الک و مهرتحویل دبیرخانه شهرداری گردد

صنــدوق توســعه ملــی ســال  ،1397آگهــی و بــه پیمانــکاران واجــد شـرایط و دارای صالحیــت واگــذارنمایــد .لــذا ازکلیــه شــرکت

 -۴قیمـت پیشـنهادی بـرای هرنـوع عملیات به صـورت جداگانه و برحسـب برآورد پیشـنهادی

هــا و پیمانــکاران دارای رتبــه آب یــا کشــاورزی کــه تمایــل بــه شــرکت درمناقصــه مذکــوررا دارنــد دعــوت مــی گــردد حداکثــرتا 5

 -۵به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثرداده نخواهد شد .

آدرس  www.setadiran.irو یــا ازطریــق پایــگاه اطــاع رســانی مناقصات(ســایت )http//iets.mporg.ir :اقدام و پیشــنهادات

اعلام گردد

روزپــس ازانتشــارنوبــت دوم آگهــی مناقصــه بـرای دریافت اســناد ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت(ســتاد) به
خــود را بــراســاس آییــن نامــه مناقصــات دولتــی بــه همـراه ضمانــت نامــه بانکــی دروجــه اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری

 -۶مهلت تحویل پیشنهاد ها  ۱۰روزکاری پس ازدرج نوبت دوم آگهی می باشد

جنــوب کرمــان ضمــن ارســال بــه دبیرخانــه اداره کل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ،بــه ترتیــب (الف-تضمیــن

 -۷شهرداری دررد یا قبول پیشنهاد مختاراست.

 -۸درصورتیکـه نفـراول و دوم برنـده درمناقصـه حاضـربه انعقاد قرارداد نشـوند ،سـپرده آن به

نفـع شـهرداری ضبـط و با نفر

-۹جهت دریافت اسناد مناقصه و سایرجزئیات به واحد فنی مراجعه گردد .

-مدت اعتبارپیشنهادها  3ماه ازتاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

-الزم بــه یــادآوری اســت کــه پیشــنهادات بایســتی شــفاف ،واضــح و عــاری از هــر گونــه ابهــام باشــد بــه پیشــنهادات

 -۱۰هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

مخــدوش ،مشــروط و یــا فاقــد اســناد کافــی و فاقــد ســپرده قانونــی و همچنیــن پیشــنهادات خــارج ازســامانه تــدارکات
الکترونیــک دولــت و صرفـ ً
ـا حضــوری ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

وحید روشناس-شهردار منوجان

دستگاه مزایده گذار
موضوع مزایده

شماره /410ج97/

مهلت دریافت اسناد مزایده

محل تسلیم پیشنهادها

میدان شاهد -ستاد مرکزی دانشگاه(دفتر حراست دانشگاه)

تاریخ گشایش پیشنهادها

ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 97/11/30

-کارفرما دررد یا قبول پیشنهادات مختاربوده و هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

-پیمانــکارموظــف اســت ضمــن بازدیــد محــل پــروژه ،فــرم مربوطــه را امضــا و بــه تایید کارشــناس آبخیــزداری یــا رئیس

اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان فاریاب برســاند.
ردیف

شرح عملیات
اجرایی

محل اجرای
پروژه

1

373301

ریز عملیات
پخش سیالب(خاکی)

عملیات پخش

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت در مزایده آزاد نمی گردد

حمزه(سرپرست مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت)

حضــور پیشــنهاد دهنــدگان یــا نماینــده قانونــی آنــان (بــا معرفــی نامــه رســمی) در جلســه بازگشــایی پیشــنهادات-پرداخت صورت وضعیت ها براساس تخصیص اعتبارمی باشد.

)1سایت دانشگاه به ادرسwww.jmu.ac.ir

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

کل بــا حضــوراعضــاء کمیســیون مناقصــات ازطریــق ســامانه ســتاد ،برگـزارمــی شــود.
بالمانــع مــی باشــد.

)2جیرفت،میدان شاهد،مدیریت پشتیبانی دانشگاه،اداره امور مناقصات
ساعت  14روز دوشنبه مورخه 97/11/29

-کلیــه مــدارک و مســتندات بایســتی ضمن بارگذاری در ســامانه ســتاد ،بــه دبیرخانــه اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری

-جلســه بررســی و گشــایش پیشــنهادها رأس ســاعت  10صبــح روز پنجشــنبه  1397/12/2درمحــل ســالن جلســات اداره

وانت مزدا دو کابین

از تاریخ چهارشنبه  97/11/17به مدت  13روز

عــدم ارائــه اصــل ضمانــت نامــه مناقصــه گــر از رونــد مناقصــه حــذف میگــردد.
جنــوب کرمــان نیز ارســال گــردد.

فروش  4دستگاه خودرو 1دستگاه وانت نیسان سایپا2-دستگاه وانت پیکان دوکابین1 -دستگاه

تضمین شرکت در مزایده

محلدریافت اسناد مزایده

-تحویــل اصــل ضمانــت نامــه بانکــی مطابــق زمــان اعــام شــده و ثبــت در دبیرخانــه اداره کل الزامیســت و در صــورت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

10درصد مبلغ قیمت کارشناسی هر خودرو

روزچهــارشــنبه  1397/12/1بارگــذاری نماینــد.

دارا بودن کد/شناسه ملی برای شرکت درمناقصه الزامی است.ً
صرفا ضمانت نامه بانکی و به شرح جدول ذیل می باشد.
-تضمین شرکت درمناقصه

بعدی قرارداد منعقد میشود .

آگهی مزایده فروش  4دستگاه خودرو

شــرکت درمناقصــه ،ب-اســناد و مــدارک شــرکت ،ج-برگــه پیشــنهاد قیمــت دـــارزیابی کیفــی ) را حداکثــرتــا پایان وقــت اداری

سیالب و

حوزه شهری

سایت شماره 3

سرریز سنگی

فاریاب

سرریز مالتی سایت

مالتی

شماره 3

حجم

عملیات
67704

واحد عملیات

برآورد ریالی بر اساس فهرست بها

منابع طبیعی و آبخیزداری 1397

نامه(ریال)

متر مکعب
13920183792

1788

مبلغ ضمانت

متر مکعب

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

696009190

3133

6

پیام زیست
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نسبت به صید ماهی «ترال کف»

ســـازی ارونـــد کبیـــر بـــا

جزیـــره مینـــو) بـــه طـــول  ۱۷۰۰متـــر مربـــع بـــا

حضـــور دبیـــر شـــورایعالی

اعتبـــاری بالـــغ بـــر  ۳میلیـــارد و  500میلیـــون

مناطـــق آزاد افتتـــاح شـــد.

ریـــال افتتـــاح شـــد .ایـــن پـــروژه تنهـــا راه

بـــه گـــزارش ایســـنا  -منطقـــه خوزســـتان،

دسترســـی مـــردم منطقـــه بـــه رودخانـــه ارونـــد

( ۱۶بهمـــن مـــاه) بـــه مناســـبت چهلمیـــن

رود اســـت.

ســـالگرد شـــکوهمند انقـــاب اســـامی ،بـــا

مرتضـــی بانـــک در ســـفری یـــک روزه بـــرای

حضـــور مرتضـــی بانـــک دبیـــر شـــورای عالـــی

افتتـــاح چندیـــن پـــروژه بـــه منطقـــه آزاد ارونـــد

مناطـــق آزاد کشـــور ،مدیـــران و مســـئوالن

ســـفر کـــرده و در ادامـــه از دیگـــر پروژههـــای

شهرســـتا نهای آبـــادان و خرمشـــهر قطعـــه

آمـــاده بهرهبـــرداری دیـــدن خواهـــد کـــرد.

به شیالت تذکر دادهایم

باتجاریســـازی دســـتاورد

قـــرارداد اعطـــای لیســـانس غیـــر انحصـــاری حـــق

مهـــم محققـــان پژوهشـــگاه

اســـتفاده از دانـــش فنـــی تولیـــد و اســـتقرار

بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی

گیـــاه ســـالیکورنیا در اراضـــی شـــور اســـتانهای

در زمینـــه تکثیـــر گیـــاه

هرمـــزگان ،بوشـــهر و کرمـــان و فـــروش ۵۰۰

شورپســـند ســـالیکورنیا ،بخشهایـــی از اراضـــی

تـــا هـــزار کیلوگـــرم بـــذر گیـــاه ســـالیکورنیا بـــه

شـــور اســـتانهای هرمـــزگان ،بوشـــهر و کرمـــان

مـــدت  ۱۵ســـال همزمـــان بـــا جشـــنواره تقدیـــر

بـــه همـــت بخـــش خصوصـــی زیـــر کشـــت ایـــن

از پژوهشـــگران و فنـــاوران برتـــر وزارت جهـــاد

گیـــاه خواهـــد رفـــت.

کشـــاورزی بـــا بخـــش خصوصـــی بـــه امضـــا

بـــه گـــزارش ایســـنا ،دکتـــر نیراعظـــم خـــوش

رســـید ،اظهـــار کـــرد :در حـــال حاضـــر  ۸۰۰میلیـــون

خلـــق ســـیما ،رییـــس پژوهشـــگاه بیوتکنولـــوژی

هکت ــار از اراض ــی دنی ــا تح ــت تأثی ــر ش ــوری اس ــت

کشـــاورزی و مجـــری طـــرح جامـــع کشـــاورزی

و مناب ــع آب ش ــیرین ب ــه ک ــم ت ــر از  ۲.۵درص ــد در

هالوفیـــت مبنـــا (ســـالیکورنیا) بـــا بیـــان اینکـــه

دنیـــا کاهـــش یافتـــه اســـت.

کشاورزان

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان محیــط زیســت بــا انتقــاد از صیــد

شهرداریها هوا را به اسم

تــرال کــف در دریــا گفــت :بــه شــیالت ایــن موضــوع را تذکــر داده ایــم؛ صیــد

قوه قضاییه گزارشی ازاحیای

تــرال کــف در دنیــا منســوخ شــده اســت.

حقوق عامه ارائه کند

تراکم می فروشند

پرویــن فرشــچی در نشســت خبــری کــه در جریــان ســفر بــه هرمــزگان

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید

ترتیــب داده شــده بــود ،اظهــار داشــت :در برخــی نقــاط ســاحلی بندرعبــاس

بهشــتی بــا تبییــن اهمیــت حقــوق عامه

جعفــر کوشــا درهمایــش علمــی تبییــن

تهـران از نظــر جمعیت ،اختــاف طبقاتی،

دســتاوردهای انقــاب اســامی در حــوزه

آلودگــی محیط زیســت و بســیاری دیگر

حقــوق عامــه و شــهروندی کــه درخانــه

از مشــکالت باعــث تعــارض فرهنگی و به

اظهــار داشــت :چــرا شــورای اســتانها
بــرای تامیــن منابــع مالــی پایــدار بــه

عامــه گفــت :چالــش اصلــی مــا پــس از

تعییــن عــوارض ب ـرای مطــب پزشــکان

انقــاب ایــن اســت کــه آیــا امنیــت بــر

و دفاتــر وکال متوســل مــی شــود و چ ـرا

آزادی ترجیــح دارد یــا آزادی بــر امنیــت

هــر خواننــده یــا ورزشــکاری بــه عضویت

و اشــکال کار ایــن اســت کــه نــگاه مــا در

شــورای شــهر درمــی آیــد .وضعیت شــهر

ایــن زمینــه بــه غــرب اســت.

بــه دلیــل شــدت آلودگــی ،نمیتوانیــم پرچــم آبــی را کــه نمــاد عــاری از

خواســتار ارائــه گ ـزارش قــوه قضاییــه در

آلودگــی اســت ،نصــب کنیــم .بــرای تمــام امــور نیــاز بــه مشــارکت بخــش

ایــن زمینــه شــد.

خصوصــی داریــم و بایــد از حضــور بخــش خصوصــی حمایــت کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه همــه مــردم بایــد بــه

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان محیــط زیســت کشــور تصریــح

عنــوان شــهروند بــا حقــوق عامــه آشــنا

کــرد :در تصفیهخانــه بندرعبــاس ،بازســازی ب ـ ه صــورت فــاز بــه فــاز انجــام

شــوند و بداننــد کــه چگونــه مــی تواننــد

میشــود و نمیتــوان ماننــد ســایر کشــورها ،ایــن تصفیهخانــه را بهطــور

آن را مطالبــه کننــد ،افــزود :اصــول  ۱۹تــا

کامــل تعطیــل کنیــم و تصفیهخانــه جدیــد بســازیم.منابع آلودگــی دریــا و

 ۴۲در قانــون اساســی بــه حقــوق ملــت

ســاحل فقــط بــا پســاب فاضــاب آلــوده نمیشــود و آبشــیرینکنها ،و

اختصــاص دارد ،امــا آنچــه اهمیــت دارد

صنایــع نیــز در ایــن آلودگــی نقــش دارنــد و منجــر بــه شــکوفایی جلبکــی در

ایــن اســت کــه خروجــی اجــرای ایــن
عکس :ایرنا

اندیشــمندان علــوم انســانی برگـزار شــد،

دنبــال آن جــرم و خیانــت مــی شــود.
کوشــا بــا برشــمردن مصادیقــی از حقــوق

حقــوق در جامعــه چگونــه اســت.

رییس سازمان محیط زیست:

مدیـرکل دامپزشـکی آذربایجـان غربـی با اشـاره بـه اینکه

عیســی کالنتــری رییــس ســازمان

بـرای کنتـرل واحدهای عرضـه و کشـتارگاههای غیرقانونی

محیــط زیســت کشــور گفــت:

اسـتان مشـکل کمبـود نیـروی انسـانی و اعتبـاری داریم،

سالهاســت کــه بــا پدیــده گــرد و

افـزود :کشـتارگاه ارومیـه مشـکل زیسـت محیطـی و

غبــار در کشــور مواجهــم و تاکنــون

بهداشـتی دارد کـه نیازمنـد تجهیـز و بازسـازی اسـت.

نیــز کارگروههــای متعــددی در ایــن

بـه گـزارش ایسـنا ،کامیـار داهیـم در نشسـت خبـری در

زمینــه تشــکیل شــده و قولهــای

خصـوص گرانیهـای اخیـر در بـازار گوشـت قرمـز توضیح

فراوانــی بــرای برطــرف کــردن ایــن

داد :بـا وجـود اینکـه امسـال یـک و نیـم میلیـون رأس

مشــکل از ســوی مســئوالن مختلــف

دام بیشـتر از سـال گذشـته در اسـتان وجـود دارد ولـی

بــه مــردم داده شــده اســت ،امــا هنوز

سـوداگری و داللیهـای موجـود باعـث افزایـش قیمـت

اقــدام قابــل توجهــی در ایــن زمینــه

گوشـت قرمـز شـده اسـت و بایـد بـرای جلوگیـری از این

انجــام نشــد ه و فقــط مســئوالن

مشـکل ،خریـد دام زنـده بـرای کشـتارگاهها را بـه بخـش

از جملــه خــود شــما زمانهــای

خصوصـی واگـذار کنیـم.

مختلفــی را بــرای از بیــن بــردن

خشــک شــدهاند .متاســفانه آبهــا

ایــن معضــل اعــام میکننــد ،در

را در کشــاورزی اســتفاده کردیــم و

حالــی کــه تنفــس بــرای برخــی

بــه آن افتخــار هــم میکنیــم ،امــا

یــک بــاد بــا ســرعت بســیار کــم

هموطنانمــان ســخت شــده ،آنهــا

نمیبینیــم کــه ایــن افتخــار بــه

خا کهــا بلنــد میشــوند و بــه

واقعــا بایــد چــه کننــد؟ آیــا تــا پایــان

بهــای خشــک شــدن تاالبهــا و

ریههــای مــردم و زندگــی آنهــا وارد

زمانهــای اعــام شــده بــرای رفــع

رودخانههــا نصیبمــان شــده اســت

میشــو د .

مشــکل نبایــد نفــس بکشــند؟

کــه نتیجــهاش آن اســت کــه بــا

وی افــزود :بایــد بــرای برطرف شــدن

آنطــور کــه ایلنــا مینویســد بایــد

یــک بــاد بســیار کــم خا کهــا بلنــد

ایــن مشــکل مهندســی معکــوس

ببینیــم کــه چــرا گــرد و غبــار بوجــود

میشــوند و بــه ریههــای مــردم و

انجــام دهیــم .وقتــی از یــک دشــتی

آمــده ،وقتــی حــق طبیعــت را از

زندگــی آنهــا وارد میشــود.

آب را میگیریــم و از آن بیــش از

آن میگیریــم ،موجــب بــروز ایــن

آب را از طبیعــت گرفتهایــم و در

انــدازه بــرای َچــرا اســتفاده میکنیــم،

مشــکالت میشــویم .آب را بــا

کشــاورزی اســتفاده کردیــم و بــه

بــه دلیــل بیآبــی علفهــای آنجــا

سدســازیهای بیرویــه از طبیعــت

ایــن افتخــار هــم میکنیــم ،امــا

حــذف میشــود ،بعــد میگوینــد

گرفتهایــم .همچنیــن ســیالب را

نمیبینیــم کــه ایــن افتخــار بــه

چــرا گــرد و غبــار داریــم .مــا بســتر را

از طبیعــت گرفتهایــم و تاالبهــا

بهــای خشــک شــدن تاالبهــا

بــرای گــرد و غبــار بــه وجــود آوردهایم.
از یــک طــرف افتخــار میکنیــم
امــا از آن طــرف بدبختیهــای اضافــه
کــردن محصــوالت کشــاورزی را در

فعالیت دامپزشـکی در سراسـر استان مشـغول به فعالیت

تولیــد گــرد و غبــار نمیخواهیــم

هسـتند کـه نشـان از میـزان دسترسـی  ٩٠درصـدی مردم

ببینیــم .بایــد توســعه پایــدار باشــد.

بـه خدمات دامپزشـکی اسـت.

همیشــه همــه چیــز را برهــم

داهیـم بـا اشـاره بـه اینکـه دامپزشـکی اسـتان سـاالنه ٢٠

میزنیــم.

میلیـارد تومـان بـرای سلامت دامهـای اسـتان هزینـه

پایــدار نبودهاند.بــه یــاد دارم در

از جملـه واکسیناسـیون دام و طیـور ،سـموم و خدمـات

برنامــه ســوم وقتــی واژه توســعه

دامپزشـکی کـه بـاالی ١١میلیـارد تومـان هزینـه اسـت بـه

پایــدار را در قانــون آوردیــم ،مجلــس

صـورت یارانـهای و رایـگان در اختیـار مـردم اسـتان قـرار

ایــن کلمــه را از بطــن برنامــه حــذف

میگیـرد.

کــرد و گفتنــد ایــن کلمــه غربــی و

مدیـر کل دامپزشـکی آذربایجـان غربـی بـا تاکیـد بـر

کفــر اســت .مــن در آن زمان مســئول

اینکـه اسـتان سـاالنه بـه طـور میانگیـن یـک میلیـون تن

مرزهـای اسـتان انجـام میشـود.

برنامهریــزی آب و کشــاورزی بــودم.
از آن طــرف براســاس برنامههــای
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هـزار تـن واردات ،ترانزیـت و صادرات محصـوالت دامی از

برنامههــای

توســعه

مــا هیچکــدام در راســتای توســعه

میکنـد ،خاطرنشـان کـرد ۵۵ :درصـد ایـن هزینههـا

درصـد بـه اسـتانهای دیگـر صـادر میشـود .سـاالنه ١٠٠

آن بیـش از انـدازه بـرای َچـرا اسـتفاده میکنیـم ،بـه

دلیـل بیآبـی علفهـای آنجـا حـذف میشـود ،بعـد
میگوینـد چـرا گـرد و غبـار داریـم .مـا بسـتر را بـرای

گـرد و غبـار بـه وجـود آورد هایـم .از یـک طـرف افتخار
میکنیـم محصـوالت کشـاورزی را زیـاد کردیـم ،امـا

از آن طـرف بدبختیهـای اضافـه کـردن محصـوالت
کشـاورزی را در تولیـد گـرد و غبـار نمیخواهیـم
ببینیـم .بایـد توسـعه پایـدار باشـد .همیشـه همـه چیز

را برهـم میزنیـم .برنامههـای توسـعه مـا هیچکـدام

در راسـتای توسـعه پایـدار نبود هاند.بـه یـاد دارم در
برنامـه سـوم وقتـی واژه توسـعه پایـدار را در قانـون

آوردیـم ،مجلـس ایـن کلمـه را از بطـن برنامـه حـذف
کـرد و گفتنـد ایـن کلمـه غربـی و کفـر اسـت.

محصــوالت کشــاورزی را زیــاد کردیم،

نزدیـک بـه  ٣هـزار دامپزشـک متخصـص با انجـام ٦٠نوع

تولیـدات اسـتان بـه مصـرف داخلـی میرسـد و تنهـا٣٠

دهیـم .وقتـی از یـک دشـتی آب را میگیریـم و از

نتیجــهاش هــم ایــن اســت کــه بــا

در اسـتان حضـور داشـتند تصریـح کـرد :در حـال حاضـر

محصـوالت دامـی تولیـد میکنـد اظهـار کـرد٧٠ :درصـد

نصــب کننــد.

برطـرف شـدن ایـن مشـکل مهندسـی معکـوس انجام

و رودخانههــا نصیبمــان شــده و

وی بـا اشـاره بـه اینکـه قبـل از انقلاب تنهـا  ۲دامپزشـک

تفاهمنامــه ای امضــا کردنــد کــه پرچــم آبــی را در ســواحل عــاری از آلودگــی

نکته

پیام ما

منطقــه ســاحلی میشــوند.وزارت کشــور ،وزارت بهداشــت و محیــط زیســت

رییـس سـازمان محیط زیسـت کشـور گفـت :باید برای

نمایندگان برای ساخت سد از هم پیشی میگیرند
خبر

عکس :ایسنا

قطع ــه اول پ ــروژه س ــاحل

اول جـــاده ســـاحلی ارونـــد کبیـــر (پیرامونـــی

ارومیه

هورالعظیم در انتهای رود دجله و فرات قرار گرفته است ،اما بخش ایرانی آن پُ ر آب است.

شیرینی کام کشاورزان  ۳استان

به بهرهبرداری رسید

کشتارگاه ارومیه
مشکل زیست
محیطی دارد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :با توجه به اینکه تاالب

021-26325268

قطعه اول ساحلسازی اروند کبیر
ساحل

10003432117834

توســعه نماینــدگان بــرای ســاخت
ســد از هــم پیشــی میگرفتنــد و

کالنتری معتقد است نمایندگان برای ساخت سد ازهم سبقت میگیرند

منابــع مالــی را صــرف کردنــد بــدون

اینکــه بــه توســعه پایــدار ،حیــات

مهــار کنیــم ،بایــد اســتراکچر و

رودخانــه و حیــات خــاک فکــر کننــد.

تکســچر خــاک را بــه حالــت قبــل

آب را از خــاک گرفتیــم و خــاک

برگردانیــم .امیدواریــم تــا ســال

خشــک شــد و زیــر پــای جانــور و

آینــده در خوزســتان مشــکل گــرد

انســان و دام خــرد شــد و بســتری

و غبــار نداشــته باشــیم ،یکــی از

بــه وجــود آوردیــم بــه نــام ریزگــرد یــا

خاصیــت بارندگیهــای اخیــر ایــن

غبــار کــه البتــه اصــل آن گــرد و غبــار

بــود کــه خــارج از ظرفیــت ســدها

اســت .در ضمــن در عــراق و ســوریه

ســیل راه افتــاد و خــاک را بهــم

هــم در ده ســال اخیــر مناطــق گــرد

چســباند .اگــر اســتاندار خوزســتان

وغبــار وســعت پیــدا کردهاســت.

و مســئوالن منابــع طبیعــی رعایــت

بــه یــاد دارم در برنامــه ســوم وقتــی

غــرق را در ایــن منطقــه کننــد ،تــا

واژه توســعه پایــدار را در قانــون

ســه ســال دیگــر در خوزســتان گــرد

آوردیــم ،مجلــس ایــن کلمــه را از

و غبــار نخواهیــم داشــت .ایــن

بطــن برنامــه حــذف کــرد و گفتنــد،

اقدامــات را هــم مــا انجــام ندادیــم،

ایــن کلمــه غربــی و کفــر اســت .مــن

بلکــه طبیعــت انجــام داده ،مــا هــم

در آن زمــان مســئول برنامهریــزی

بایــد برگردیــم و بــا طبیعــت ســازش

آب و کشــاورزی بــودم.

کنیــم و همــه آبهــا را صــرف تولیــد

مــا اگــر بخواهیــم گــرد و غبــار را

کشــاورزی نکنیــم.

پیام رسـانه
انگلستان

روزنامه گاردین

نوشـته :وزیر پس

از قـرارداد پنهانی  ۸۰میلیون یورویی با

نیسـان تحت فشار قرار گرفته است.

روسیه

خبرگـزاری اسپوتنیک

از جابجا

شدن “سـریع” قطب مقناطیسی زمین به
سـمت سیبری روسیه خبر داده.

خاورمیانه

خبرگزاری الجزیره

از عملیاتی کردن یک

حمله کشنده در افغانستان توسط طالبان

پس از آنکه این گروه با دولت افغانستان
گفتوگوهای صلح را آغاز کرد خبر داده.

آلمان

خبرگزاری دویچهوله

در گزارشـی

به بازگویی داسـتان آخرین کشته دیوار
برلین پرداخته.

10003432117834

استان آذربایجان غربی با دارا بودن طبیعت زیبا و بکر همچون آبشارهای گوناگون هدف گردشگری بسیاری از گردشگران و

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

طبیعت گردان در فصول مختلف سال است ،از جمله مهمترین جاذبههای گردشگری زمستانی کوههای برفی و آبشارهای یخی
است ،که توجه همه را به خصوص طبیعت گردان و کوهنوردان به خود جلب میکند.

021-26325268

بارآبی کردن اراضی ازروی

منابع زیرزمینی برداشته شود
آب

رییـس

مرکـز

تحقیقـات

اگرمیخواهید استانی را نابود

معاینه فنی ویژه سال 98
و

معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک

معاینه

آمـوزش کشـاورزی و منابـع

شـهردار تهـران بـا بیـان اینکـه

طبیعـی لرسـتان گفـت :بـار آبـی

دسـتورالعمل معاینـه ویـژه تهـران

کـردن اراضـی از روی منابـع زیرزمینـی برداشـته شـود.

درحـال تدویـن اسـت و بـه زودی ازطـرف سـازمان حفاظـت

مـراد سـپهوند ،اظهـار کـرد :اگـر از نظـر تخصیـص منابـع

محیـط زیسـت ابلاغ مـی شـود ،گفـت :معاینـه فنـی ویـژه

آب سـطحی یـا روانابهـا بـه آبیـاری محصـوالت آبـی

درسـال  98در پایتخت اجرا می شـود .محسن پورسیدآقایی

اسـتان دقـت شـود بایـد گفـت کـه تنهـا  5درصـد حجـم

روزسـه شـنبه در آئیـن افتتـاح مرکـز معاینـه فنـی فداییـان

کالن ایـن آبهـا بـرای کشـتهای آبـی مـورد اسـتفاده

اسلام افـزود :در معاینـه فنـی ویـژه اسـتانداردهای جدیـد

قـرار میگیـرد.

تعریـف شـده و حـدود مجـاز آن سـخت گیرانـه تـراز معاینه

وی اضافـه کـرد :در همیـن راسـتا بایـد سیاسـتی منطقی،

فنـی برتراسـت.

عاقالنـه و مبتنـی بـر آیندهنگـری را در مـورد تخصیـص

خودروهـای دارای معاینه فنی ویژه از تخفیف بیشـتری برای

منابـع آب بـه کشـاورزی در پیـش گرفـت.

تردد در سـطح شـهر برخوردارخواهند شـد.

تغییـرات اقلیم در زاگرس
زمینشناسـی

دریایـی

در دریاچـه آبزالـو خبـر داد.
بـه آغـاز مطالعـات جامـع درباره
رسـوبی

تحـوالت

زاگـرس ،بـا بیـان اینکـه ایـن
مطالعـات

بـا

از

اسـتفاده

مغزههـای رسـوبی در دریاچـه
آبزالـو انجـام میشـود ،افـزود:
مطالعـات میدانـی ایـن پـروژه
بـه همـت کارشناسـان دفتـر
زمینشناسـی
همـکاری

انتقـال آب چـه از سـدها به اسـتان

شـدن یـک سـوم از یخچالهـای

هـای همجـوار در گذشـته و چـه انتقـال آب دریا بـه کیلومترها

طبیعـی هیمالیـا و هندوکـش تـا پایـان ایـن قـرن منجـر

دورتـر در حـال حاضـر ،تصریـح کـرد :بارها بـه مدیـران در مورد

میشـود.

پیشـنهادهای آنـان هشـدار داده شـد کـه اگـر مـی خواهیـد

بـا افزایـش دمـا و تغییـرات اقلیمـی حداقـل یـک سـوم از

اسـتانی را نابـود کنید به آن آب بدهید.پروفسـور پرویز کردوانی

یخچالهـای طبیعـی در هیمالیا و هندوکـش در طول این قرن

بـا ذکـر مثالی در تشـریح نابودی اسـتانهای هـدف انتقال آب

ذوب خواهـد شـد و میتوانـد جریـان آب رودخانههـا در ایـن

توضیـح داد :پـدر خانـواده اگر بی دریغ و بـدون مالحظه پول در

منطقـه را بـا مشـکل روبـرو کند.

اختیـار پسـرش قـرار دهد ،بدون شـک آن فرزند منحرف شـده

وجـود یخچالهـای عظیـم طبیعـی موجـب شـده منطقـه

و از دسـت خواهـد رفـت چراکـه پـول داده ولـی روش درسـت

هیمالیـا و هندوکـش پـس از قطـب جنـوب و قطـب شـمال

اسـتفاده و مصـرف را بـه فرزنـد خـود نیاموختـه اسـت.

سـومین قطـب بـه حسـاب آیـد.

دریایـی

و

مدیریـت

بـا

منطقـه

جنـوب باختری ،از ابتدای سـال
جـاری در منطقـه جنـوب غربـی

فاطمه نامجو
معــاون فنــی اداره محیــط
زیســت اســتان تهــران ضمــن
اشــاره بــه اینکــه فــاز دوم بــاغ
پرنــدگان تهــران مجوزهــای
الزم

زیســتی

را

دریافــت کــرده اســت ،گفــت:
بــرای تکــرار نشــدن مشــکالت
محیــط زیســتی کــه فــاز
اول ایــن مجموعــه داشــت،
نظارتهــای

مســتمری

بــر فــاز دوم بــاغ پرنــدگان
داریــم.
مهــرداد

کتــال

زیســتمحیطی

نظارتهــای مســتمر داریــم.

سیســتم هــای گندزدایــی بــرای

داشــت و قاچــاق پرنــده در

خوشــبختانه

مســئوالن

دفــع اصولــی پســاب و تصفیــه

آن صــورت گرفــت ،اظهــار

شــهرداری نیــز در راســتای

آن در فــاز دوم بــاغ پرنــدگان

کــرد :تخلفــات صــورت گرفتــه

اجــرای ضوابــط محیــط زیســتی

نصــب شــده اســت ،گفــت:

در ایــن مجموعــه از طریــق

در فــاز دوم بــاغ پرنــدگان

ســایر مالحظــه زیســتمحیطی

مراجــع قضائــی در حــال

بــا محیــط زیســت همــکاری

مجموعــه نیــز در دســت تکمیــل

حاضــر در حــال پیگیــری

می کننــد .

اســت .فــاز دوم بــاغ پرنــدگان

اســت.

معــاون فنــی اداره محیــط

فضــای مناســبی دارد و از نظــر

بــرای

آنکــه

زیســت اســتان تهــران ادامــه

ملــی پــروژه بزرگــی محســوب

فــاز اول

مشــکالت

خبرنگار /پیام ما

محیــط

فــاز اول بــاغ پرنــدگان تهــران

اســت و مــا بــر ایــن مرکــز

محســنی

ضمــن بیــان اینکــه متأســفانه

وی

افــزود:

محیــط

زیســت از فــاز دوم بــاغ

بــا فضــای اســتانداری کــه

اگــر شــهرداری در چارچوبــی

پرنــدگان تهــران بازدیدهــای

محیــط زیســت آن را تأییــد

کــه بــه آنهــا اعــام کردهایــم،

پرندگان» مفتوح است

متعــددی کردهانــد و توســعه

میکنــد ،توســعه مجموعــه

فعالیــت کنــد ،محیــط زیســت

آن زیــر نظــر محیــط زیســت

پیــش رود.

مشــکلی بــا فــاز دوم بــاغ

دوم بــاغ پرنــدگان قــرار
اســت از کــدام نقــاط بــه
ایــن مجموعــه منتقــل شــوند،
توضیــح داد :قــرار اســت
کــه شــهرداری بــا هماهنگــی
ســازمان حفاظــت محیــط

تغییـرات اقلیـم گذشـته چـون

زیســت پرنــدگان فــاز دوم

داد ههـای ژئوشـیمیایی آلـی و

بــاغ پرنــدگان را از مراکــز

معدنـی ،داد ههـای گرد ههـای

و

مجــاز اســتان تهــران و ســایر

شناسـی،

مراکــزی کــه ســازمان محیــط

شناسـی

زیســت آن را تأییــد میکنــد،

درک

تهیــه کنــد.

بهتـری از تغییـرات اقلیمـی
فـرم و فرآیندهـای رسـوبی و
ژئومورفولـوژی در گذشـته و

عکس :میزان

و بـه تبـع آن ،تغییـر در نـوع

بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس

دالیـل آن در اختیـار مـا قـرار

اعــام علیرضــا حســینی -
شــهردار منطقــه  -۴قــرار

فاز اول باغ پرندگان تهران مشکالت زیستمحیطی داشت

دهـد.

آکسولوتل در ایران نداریم
یــک جانــور شــناس خبــر منتشــر شــده

موجــود عجیــب در خوزســتان را دارای

دربــاره موجــود عجیــب مشــاهده شــده

اشــتباهات متعــدد دانســت و گفــت :ایــن

در خوزســتان را دارای اشــتباهات متعــدد

خبــر طبــق معمــول بــر اســاس فیلــم

دانســت و گفــت :ایــن حیــوان اساســا

مشــکوکی اســت کــه ادعــا میشــود

آکســولوتل نیســت و هیــچ دلیلــی

مرتبــط بــا ســیل خوزســتان اســت ،امــا

نداریــم کــه فیلــم در ایــران ضبــط شــده

درحقیقــت هیــچ دلیلــی بــرای پذیــرش
ایــن ادعــا نداریــم و چیــزی جــز ایــن

باشــد.
و

موجــود کــه مشــغول خزیــدن روی

جانورشــناس ،اخبــار مرتبــط بــا مشــاهده

زمیــن اســت ،در فیلــم دیــده نمیشــود

عرفــان

خســروی

دیرینهشــناس

اســت کــه فــاز دوم بــاغ
پرنــدگان تهــران در آســتانه

کارگــری گفــت :امــروز در جنــوب شــرق اســتان تهـران از  ۲منبــع
مطمئــن ،تأمیــن آب در مناطــق جنــوب شــرق اســتان انجــام
میشــود کــه منابــع زیرزمینــی و روی زمینــی آن را تشــکیل
میدهــد .در تابســتان  ۱۳۹۸در منطقــه خیرآبــاد ،باقرآبــاد و

پرونده قضایی «باغ

شــهردار منطقــه  ۴تهــران
بــا اشــاره بــه اســتفاده از
پرنــدگان قاچــاق در بــاغ
پرنــدگان

تهــران

گفــت:

هماکنــون پرونــده قضایــی
اســتفاده از پرنــدگان قاچــاق
در «بــاغ پرنــدگان» مفتــوح
ا ســت .
ســید

علیرضــا

حســینی،

شــهردار منطقــه  4تهــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه در گذشــته
و در مقطعــی مدیــران از بــاغ
پرنــدگان قاچــاق و بــدون
هماهنگــی بــا ســازمان محیــط
زیســت اســتفاده کرد هانــد،
اظهــار کــرده  :ایــن در
حالیســت

کــه

هماکنــون

پرونــده ایــن موضــوع در
مراجــع قضایــی بــاز بــوده امــا
در ایــن دوره بــه هیــچ عنــوان
بــه ســراغ پرنــدگان قاچــاق
نخواهیــم رفــت.
شــهردار منطقــه  4دربــاره

کــه نشــان دهــد ایــن فیلــم واقعــا در

ایــن ســوال ،اول بایــد دیــد کــه ایــن

خوزســتان ضبــط شــده اســت .بــا توجــه

موجــود اصــا چیســت! در ایــن فیلــم

بــه موجــودی نیــز کــه در فیلــم دیــده

موجــودی بــا بــدن کشــیده و مــار ماننــد،

میشــود ،بــه نظــر میرســد ایــن فیلــم

بــدون پاهــای عقــب ولــی واجــد دو پــای

در مکزیــک یــا کالیفرنیــا ضبــط شــده و

کوچــک جلویــی ،بــا پوســتی پوشــیده از

کســی آن را از روی اینترنــت برداشــته

فلسهــای ســفید یــا صورتــی و ســری

و مدعــی شــده مربــوط بــه خوزســتان

گــرد و دمــی کوتــاه دیــده میشــود .در

اســت.

توضیحــات همــراه فیلــم ادعــا شــده کــه

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چطــور

ایــن موجــود آکســولوتل اســت کــه بــه

میگوییــد ایــن فیلــم مربــوط بــه مکزیــک

اشــتباه آن را نوعــی ماهــی شــمرد هاند.

یــا کالیفرنیاســت گفــت :بــرای پاســخ بــه

بــه ابتــدای انقــاب  ۱۹برابــر شــده اســت.

حـال پیگیری اسـت.

را دریافــت کــرده و قــرار اســت

دربــاره اینکــه پرنــدگان فــاز

داریــم کــه جمعیــت شــناور نیــز بایــد اضافــه شــود کــه نســبت

مجموعه از طریق مراجـع قضائی در حال حاضر در

محیــط زیســت اســتان تهــران

کتــال محســنی در پایــان

چهــار شهرســتان دشــت ورامیــن ،یــک میلیــون نفــر جمعیــت

گرفـت ،اظهار کـرد :تخلفـات صورت گرفتـه در این

مجموعــه در فــاز دوم تکــرار

پرنــدگان نــدارد.

جمعیــت ورامیــن  ۲۵هـزار و  ۷۹۲نفــر بــوده اســت و امــروز در

زیسـتمحیطی داشـت و قاچاق پرنده در آن صورت

ســال  ۹۸افتتــاح شــود.

نشــود

اســتان تهـران در نشســت خبرنــگاران بیان کــرد :در ســال ۱۳۵۵

متأسـفانه فـاز اول بـاغ پرنـدگان تهران مشـکالت

ایــن

مســئوالن

علیرضــا کارگــری ،رئیــس شــرکت آب و فاضــاب جنوب شــرق

مهـرداد کتـال محسـنی ضمـن بیـان اینکـه

مجوزهــای الزم محیــط زیســتی

مشــکالت

ایــن منطقــه در حــال فرونشســت اســت.

داریـم.

داد :فــاز دوم ایــن مجموعــه

خاطـر نشـان کـرد :نشـانگرهای

ایزوتوپـی

پـس از ماههـا مراقبـت باالخره بـه وزن مورد نظـر و آمادگی الزم

خطــر بزرگــی را بـرای ایــن منطقــه بــه همـراه دارد و زمینهــای

نظارتهـای مسـتمری بـر فـاز دوم بـاغ پرنـدگان

میشــود.

اسـت،

میتوانـد

محیط زیسـتی کـه فـاز اول این مجموعه داشـت،

بــه گفتــه معــاون فنــی اداره

اقلیمـی تنهـا بـرای چنـد دهـه

گیاهـی،

شکسـتگی پا مـورد مراقبت قـرار گرفت و پـس از دوبار جراحی
پـا در بـازه زمانـی  ۹ماهه برای رهاسـازی آماده شـد .این پرنده
برای زندگی در طبیعت رسـید و امروز رهاسـازی آن انجام شـد.

تهـران مجوزهـای الزم محیـط زیسـتی را دریافت

کتــال محســنی بــا بیــان اینکــه

مسـتقیم دسـتگاهی تغییـرات

رو شهـای

وی ادامـه داد :ایـن پرنـده حـدود یـک سـال پیـش بـه خاطر

نظارتهای مستمری بر فاز دوم باغ پرندگان داریم

"اندیـکا" آغـاز شـده اسـت.

دیرینـه

منطقه البرز جنوبی رهاسـازی شـد.

کـرده اسـت ،گفـت :بـرای تکرار نشـدن مشـکالت

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بررسـی

رسـو ب

شـیردل نـوری اظهـار کرد :صبح امروز سهشـنبه ( ۱۶بهمن) یک
بهلـه طـرالن کـه از خانواده پرندههای شـکاری کمیاب اسـت در

رییــس شــرکت آب و فاضــاب جنــوب شــرق اســتان تهــران
ب زیرزمینی در دشــت ورامین
گفــتُ :افــت شــدید ســفره هــای آ 

اسـتان خوزسـتان ،شهرسـتان

گذشـته

البـرز جنوبـی خبـر داد.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران:

زاگـرس در دریاچـه "آبزالـو" در

امکا نپذیـر

رهاسـازی یک بهله طرالن در منطقه

ضمـن اشـاره بـه اینکـه فـاز دوم بـاغ پرنـدگان

و تحـوالت رسـوبی زاگـرس بـا

مسـعود زمانـی پـدرام بـا اشـاره

دادنـد :تغییـرات اقلیمـی بـه آب

وحـش پـارک چمـران کـرج از

معـاون فنـی اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران

مطالعـات جامـع دربـاره اقلیـم
اسـتفاده از مغزههـای رسـوبی

کارشناسـان محیط زیسـت هشدار

پرنده

مدیـر مرکـز نگهـداری از حیـات

دشت ورامین
درحال فرونشست

سـازمان زمیـن شناسـی از آغـاز

اقلیـم

بـا ابـراز مخالفـت همـه جانبـه از

اروپایی درایران

نکته

آغاز مطالعات جامع

و

گرمایش

وعده نظارت بر فاز دوم باغ پرندگان

خبر

مدیـر

آب

جراحی پرنده کمیاب

یخچالهایهیمالیا

پـدر علـم کویـر شناسـی ایـران
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خطرگرمایش زمین برای

کنید به آن آب بدهید

درپایتخت اجرا می شود

7

پیام زیست

بــاغ

ورامیــن از آب ســطحی ماملــو اســتفاده خواهیــم کــرد کــه بــا

فراینــد

پرنــدگان گفتــه بــود :طــی

ایــن کار مشــکالت آب رســانی در منطقــه دیــار  ۱۵خــرداد کاهش

پیگیر یهایــی کــه انجــام

پیــدا میکنــد.

شــد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم

وی تصریــح کــرد :در ابتــدای انقــاب هیچکــدام از شــهرهای

کــه در واقــع نگهداشــت دو

کشــور روش فاضــاب شــهری مطمئنــی نداشــتهاند امــا امــروزه

فــاز یــک و دو بــاغ پرنــدگان

 ۲۱۷تصفیــه خانــه فاضــاب شــهری در ایـران وجــود دارد و بــه

بهرهبــردار

بهــره بــرداری رســیده اســت .در جنــوب شــرق اســتان ته ـران،

بدهیــم تــا بتوانیــم مدیریــت

بیــش از نیمــی از خطــوط آب و فاضــاب ایجــاد شــده و ایــن

یکپارچــه را در ایــن بخــش

شــرکت بــا تمــام قــوت ســعی دارد کــه در آینــده نزدیــک کلیــه

انجــام بدهیــم.

خطــوط را بــه سـرانجام برســاند و بــا ایــن کار خیلی از مشــکالت

جمــوع ایــن دو فــاز در

شــهروندان برطــرف شــود.

مســاحتی بالــغ بــر  86هکتــار

رئیــس شــرکت آب و فاضــاب جنــوب شــرق اســتان تهــران

قــرار دارد ضمــن اینکــه

گفــت :مخزنهایــی در شهرســتانهای منطقــه جنــوب شــرق

بــرای فــاز دوم بــاغ پرنــدگان

اســتان ته ـران در ســال آینــده افتتــاح میگــردد کــه در زندگــی

رایزنیهایــی را بــا ســازمان

روزمــره شــهروندان بســیار مفیــد و مؤثــر اســت.

را

بــه

محیــط

نگهداشــت

یــک

بــرای

کارگــری بیــان کــرد ۱۶ :گــروه امدادرســانی آب و فاضالب در

زیســت

اســتفاده از پرنــدگان داخلــی

منطقــه شهرســتان ورامیــن داریــم کــه در صــورت کمتریــن

و خارجــی انجــام داد هایــم

اتفــاق و شکســتگی آب در ســطح منطقــه در کمتــر از ۱۰

کــه در همیــن زمینــه بــا یــک

دقیقــه ،اکیپهــای امدادرســانی بــه آن منطقــه ارســال

شــرکت داخلــی بــه توافــق

میشــوند .لولههایــی آب ضــد زلزلــه در کلیــه شهرســتان

رســیدیم و طــی دو هفتــه

ورامیــن در حــال جایگــذاری اســت و تولیــد ایــن لولههــا

آینــده پرنــدگان داخلــی وارد

در چرمشــهر شهرســتان ورامیــن انجــام میشــود .ایــن

ایــن مجموعــه میشــوند و

لولههــای آب در چرمشــهر ورامیــن ،تولیــد و بــه کشــورهای

پرنــدگان خارجــی نیــز وارد

آســیایی و حتــی برخــی از کشــورهای اروپایــی صــادر

فــاز دو بــاغ پرنــدگان خواهــد

میشــود کــه ایــن نشــانگر تولیــدات جوانــان کارآفریــن

شــد.

ایــران اســامی اســت.
وی بــه اســتفاده شــهروندان بــه مصــرف آب اشــاره کــرد

یــک جانــورشــناس خبــرمنتشــرشــده درباره

موجــود عجیب مشــاهده شــده در خوزســتان

را دارای اشــتباهات متعــدد دانســت و گفــت:
ایــن حیــوان اساســا آکســولوتل نیســت و
هیــچ دلیلــی نداریــم که فیلــم درایـران ضبط
شــده باشــد.عرفان خســروی اخبــار مرتبــط با

مشــاهده موجــود عجیــب در خوزســتان را
دارای اشــتباهات متعــدد دانســت.

و گفــت :هــر نفــر در شــبانه روز بــه صــورت اســتاندارد
میتوانــد  ۱۵۰لیتــر اســتفاده کنــد و ایــن رقــم در منطقــه
جنــوب شــرق اســتان بــه  ۱۸۰لیتــر تبدیــل شــده اســت.
مــردم منطقــه جنــوب شــرق اســتان تهــران در حــال
اســتفاده  ۸۰میلیــون مترمکعــب اســت.
رئیــس شــرکت آب و فاضــاب جنــوب شــرق اســتان
تهــران از خبرنــگاران درخواســت کــرد و گفــت :نهــاد وزارت
نیــرو و آب و فاضــاب بــه تنهایــی نمیتوانــد در زمینــه
صرفهجویــی بــا مــردم ســخن بگوییــد ،پــس بایــد اصحــاب
رســانه بــازوی محکــم و پــل ارتباطــی بیــن شــرکت آب و
فاضــاب و شــهروندان باشــند.

پیام رسـانه
فرانسه

خبرگـزاری فرانس۲۴

از توافق

فرانسـه و اپل بر سر پرداخت مالیاتها
توسـط این غول تکنولوژی به واسطه
حضور در فرانسـه خبر داده.

اروپا

خبرگزاری یورونیوز

از وقوع سـیل و

طوفان در بوسـنی و هرزگوین خبر داده.

آمریکا

روزنامـه نیویورک تایمز

در

یادداشـتی تحت عنوان «یارگیری در

ونزوئال» به تحوالت سیاسـی این کشور
پرداخته.

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

در تیتر سوم

خود به در اختیار دشـمنهای آمریکا قرار

گرفتـن تکنولوژی ارتش آمریکا پرداخته.
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رشت

رشـت گفـت :آتـش سـوزی سـقف
دبیرسـتانی در رشـت بـا تلاش

آذربایجان

آتـش نشـانان مهـار شـد.بابک
رمضانی گفت :در پی اعالم آتش سـوزی دبیرسـتانی در رشـت
 ۱۱دسـتگاه خـودروی اطفایـی و آبرسـان بـه همـراه  ۲۶آتـش
نشـان و  ۱۳افسـر ارشـد آتـش نشـانی بـه محـل حادثـه واقع
در بلـوار الکان ،کوچـه مسـعودی اعـزام شـدند .وی با اشـاره به
محـل وقوع آتش که سـقف دبیرسـتان بوده ،افـزود :به محض
رسـیدن بـه محـل حادثـه دود و شـعله از سـقف پشـت بـام
ً
سـریعا نسـبت به مهـار و
مشـاهده میشـد کـه آتش نشـانان
اطفای آتش سـوزی و پیشـگیری از گسـترش آن اقدام کردند.

جداسـازی دوقلوهـای بـه هم

سمنان

چسـبیده کـه تاکنـون دوبـار
بـا موفقیـت در بیمارسـتان
نمـازی شـیراز انجـام گرفتـه

موجـب دسـتیابی پزشـکی ایـران به توانمندی شـده
اسـت.
از جملـه موفقیـت هـای تاریـخ پزشـکی فـارس،
توانمنـدی انجـام جراحـی هـای پیچیـده و نـادر
پزشـکی اسـت کـه نجـات بخـش جـان بیمـاران
بـوده و موجـب شـده تـا بسـیاری از هموطنانمـان،
از مراجعـه بـه دیگـر کشـورها برای دریافـت خدمات

دانشـگاه

رئیـس

گفـت :میوهفروشـان سـطح شـهر
اجـازه دارنـد فقـط تـا  ۳۰درصـد
گرانتـر از میادین میـوه تره بار اقالم
خـود را بفروشند.سـیف هللا عسـکر

اسـتان سـمنان بیـش از پنـج برابـر

خانـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار

وارداتـش،

ایسـنا در واکنـش بـه اخبـار مربـوط

کاالهـای

تولیـدی

بـه

کشـورهای مختلـف دنیا صـادر میکند.

بـه افزایـش قیمـت کاهـو ،ضمن رد

علـی سـعدالدین ،مدیـرکل گمـرک

وجـود کاهوهـای  ۱۵هـزار تومانـی

اسـتان سـمنان در نشست با خبرنگاران

گفـت :فروش کاهو  ۱۵هـزار تومانی

اظهـار کرد :گمرک این اسـتان از ابتدای

واقعیـت نـدارد و اگـر هـم چنیـن

امسـال تـا اول بهمنمـاه جـاری حدود

قیمتـی وجود داشـته باشـد مربوط

 ۱۴۰میلیـون دالر کاال بـه بازارهـای دنیـا

بـه شـیطنت و یـا بیانصافـی برخی

صـادر کـرده و ایـن در حالـی اسـت کـه

میـوه فروشـان سـطح شـهر اسـت

در همین مـدت  ۲۸میلیون دالر واردات

کـه بیـش از  ۳۰درصدی کـه باید به

از دیگـر کشـورهای دنیا داشـته اسـت.

قیمت محصـوالت خـود اضافه کنند

وی از مثبـت بـودن تـراز تجـاری ایـن

اقـدام بـه فـروش کردهانـد.

اسـتان خبـر داد و تصریـح کـرد :ایـن

وی در خصـوص قیمـت کاهـو در

علـوم

تحـوالت عمـده کمـی و کیفـی

اهواز

رییـس

بیمارسـتان

کرمـی

اهـواز از بـه

عالمـه
دنیـا

آمـدن چهارقلوهـای یـک مـادر

در خدمـات بهداشـتی درمانـی

اهـوازی در ایـن بیمارسـتان

ایـن اسـتان در چنـد دهـه اخیـر خبـر داد و گفـت:

خبـر داد.محمدحسـین مالیـی زمانـی

اظهـار کـرد:

اسـتان سـمنان چهـار برابـر میانگیـن کشـوری پزشـک

روز ( ۱۵بهمنمـاه) یـک مـادر  ۲۷سـاله اهـوازی در

دارد.

دومیـن زایمـان خـود پـس از چند سـال نابـاروری ،در

دکتـر نویـد دانایـی در نشسـتی بـا اصحاب رسـانه این

یـک عمـل جراحـی در ایـن بیمارسـتان فرزنـدان چهار

اسـتان اظهـار کـرد :اسـتان سـمنان در حـال حاضـر با

قلـوی خـود را بـه دنیـا آورد .وی افـزود :حـال عمومی

بهرهمنـدی از  ۲۹۲پزشـک متخصـص و فـوق تخصص

ایـن چهـار نـوزاد کـه دو پسـر و دو دختـر هسـتند و

و بیـش از  ۱۶۰پزشـک عمومـی ،بـه نسـبت جمعیـت

مـادر آنهـا خـوب گـزارش شـده اسـت.

اتفـاق واردات گمرکـی ایـن اسـتان نیـز

از  ۲۶۳هـزار تـن کاالی صادراتـی از مبدا

بـه مـواد اولیـه کارخانههـای تولیـدی و

سـمنان بـه بازارهای بیش از  ۴۵کشـور

ماشـینآالت کارخانههـا تعلـق دارد .وی

دنیـا صادر شـده اسـت.

از گمـرک به عنـوان مرزبانـان اقتصادی

وی ادامـه داد :بـا وجـود تحریمهـای

کشـور نام برد و با اشـاره به پیشـینه ۲۰

آمریـکا ،کاالهـای صادراتـی این اسـتان

سـاله گمـرک در سـمنان ،گفـت :گمرک

بـه بسـیاری از کشـورها و از جملـه

اسـتان ظـرف ایـن  ۲۰سـال رشـد قابل

برخـی از مهمتریـن کشـورهای اروپایـی

توجـی داشـته بـه طوریکـه میـزان

قطـع نشـده و همچنـان در حـال انجام

صـادرات اسـتان در اولیـن سـال کاری

اسـت .انگلسـتان ،آلمـان ،کرواسـی،

گمرک سـمنان در سـال  ۷۸از حدود دو

ایتالیـا ،لهسـتان سـوئد ،کنگـو ،غنـا،

میلیـون دالر امسـال بـا افزایـش بیش

آفریقـای جنوبـی ،کشـورهای آسـیای

از  ۷۰برابـری بـه  ۱۴۰میلیـون دالر در

میانـه ،بسـیاری از کشـورهای همسـایه

 ۱۰ماهـه امسـال رسـیده اسـت .ضمـن

و از جملـه عـراق و افغانسـتان و…

آنکـه پیشبینیشـود این رقم تـا پایان

از مهمتریـن بازارهـای صادراتـی ایـن

سـال  ۹۷بـه بیـش از  ۱۶۰میلیـون دالر

اسـتان در سـالجاری هسـتند.

نیز برسـد.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش قابـل توجـه

مدیـرکل گمـرک اسـتان سـمنان بـا

درآمدهـای گمرکی سـمنان در  ۲۰سـال

بیـان اینکـه گمـرک سـمنان بـا بیـش

گذشـته خاطرنشـان کـرد :درآمدهـای

از  ۵۰کشـور دنیـا مـراودات گمرکـی دارد

گمـرک سـمنان در اولین سـال فعالیت

تصریـح کـرد :در  ۱۰ماهه امسـال بیش

در  ،۱۳۷۸حـدود  ۷۷میلیـون ریال بوده

مـواد اولیه کارخانجـات و ماشـینآالت کارخانهها میشـود ،ادامه

داد :چیـن ،امارات متحده عربی ،ترکیه و برخی کشـورهای اروپایی

همــراه آگاهــی نســبت بــه عــوارض مصــرف بیرویــه
بــه مــردم منتقــل شــود کــه تــا حــدودی در کنتــرل
مصــرف نیــز مؤثــر خواهــد بــود و قطعـ ً
ـا ایــن امــر در

مـرزی صـورت میگیـرد ازایـن جملهانـد.

اولویــت کاری معاونــت غــذا و دارو قــرار میگیــرد.

انجام اسـت.

کـه ایـن رقـم در  ۱۰ماهه امسـال و بعد

تدبیـر و امیـد و از جملـه در اسـتان
سـمنان خبر داد و گفت :در حال حاضر

بـرای مـدت یـک سـال ملاک عمـل

بیـش از  ۷۰درصـد تشـریفات گمرکـی

قـرار میگیرنـد و نیاز بـه مراجعه مجدد

بـا هـدف تسـریع و تسـهیل در کار

بـه آزمایشـگاه را ندارنـد کـه ایـن امـر

شـروع میشـود و در نهایـت بـرای

صادرکنندگان اسـتان در خارج از گمرک

ضمـن کوتـاه کـردن فرآیندهـای اداری،

اسـتان انجـام میشـود ضمـن اینکـه

هزینههـای صادرکننـدگان را کاهـش

در بـازار هـر کیلو هشـت هـزار تومان

گمرک ایـن امکان را برای صادرکنندگان
ً
خصوصا تولیدکنندگان هماسـتانی که
و

میدهـد.
وی همچنیـن ارزش واردات گمرکی این

بـه صدور کاال نیـز اشـتغال دارند فراهم

اسـتان در  ۱۰مـاه گذشـته را بالـغ بر ۲۸

عالیتریـن و بهتریـن کاهـو موجـود
تعییـن شـده اسـت.رئیس اتحادیه
بارفروشـان البـرز در ادامـه از کاهش
قیمـت گوجـه فرنگـی خبـر داد و
گفـت :در ایـن شـرایط حتی شـاهد
کاهـش قیمـت در گوجـه فرنگـی
بودهایـم کـه در میادیـن بـا ۵۰۰
تومـان کاهـش قیمـت به مبلغ سـه
عکس  :ایسنا

ا ست .

را بیرویــه مصــرف نکننــد و بایــد ایــن فرهنــگ بــه

دریایـی صـادرشـود و یـا برخـی کاالهـا کـه ازطریـق گمرکهای

کاالهـای صادرکننـدگان تولیدی اسـتان

هـم کیلویـی چهار تـا  ۵هـزار تومان

تصریــح کــرد :بایــد بــه مــردم آمــوزش داد کــه دارو

شـده افـزود :برخـی ازکاالها کـه الز ً
امـا باید ازطریـق حمل و نقل

تحـول در خدمـات گمرکـی در دولـت

بـه فـروش میرسـد ،قیمـت خیـار

باالســت و نظارتــی در ایــن راســتا وجــود نــدارد.وی

دالربـوده کـه بخـش زیـادی ازآن ازطریـق دیگراسـتانها انجام

تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان از

هـزار  ۸۰۰تـا چهار هـزار و  ۵۰۰تومان

نیســت ،میــزان تجویــز ،نســخهپیچی و مصــرف دارو

واقعـی کاالهـای اسـتان درسـال گذشـته بالـغ بـر ۳۳۰میلیون

در میادیـن از  ۴هـزار و  ۵۰۰تومـان

در ۱۰ماهه امسال بیش از ۲۶۳هزارتن کاالی صادراتی ازمبدا سمنان به بازارهای بیش از ۴۵کشوردنیا صادرشده است

و توسـعه شـهید بهشـتی اداره بهزیسـتی شهرسـتان ایالم

مصــرف منطقــی داروهــا در ایــن اســتان کنترلــی

میگیرد.مدیـرکل گمرک اسـتان سـمنان بـا بیان اینکه صـادرات

اعلام کـرد :قیمـت هـر کیلـو کاهـو

همچنیـن بـا حضـور مهدوی سـالن جلسـات مرکـز تأمین

داروخانههــای متعــددی اســت و تــا حــدودی در

ً
خصوصا اسـتانهای مـرزی انجام
طریق گمرک دیگر اسـتانها و

افزایـش زیـاد نیست.عسـکر خانی

اولیـن بـار در اسـتان بـا حضور واعـظ مهدوی افتتاح شـد.

دارو ،افــزود :اســتان مرکــزی دارای بیمارســتان و

کاالهـای صادراتـی ایـن اسـتان بنا به دالیلـی ازمبادی دیگـرو از

افزایـش قیمـت داشـته امـا ایـن

(مرکـز مراقبـت از خانـواده) در جهـت کاهـش طلاق برای

در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر تجویــز منطقــی

 ۱۴۰میلیـون دالرفعلـی دانسـت و گفـت :بخش قابـل توجهی از

در جنـوب بـه خصـوص خوزسـتان

شـد.در پنجمیـن روز از دهـه مبـارک فجر سـامانه تصمیم

اعصــاب را بــه دنبــال دارد.دکتــر عبــاس علیمرادیــان

وی ،ارزش واقعـی کاالهـای صادراتـی ایـن اسـتان را بیـش از

خبـر داد و گفـت :در همیـن راسـتا

صیفیجـات بـه دلیـل وقـوع سـیل

کشـاورزان ،روسـتاییان و عشـایر کشـور در ایلام افتتـاح

علو مپزشــکی اســتان مرکــزی گفــت :معجو نهــای

وارد شـده است.

اداری و کاهـش هزینههـای صـادرات

درسـت اسـت کـه کاهـو و برخـی

صنـدوق

بیمـه

اجتماعـی

عطار یهــا دارای ســمومی اســت کــه تخریــب

از  ۲۰سـال بـه بیـش از  ۲۶۰میلیـارد

بخـش دارد .ضمـن آنکه اکثـر قریب به

و رفـاه اجتماعـی و مدیرعامـل

سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه

از مهمترین کشـورهایی هسـتند که تولیدات آنها به گمرک سمنان

ریـال رسـیده اسـت .این عضـو کارگروه

میادیـن میـوه و تـره بـار اظهـار کرد:

حضـور معـاون وزیـر تعـاون ،کار

تخریب اعصاب مردم
با معجون عطاریها

سـعدالدین بـا بیان اینکه عمـده کاالهای وارداتی اسـتان شـامل

بـرای بـه حداقـل رسـاندن بروکراسـی

جایـگاه ممتـاز اسـتان سـمنان در ایـن

ایالم

مرکـز مراقبـت از خانـواده بـا

افتتاح شـد.

مدیرکل گمرک اسـتان سمنان از تالش

تفاوت عمده در صادرات و واردات نشان

از خانواده در ایالم

چهـار برابر متوسـط کشـوری پزشـک دارد.

درمانـی بـی نیـاز شـوند.

گزارش

افتتاح مرکز مراقبت

نکته

رییـس اتحادیـه بـار فروشـان البرز

آینده خبر داد.

یک مادر اهوازی

پزشـکی اسـتان سـمنان از

استانی که  ۵برابر وارداتش ،صادرات دارد

البرز

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح بیمارستان اسالم آبادغرب که در زلزله بزرگ سال گذشته آسیب دیده بود تا  ۱۰ماه

به دنیا آمدن چهارقلوهای

کشوری پزشک دارد

به هم چسبیده در فارس

رییـس سـازمان آتـش نشـانی

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سمنان  ۴برابر میانگین

جداسازی موفق دوقلوهای

مدارس رشت مهار شد

10003432117834

021-26325268
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آتشسوزی در یکی از

بهرهبرداری از بیمارستان زلزله زده اسالم آبادغرب تا  ۱۰ماه دیگر

علیمرادیــان بــا اشــاره بــه موضــوع داروهــای قاچــاق
و غیرقانونــی افــزود :متأســفانه امــروز عطار یهــا
بــه محــل فــروش مــواد مخــدر و اقــام غیردارویــی
و دارویــی کــه بــه هیــچ عنــوان از نظــر شــرعی و
قانونــی قابــل پذیــرش نیســت تبدیــل شــده انــد.
انــواع دارو بایــد در داروخانــه عرضــه شــود و مســئول
فنــی نســبت بــه عرضــه و مصــرف ارائــه توضیــح کنــد.
وی اضافــه کــرد :از طرفــی بــا یــک معضــل بزرگتــر
از فــروش مــواد مخــدر در عطار یهــا مواجــه هســتیم
بــه طــوری کــه برخــی از مــواد را در قالــب یــک معجون
بــه مــردم میفروشــند کــه حتــی برخــی ســموم بــا
آن مخلــوط اســت کــه تخریــب اعصــاب و ابتــاء بــه
بیمــاری پارکینســون را بــه دنبــال دارد .چندیــن مــورد
و نمونــه از ایــن عــوارض معجو نهــای عطار یهــا را

کـرده که در هر زمـان و حتی در روزهای

میلیـون دالر اعلام کرد و افـزود :واردات

تعطیل نیـز امکان صـدور تولیدات خود

گمـرک اسـتان از سـال  ۸۰تا امـروز ۸۰

را داشـته باشند.

برابـر افزایش یافته اسـت .سـعدالدین

مــردم نمیتــوان نامگــذاری کرد.سرپرســت معاونــت

وی بـا بیـان اینکـه صادرکننـدگان بدون

بـا بیـان اینکـه عمـده کاالهـای وارداتی

اینکـه کاالی خود را وارد گمرک سـمنان

اسـتان شـامل مواد اولیـه کارخانجات و

غــذا و داروی دانشــگاه علو مپزشــکی اســتان مرکــزی
بــا تاکیــد بــر اینکــه قطعـ ً
ـا در رونــد کاری عطار یهــا

کننـد میتواننـد فرآینـد صـادرات را

ماشـینآالت کارخانههـا میشـود ،ادامه

انجـام دهنـد افـزود :در حـال حاضـر با

داد :چیـن ،امـارات متحده عربی ،ترکیه

تلاش همـکاران مـا ،امکان صـدور کاال

و برخـی کشـورهای اروپایی از مهمترین

در خـود کارخانههـا و یـا در هـر مـکان

کشـورهایی هسـتند که تولیـدات آنها به

و زمانـی کـه صادرکننـده اراده کنـد قابل

گمرک سـمنان وارد شـده اسـت.

شــاهد هســتیم و اینــکار را چیــزی جــز خیانــت بــه

نظــارت جــدی اعمــال میشــود و بــه هیــچ عنــوان
اغمــاض و مماشــاتی نخواهیــم داشــت ،گفــت :بایــد
دارورســانی درســت در ســطح اســتان دنبــال شــود،
در حــال حاضــر برخــی شــائبهها مبنــی بــر اینکــه
برخــی از اســتا نها ســهمیه دارویــی بیشــتری
نســبت بــه اســتان مرکــزی دارنــد مطــرح اســت ،در
حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت ،بایــد ایــن شــایعات

خسارت  203میلیارد تومانی سیل
به پلها و تأسیسات لرستان

عکس :ایرنا

روسـتای لرسـتان خبـر داد.
دکتـر احمـد مرادپـور در جلسـه اعضـای شـورا و شـهردار خرمآبـاد کـه بـه

تأسیس «شلتر» از آسیبهای

جامعــه افزایــش دهد.مدیــرکل امــور
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری

حوزه زنان میکاهد

قزویــن یــادآور شــد :تأســیس شــلتر

نیروهـای آتشنشـانی و خدمـات شـهری عنـوان کـرد :اگـر حضـور بهموقـع
ً
قطعـا شـاهد تلفـات جانـی در سـیل اخیـر بودیـم.
ایـن نیروهـا نبـود
وی بـا بیـان اینکـه نیروهای آتشنشـانی و خدمات شـهری با دسـتخالی و
جانفشـانی تمـام افـراد گرفتار شـده در سـیل را نجـات دادند ،گفـت :اعضای
شـورای شـهر خرمآبـاد باید بـا همدلی و اتحـاد و برنامهریزی در کنار شـهردار
بوده و به فکر رفع مشـکالت شـهر باشـند.
مرادپـور بـه عـدم حضـور برخـی از اعضای شـورای شـهر خرمآباد در جلسـات
معاونـت عمرانـی اسـتانداری انتقـاد کـرد و افـزود :اعتقـاد دارم کـه هیـچ
دورهای بهانـدازه ایـن دوره اینقـدر ارتبـاط معـاون عمرانی اسـتاندار با اعضای
شـورا وجـود نداشـته لـذا بایـد در کنـار هـم بـا اتحـاد و همدلـی به فکـر رفع
مشـکالت شـهر باشیم.

داروهــای بیمــاران خــاص نیــز بــا تاکیــد بــر

نشــان میدهــد کــه مــا ایــن آســیب

مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی

جلوگیــری کنیــم ،تأســیس گرمخانــه

اســتانداری قزویــن گفــت :تأســیس

زنــان

از

آســیبهای

زیــادی

ســرپناه بــرای زنــان آســیبدیده

جلوگیــری

میکنــد.وی

افــزود:

میتوانــد از بســیاری آســیبهای

بســیاری از آســیبها وقتــی در

حــوزه زنــان جلوگیــری میکنــد.

حــوزه زنــان بروزمــی کنــد آســیب

مریــم بیدخــام در مراســم افتتاحیــه

جدیتــر میشــود چراکــه مــرد

شــلتر بانــوان کــه ظهــر امــروز برگــزار

معتــاد را جامعــه و خانــواده پذیرفتــه

شــد ،تصریــح کــرد :بایــد بپذیریــم

اســت امــا زنــان معتــاد در وهلــه اول

کــه آســیبهای اجتماعــی وجــود

از خانــواده طــرد و در جامعــه رهــا

دارد تــا از بــروز و توســعه آســیبها

میشــود کــه میتوانــد آســیب را در

اینکــه وضعیــت ایــدهآل نیســت ،امــا تحــت

را پذیرفتیــم و بــه دنبــال حــل آن
هســتیم ،ایــن مــکان نبایــد محلــی

کنتــرل قـرار دارد ،گفــت :در بحــث دارویــی بــا

بــرای زندگــی دائــم زنــان شــود

کمبودهایــی مواجــه هســتیم و ایــن امــر یــک

بلکــه بایــد در مقطعــی کمــک و در

مشــکل کشــوری اســت ،تــاش میشــود کــه

گام بعــدی توانمندســازی صــورت

بــا مدیریــت دارویــی درســت شـرایط را تحــت

بگیــرد تــا زنــان آســیبدیده بــه

کنتــرل داشــته باشــیم ،در حــال حاضــر ذخیــره

خانــواده و جامعــه برگردنــد.وی بیــان

دارویــی اســتان خــوب اســت و تــا  ۶مــاه

کــرد :از ســازمانهای مردمنهــاد
میخواهیــم کــه متولــی ایــن حــوزه
باشــند و مــا را یــاری کننــد.

کمبود  13هزار نیرو در آموزش و پرورش اصفهان

ریاسـت اسـتاندار و حضـور مهنـدس امیـری معـاون اقتصـادی اسـتاندار در
اسـتانداری برگـزار شـد ،ضمـن تقدیـر از همـه عوامـل امدادرسـانی بهویـژه

علیمرادیــان بــا اشــاره بــه وضعیــت تأمیــن

عکس :ایرنا

معـاون عمرانـی اسـتاندار از خسـارت صددرصـدی بـه  1210واحـد شـهری و

برطــرف و در جهــت اصــاح امــور اقــدام شــود.

پشــتیبانی اداره کل آمــوزش

از  ٢هــزار نفــر در آســتانه بازنشســتگی هســتند.

و پــرورش اســتان اصفهــان

کمبــود نیــروی انســانی  ١٣هــزار نفــر اســت.وی

گفــت ۳۴ :هــزار و  ۵۴۰نفــر

ادامــه داد :خریــد خدمــات در نظــام آموزشــی بــه

مدیریــت الزم را اعمــال کــرد.

اما و اگرهای داغ گوشتهای یخی
بازرســـی

رســـتورانها گفـــت :بـــروز ایـــن تخلـــف بســـیار کـــم

ســـازمان صنعـــت ،معـــدن

اســـت ،مگـــر اینکـــه افـــرادی از خـــود رســـتورا نها

و تجـــارت گیـــان ،گفـــت:

بـــرای خریـــد یـــک قطعـــهای مراجعـــه کننـــد کـــه

تفـــاوت قیمـــت زیـــاد

ب ــا اش ــکال اس ــت .البت ــه ای ــن احتم ــال نی ــز وج ــود

نیــرو در آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان نیــاز

اســتناد مــاده  ۴١مصوبــه  ١٣٩٣و دســتور ســال

گوشـــت گـــرم بـــا گوشـــت یخـــی منجـــر بـــه

دارد کـــه از یـــک خانـــواده چنـــد نفـــر بـــرای خریـــد

اســت امــا تنهــا  ۲۸هــزار نفــر نیــرو وجــود دارد.

 ١٣٩۶رئیــس جمهــور انجــام شــده اســت .در

افزایـــش تقاضـــای مـــردم شـــده اســـت.

گوش ــت اق ــدام کنن ــد و پ ــس از خری ــداری گوش ــت

محمــد میرپــور صبــح روز (ســه شــنبه) در جمــع

ایــن قانــون میتوانیــم از مؤسســات غیــر دولتــی

وی افـــزود :در زمـــان توزیـــع گوشـــت بازرســـان

منجمدشـــان آن را بـــه رســـتورانها بفروشـــند.

اهالــی رســانه اظهــار کــرد :در خصــوص نیــروی

اســتفاده کنیــم .ســه ســال اســت در قانــون بودجــه

ســـازمان صمـــت گیـــان در فروشـــگا هها حضـــور

انســانی اســتان اصفهــان ،بــا توجــه بــه ایــن کــه

آمــده و مؤسســات غیــر دولتــی در قالــب قــرارداد

دارنـــد و بـــه فروشـــندگان تاکیـــد شـــده اســـت کـــه

درویشکـــردار تصریـــح کـــرد :رســـتورانهای
ً
مرتبـــا کنتـــرل میشـــوند و در
اســـتان نیـــز

ایــن اســتان یکــی از چهــار اســتانی اســت کــه بــا

بــه عنــوان خدمــات دهنــده بــا آمــوزش پــرورش

بـــه هـــر فـــرد فقـــط یـــک قطعـــه گوشـــت فروختـــه

صورتـــی کـــه گوشـــت منجمـــد در آشپزخانهشـــان

کمبــود نیــرو مواجــه اســت ٣۴ ،هــزار و  ۵۴٠نفــر

همــکاری میکنــد و هیــچ رابطــه اســتخدامی بــا

شـــود.

دیـــده شـــود بایـــد بـــرای نـــوع تهیـــه آنهـــا توضیـــح

نیــروی مــورد نیــاز اســت امــا نیــروی موجــود ٢٨

ایــن نیروهــا وجــود نــدارد.

وی در خصـــوص فـــروش گوشـــت منجمـــد بـــه

دهنـــد.

اصفهان

معــاون توســعه مدیریــت و

هــزار نفــر اســت .هــزار و  ٨٠٠نفــر مرخصــی و بیــش

آینــده دغدغــه باالیــی وجــود نــدارد ،امــا بایــد

گیالن

رییـــس

اداره

درخشش همکار شرکت آبفا در مسابقات تنیس روی میز بانوان کارگر استان کرمان

10003432117834

مریم سیاری در مسابقات تنیس روی میز بانوان کارگر استان کرمان به مقام قهرمانی دست یافت .در مسابقات

پیام ایران

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

تنیس روی میز بانوان کارگر استان کرمان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با
حضور جمعی از بانوان کارگر ورزشکار این رشته برگزار شد  ،مریم سیاری از همکاران آبفا شهرستان کرمان موفق به

021-26325268

کسب مقام اول شد و مدال و حکم قهرمانی این رشته را آن خود کرد.

بهره برداری از  ۱۵کیلومتر

شبکه جمع آوری فاضالب

بخشـش جرائم مالیاتی در

اسـتان کرمان

آبفا

بـا حضـور حجـت االسلام افشـار
منـش امـام جمعه کهنـوج ،عیدی
فرمانـدار کهنـوج و جمعـی از
مسـئولین  ۱۵کیلیومتر شـبکه جمع آوری فاضلاب در محله
حسـین آبـاد کهنوج افتتـاح و به بهره برداری رسـید .همزمان
بـا پنجمیـن روز از دهه فجر ،با حضور حجت االسلام افشـار
منـش امـام جمعه کهنـوج ،عیـدی فرماندار کهنـوج و جمعی
از مسـئولین  ۱۵کیلیومتـر شـبکه جمـع آوری فاضلاب در
محلـه حسـین آبـاد کهنـوج افتتـاح و به بهـره برداری رسـید.
رضـا بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضلاب شهرسـتان کهنوج در
مراسـم افتتـاح ایـن طـرح گفـت :بـرای اجـرای ایـن پـروژه
شـش میلیـارد و  ۷۰۰میلیـون تومـان از محل اعتبـارات ملی
هزینه شـده اسـت.

مالیات

سـالگرد

پیـروزی انقالب اسلامی صد درصد جرائم قابل بخشـش
اعـم از حقـوق  ،تکلیفـی ،عملکرد و ارزش افـزوده تا تاریخ

مـا در حـد خبری بوده که از رسـانهها پخش شـده اسـت.

 1397/12/10اقـدام نماینـد  ،مـورد بخشـودگی قـرار مـی

علـی غفوریمقـدم در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در خصـوص

دهنـد  .در خصـوص جرائـم موضوع  169قانـون مالیاتهای

فـروش اینترنتـی گوشـت تنظیـم بازار بـا کدپسـتی ،اظهار

مسـتقیم (معاملات فصلـی) در صـورت ثبـت در سـامانه

کـرد :ایـن یـک خبر اسـت و مـا هـم از طریق رسـانهها از

مالیاتـی نیـز از صـد در صـد بخشـودگی برخـوردار خواهند

آن مطلـع شـدیم و اینکـه در تهـران عملیاتـی شـده یـا نه،

شـد .

اطلاع خاصـی نداریم.

مناسـبت

مودیانـی را که نسـبت بـه پرداخت اصل بدهـی های خود

سیل اخیر لرستان

نســل

انقالبدیدههــا

آنقــدر

از

مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال

بیعدالتــی ،محرومیــت و وضعیــت

احمـــر از امدادرســـانی بـــه ۱۷۹۲

اســف بــار بهداشــت و درمــان پیــش

اخیـــر

از انقــاب خاطــره دارد کــه شــاید

اســـتان خبـــر داد.

بــه ارائــه دلیــل و آمــار در ایــنبــاره

صـــارم رضایـــی اظهـــار کـــرد :در

نیــازی نباشــد امــا یــک مقایســه

پـــی بارشهـــای اخیـــر و وقـــوع

کوتــاه از شــاخصهای کلیــدی،

ســـیل در اســـتان نیروهـــای

تحــول در ایــن عرصــه را روشــنتر

امـــدادی هـــال احمـــر نیـــز

مــی ســازد و تصویــری مســتند را

بـــه کمکرســـانی در مناطـــق

بدســت مــی دهــد .یــک از مهمتریــن

پرداختنـــد.

ابعــاد تبعیــض و ناعدالتــی در حــوزه

وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن

بهداشــت و درمــان اســت؛ جایــی کــه

مـــدت بـــه  ۷۷روســـتای

بــا روح و جــان انســانها ســر و کار

خدماتدهـــی

دارد و بــاال یــا پاییــن بــودن آن بــه

کردهایـــم ،افـــزود :تاکنـــون

صــورت مســتقیم بــر مــرگ و میــر

بـــه  ۱۷۹۲نفـــر حادثهدیـــده

انســانها اثــر میگــذارد.

آســـیبدیده

تجـارت سـازمان صنعت ،معدن و

رابطـه بـا فروش اینترنتی گوشـت تنظیم بازار با کدپسـتی،
ً
ً
کتبـا دسـتوری به اسـتان ابلاغ نشـده و اطالعات
رسـما و

چهلمیـن

امدادرســـانی شـــده اســـت.

هنــوز خاطــرات کمبــود پزشــک و

بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :هیــچ خانــه

حداقلهــای بهداشــتی -درمانــی

بهداشــت روســتایی در دوران پیــش از

در دوران پیــش از انقــاب کــه پــای

انقــاب وجــود نداشــت و روســتائیان

هــزاران پزشــک هنــدی ،بنگالدشــی و

از کمتریــن امکانــات بهداشــتی هــم

پاکســتانی را بــه ایــران بــاز کــرده بــود،

محــروم بودنــد امــا اکنــون یــک هــزار

بــرای بســیاری از انقــاب دیدههــا

و  133بهــورز در بیــش از  650خانــه

تــازه اســت.

بهداشــت بــه روســتاییان خدمــات

در اســتانی ماننــد کرمانشــاه حتــی

بهداشــتی ارائــه مــی دهنــد.

بســیاری از شــهرها مراکــز بهداشــتی و

طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی

درمانــی مناســبی نداشــتند چــه رســد

کرمانشــاه ،پیــش از انقــاب اســامی

بــه دسترســی بــه بیمارســتان .در

فقــط چنــد آزمایشــگاه تشــخیص

روســتاها کــه اوضــاع اســفناکی حاکــم

طبــی در ســطح اســتان وجــود داشــت

بــود .بــه گفتــه معــاون بهداشــتی

امــا امــروز  135آزمایشــگاه فعــال کــه

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه،

بخشــی از آن در مناطــق دورافتــاده

تعــداد پزشــکان فعــال حــوزه بهداشــت

مســتقرند ،بــه مــردم خدمــات ارائــه

از  40نفــر تــا قبــل از پیــروزی انقــاب

مــی دهنــد.

اســامی بــه  305پزشــک رســیده

رســیدن مراکــز خدمــات جامــع

بویــژه اینکــه برخــاف گذشــته همــه

ســامت اســتان از  61بــه  134مرکــز،

ایرانــی هســتند.

افزایــش تعــداد پایگاههــای ســامت

محمدابراهیــم شــکیبا در گفــت و گــو

از صفــر بــه  70مورد ،رشــد بیــش از 15

دادنـــد.

شــدند.

تعــداد پزشــکان فعــال حــوزه بهداشــت از  40نفــر تــا قبــل از

پیــروزی انقــاب اســامی بــه  305پزشــک رســیده بویــژه اینکه
برخــاف گذشــته همــه ایرانــی هســتند.

محمدابراهیــم شــکیبا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود:

هیــچ خانــه بهداشــت روســتایی در دوران پیــش از انقــاب

بــرداری میرســد.
وی بــا بیــان اینکــه انقــاب در  40ســالگی خــود

ســطح اســتان وجــود داشــت امــا امــروز  135آزمایشــگاه

بــه مرحلــه پختگــی رســیده و شــرایط ســختی را

فعــال کــه بخشــی از آن در مناطــق دورافتــاده مســتقرند ،بــه

پشــت ســر گذاشــته ،تصریــح کــرد :بــرای ادامــه

مــردم خدمــات ارائــه مــی دهنــد.

برابــری تعــداد دندانپزشــکان اســتان
و رســیدن پوشــش واکسیناســیون از
 30بــه  100درصــد بخشــی دیگــر از
دســتاوردهای نظــام ســامت در دوران
انقــاب اســامی اســت .در بخــش

عکس  :ایرنا

بیمــاران مــی شــد.
کنتــرل غــذا و دارو پــس از پیــروزی
انقــاب شــکوهمند اســامی و تجهیــز

ایــن مســیر بایــد برنامهریــزی انجــام دهیــم و اداره

آن بــه پیشــرفته تریــن تجهیــزات
آزمایشــگاهی از قبیل  ،HPLCدســتگاه
جــذب اتمــی ،گاز کرماتوگرافــی و
اســپکتوفتومتری گامــی بســیار مهــم
در راســتای تشــخیص ســامت انــواع
مــواد غذایــی ،آرایشــی و بهداشــتی،
دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت.
بــی شــک این جهــش و دســتاوردهای
بــزرگ در حــوزه بهداشــت و درمــان
اســتان کرمانشــاه نتیجــه رشــد خیــره
کننــده علمــی و دســتیابی متخصصــان
کشــورمان بــه فناوریهــای راهبــردی
در ایــن حــوزه اســت کــه ایــران را
در رشــته هــای نانــو ،ســلول هــای
بنیــادی و بســیاری از رشــتههای
مهــم تخصصــی پزشــکی در بیــن چنــد
کشــور مطــرح دنیــا قــرار داده اســت.
نکتــه قابــل تامــل در ایــن زمینــه،
حضــور و ســهم چشــمگیر پزشــکان و
متخصصــان زن دوشــادوش مــردان
در فتــح قلــه هــای علمــی پزشــکی
اســت؛ واقعیتــی کــه قبــل از انقــاب
بــرای بســیاری هــا فراتــر رویــا و آرزو
بــود.

آموزشـی برای دانش آموزان اوتیسـمی در اسـتان گفت :از سـال آینده یک مدرسـه
بـرای دانشآمـوزان اوتیسـمی در مازنـدران احداث میشود.سـید حسـین قاسـمی
احداث حداقل یک مرکز مخصوص آموزشـی اوتیسـم در تمامی اسـتانها را اولویت

خوبــی بــرای ایــن مســیر در نظــر گرفتــه اســت.
میقانــی تاکیــد کــرد :یکــی از وظایــف راهــداری
گلســتان ،نگهــداری از شــبکه را ههــای اســتان اســت
و در ایــن مــدت  10محــور از محورهــای اســتان
روکــش و بهســازی شــده کــه ایــن مســیرها بــه
طــول حــدود  28کیلومتــر بــوده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر شــرایط جــوی همراهــی
کنــد ،فــاز یــک ســه راه یســاقی کــه یکــی از
پروژههــای ایــن اداره کل بــرای دهــه مبــارک فجــر
اســت بــه بهرهبــرداری میرســد.
میقانــی بــا اشــاره اینکــه توســعه و نوســازی نــاوگان
راهــداری و حمــل و نقــل عمومــی  3.7میلیــارد
تومــان هزینــه دربرداشــته اســت ،اظهــار داشــت:
نزدیــک بــه  38میلیــارد تومــان در ایــام دهــه
فجــر پــروژه در اســتان گلســتان بــه بهرهبــرداری
میرســد .
مدیــر کل راهــداری گلســتان اشــارهای هــم بــه
مصوبــه هیئــت وزیــران کــرد و اظهــار داشــت :از ایــن
پــس دبیــر کمیتــه را ههــای هــر اســتان ،مدیــر کل
راهــداری هــر اســتان اســت کــه ایــن طــرح پــس از
ایــام هللا دهــه فجــر دنبــال خواهــد شــد.
میقانــی دربــاره را ههــای روســتایی گلســتان هــم
گفــت :وظیفــه ســاخت را ههــای اســتان بــا اداره
و نقــل جــاده ای اســتان ،تنهــا نگهدارنــده را ههــای

بانکهای کارشکن منتظر
برخورد بانک مرکزی باشند
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی

فرصـت دارد تـا از تسـهیالت اعطایـی

اسـتاندار قزویـن گفـت :خـودداری

دولت بـرای رونق تولیـد در واحدهای

بانکهـا از پرداخـت تسـهیالت بـا

تولیـدی اسـتفاده کـرده و عملکـرد

سیاسـتهای دولـت متضـاد اسـت

مثبتـی از خـود در سـهم تولیـد و

و در صـورت اسـتمرار از طریـق بانـک

اشـتغال اسـتان باقـی بگـذارد.وی

مرکـزی بـرای برخـورد بـا متخلفـان

ادامـه داد :در صـورت همراهی نکردن

اقـدام خواهـد شـد .منوچهـر حبیبـی

بانکهـای عامـل بـرای پرداخـت

در جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانع

تسـهیالت بـه واحدهـای تولیـدی

تولیـد اسـتان اظهـار کـرد :سیسـتم

کارگـروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع

بانکـی تـا آخـر بهمنمـاه سـا لجاری

تولیـد اسـتان بـا بانـک مرکـزی

اســتان اســت و مــا پــس از ســاخت نگهــداری را ههــا
را برعهــده داریــم.

مکاتبـه کـرده تـا بـرای برخـورد بـا
ایـن بانکهـا اقـدام شـود.معاون

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای

هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار
قزویـن افـزود :واحدهـای تولیـدی و

گلســتان بــا بیــان اینکــه هــم و غــم راهــداران

نیازمنـد

بــه مــردم هدیــه کننــد ،افــزود :دهیــاران

اســتان بــر ایــن اســت کــه راه ایمنــی را

صنایـع اسـتان قزویـن بـه همراهـی
بیشـتر سیسـتم

بانکـی

هسـتند چـون در شـرایط کنونـی

روســتاهای اســتان میتواننــد در امــر کمــک

کشـور ثابـت نگهداشـتن میـزان تولید

بــه راههــای روســتایی کمــک شــایانی بــه

و اشـتغال بسـیار ضـروری اسـت.وی

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان

خاطرنشـان کـرد :تسـهیالت بانکی در

کننــد .میقانــی عنــوان کــرد 24 :راهدارخانــه و

بخـش بازسـازی و نوسـازی صنایـع

اکیــپ و همچنیــن  160دســتگاه ماشــینآالت

از اولویتهای اساسـی اسـتان اسـت
کـه انتظـار مـیرود بانکهـا هرچـه

عکس :ایرنا

رییـس اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی مازنـدران بـا اشـاره بـه کمبـود فضـای

کل راهــداری اســتان گلســتان افــق و چشــمانداز

راه و شهرســازی اســت و اداره راهــداری و حمــل

دیدنـــد.

آموزان اوتیسمی در مازندران

قصرشـیرین ،مأمـوران رسـیدگی بـه موضوع و دسـتگیری

 38میلیــارد تومــان پــروژه ایــن اداره کل بــه بهــره

انقــاب اســامی فقــط چنــد آزمایشــگاه تشــخیص طبــی در

او گفــت :راه انــدازی آزمایشــگاه

کمبود فضای آموزشی دانش

کـرد :بـه دنبـال وقـوع یـک فقـره قتـل در شهرسـتان

خبرنــگاران اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه نزدیــک

طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه ،پیــش از

باعــث ایجــاد خلــل در دارورســانی بــه

تعداد پزشکان فعال حوزه بهداشت دراستان کرمانشاه از 40نفرتا قبل ازپیروزی انقالب اسالمی به  305پزشک رسیده است

دسـتگیر شـد.
سـرهنگ "محمدرضـا آمویـی" در جمـع خبرنـگاران اظهـار

بــه بهرهبــرداری میرســد .مهــدی میقانــی در جمــع

ارائــه مــی دهن ـد.

فعالیــت مــی کردنــد و همیــن امــر

پالســـتیک ،کلمـــن آب ،پتـــو،

اقـدام بـه موقـع پلیـس و در مـدت کمتـر از  72سـاعت

شــدن بــه ایــام جشــنهای چهــل ســالگی انقــاب

و  2شــرکت پخــش دارو در اســتان

چـــادر،

از بسـتگان خـود در شهرسـتان قصرشـیرین کـرده بـود ،با

وحمــل ونقــل جــاد های اســتان در دهــه فجــر امســال

بیــش از  650خانــه بهداشــت بــه روســتاییان خدمات بهداشــتی

کــه پیــش از انقــاب تنهــا  10داروخانــه

وی در ادامـــه از توزیـــع اقـــام

فـردی کـه اقـدام بـه قتـل یکـی

گفــت ۳۸ :میلیــارد تومــان پــروژه اداره کل راهــداری

هــم محــروم بودنــد امــا اکنــون یــک ه ـزار و  133بهــورز در

مشــکل انجــام مــی شــود ،در صورتــی

دوکابیـــن بـــه کارگیـــری شـــدهاند.

انتظامی اسـتان کرمانشـاه گفت:

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاد های گلســتان

وجــود نداشــت و روســتائیان از کمتریــن امکانــات بهداشــتی

تامیــن داروی بیمــاران بــا کمتریــن

مینیبـــوس و تـــک کابیـــن و

کرمانشاه

معـاون اجتماعـی فرماندهـی

 ۳۸میلیارد تومان پروژه
راهداری در گلستان
افتتاح میشود

بــه گفتــه معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه،

بــا وجــود  391داروخانــه و  40شــرکت

از نـــوع آمبوالنـــس ،ایســـوزو،

 72سـاعت در قصرشـیرین

قاتـل را در دسـتور کار قـرار دادنـد.

پخــش دارویــی در اســتان کرمانشــاه

ای ــن م ــدت  ۵۳دس ــتگاه خ ــودرو

ســـیل اخیـــر  ۴۰۰خانـــوار آســـیب

دچــار بیمــاری اســهال خونــی آمیبیــاز ()Amebiasis

گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :اکنــون

احمـــر لرســـتان گفـــت :طـــی

خبـــر داد.

و کاهــو بــه مهمانــان داده شــده کــه در اثــر آن  ۲۱نفــر

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه در

مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال

رضایـــی خاطرنشـــان کـــرد :در

مــاه) در یــک مهمانــی ســاندویچی بــه همــراه ســبزی

قبــاد محمــدی ،معــاون غــذا و دارو

نجـــات کار امدادرســـانی را انجـــام

م ــواد غذای ــی ،هیت ــر ،موک ــت و…

در جمــع خبرنــگاران بیــان کــرد :پنجشــنبه ( ۱۱بهمــن

مهــم دارو در کشــور اســت.

در قالـــب  ۲۲۹نیـــروی امـــداد و

زیســـتی

اعظــم (ص) قشــم بســتری شــدند .حمیدرضــا بهــزادی

اولیــه دارویــی و یکــی از تولیدکننــدگان

همچنیـــن  ۵۷تیـــم عملیاتـــی

گفــت :از روز جمعــه  ۱۲بهمــن

مصــرف ســبزی و کاهــوی آلــوده در بیمارســتان پیامبــر

بــه عنــوان یــک قطــب تولیــد مــواد

ایـــن مـــدت خبـــر داد و گفـــت:

رییــس شــبکه بهداشــت قشــم

www.payamema.ir

دسـتگیری قاتـل کمتـر از

تاکنــون  ۲۱نفــر بــه دلیــل

دارویــی هــم اســتان کرمانشــاه اکنــون

رضایـــی از اســـکان  ۳۰نفـــر طـــی

ماننـــد

هرمزگان

معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه
تجـارت خراسـان رضوی گفت :در

گزارش

 ۱۷۹۲حادثهدیده

حادثهدیـــده

کرمـان و ادارات تابعـه بـه

دلیـل مصرف سـبزی آلوده

نکته

امدادرسانی به

حادثهدیـــده

اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان
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بسـتری شـدن  ۲۱نفـر بـه

کدپستی صحت دارد؟

تحول شگرف در مهمترین شاخصهای توسعه

گزیده ها

ســـیل

آیا فروش اینترنتی گوشت با

مشهد

9

سـریعتر در پرداخـت ایـن تسـهیالت
اقـدام کننـد.

پرداخت ۱۵میلیارد تومان مستمری به مددجویان کمیته امداد

در طــرح زمســتانه راهــداری اســتان مشــارکت

داشــتهاند.

نگذاریم عناب از خراسان جنوبی مهاجرت کند

سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور اعلام و اظهار کـرد :در همین راسـتا با
عنــاب خراســان جنوبــی

ایــن کشــاورز بــا بیــان اینکــه قیمــت مــواد اولیــه بســیار

میــوهای ارزشــمند اســت امــا

گرانتــر از قیمــت فــروش عنــاب اســت ،تصریــح کــرد:

کــم توجهــی ،زمینــه خــروج

بــا وجــود افزایــش قیمــت کــود و ســم ،قیمــت عنــاب
تفاوتــی نکــرده و از ســویی دیگــر مــزد کارگــران افزایــش

مدیرکل کمیته امداد گلسـتان با

اسلامی در سـال  57با دسـتور معمار کبیر انقالب اسالمی

اشـاره به اینکـه اکنـون  ۷۲هزار

امـام خمینی(ره) تشـکیل شـد و پیش از پیـروزی انقالب

خانـوار بـا  ۱۳۰هـزار نفر جمعیت

نیـز یـاران و نزدیکان امام خمینـی(ره) همین حمایت ها را

وی از تأسـیس مجمـع خیریـن ویـژه آمـوزش اسـتثنایی و راه انـدازی آن تا انتهای

زیرپوشـش این کمیته هستند،

از خانـواده هـای زندانیان انجام میدادنـد و پس از پیروزی

ایــن محصــول را از ایــن

بهمـن مـاه سـال جـاری یـاد کـرد و افـزود :در حـوزه سـاخت مـدارس دو قـدم باید

گفـت :ماهانـه بیـش از  ۱۵میلیـارد تومـان مسـتمری در

انقلاب نیـز امام خمینـی(ره) با شـعار کمک بـه مظلومان

اســتان کــه بهتریــن مــکان بــرای پــرورش آن اســت،

پیــدا کــرده اســت .کیانــی بــا اشــاره بــه ســازگاری عنــاب

برداشـته شـود کـه یکی تأمین زمین مناسـب و دیگـری تأمین اعتبار سـاخت که با

اسـتان ب بـه افـراد زیرپوشـش کمیته در اسـتان پرداخت

و محرومـان ایـن نهـاد را تشـکیل و نظـارم اسلامی توجه

فراهــم میآورد.کیانــی ،یــک کشــاورز در شهرســتان

بــا شــرایط آب و هوایــی ایــن منطقــه ،اظهــار کــرد:

تأسـیس مجمـع خیریـن اسـتثنایی امیدواریم حداقل مراحل شـروع سـاخت یک

میشـود.

ویـژه ای بـه مسـتضعفان دارد.مدیـرکل کمیته امـداد امام

خوســف ،در ایــن نشســت اظهــار کــرد ۱۲ :ســال اســت

عنــاب نیــاز آبــی کمــی دارد و بــرای کاشــت در ایــن

مدرسـه اوتیسـم در سـال آینده در مرکز اسـتان عملیاتی شـود.رئیس اداره آموزش

اسکندر اسـکندری در جمع خبرنگاران اظهار داشت :رسالت

خمینی(ره) گلسـتان با اشـاره به چهلمین سالگرد پیروزی

کــه در جلگــه مــاژان بــه کشــاورزی و عنــاب کاری

منطقــه مناســبتر اســت.این کشــاورز بــا بیــان اینکــه

همـکاری اداره کل نوسـازی و تجهیـز مـدارس اسـتان و همچنیـن مجمـع خیریـن
و طـی جلسـات متعـدد احـداث یـک مدرسـه مخصـوص بیماران اوتیسـم تا سـال
آینـده در دسـتور کار اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی اسـتان قـرار گرفتـه اسـت.

گلستان

خراسان

و پـرورش اسـتثنایی مازنـدران ،تعداد کالسهای مخصوص اوتیسـم در اسـتان را ۹

کمیتـه امـداد بـر پایـه اطالع رسـانی مناسـب و مشـارکت

انقلاب اسلامی اظهـار کرد :کمیتـه امـداد امروز بـه عنوان

مشــغول هســتم.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال

وقتــی بــازار فــروش نباشــد عنــاب صرفــه اقتصــادی

کالس برشـمرد و با بیان کمبود فضاهای آموزشـی خاطرنشـان کرد ۷۰ :دانش آموز

مردمـی اسـت و حضور و مشـارکت مردم به اطالع رسـانی

نهادی برگرفته از انقالب اسلامی ،الگویی در سـطح منطقه

حاضــر دو هکتــار زیــر کشــت عنــاب اســت ،افــزود:

بــرای کشــاورز نــدارد ،اظهــار کــرد :مســئوالن بایــد بــه

اوتیسـم در ایـن کالسهـا کـه ضمیمـه مدارس اسـتثنایی اسـتان بوده مشـغول به

و معرفـی درسـت خدمـات و برنامـه هـا بسـتگی دارد.

و جهادن شـده و برخی کشـورهای اسلامی نیز از این الگو

افزایــش قیمــت کــود و ســم و بازاریابــی از مشــکالت

کشــاورزان توجــه کننــد تــا جلــوی مهاجــرت عنــاب و

تحصیل هسـتند.

وی افـزود :کمیتـه امـداد  22روز پـس از پیـروزی انقلاب

اسـتفاده کردهاند.

کشــاورزان و عنــاب کاران اســتان اســت.

محــدود شــدن درآمــد آن گرفتــه شــود.
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پیام
استانها

راه اندازی پکیج
تصفیه خانه

فاضالب بهداشتی

رییـس سـازمان سـیما،منظر و فضای
سـبز شـهری شـهرداری کـرج؛ از راه
انـدازی پکیـج تصفیـه خانـه فاضلاب
سـرویس بهداشـتی در پـارک مهـر و

مدیریـت صحیـح مصـرف آب اظهـار
کـرد :امـروزه بـا توجـه بـه ازدیـاد
جمعیـت و گسـترش روز افـزون
فضاهـای شـهری و در کنـار آن مـکان
هـای عمومـی از جملـه پـارک هـا،
رسـتوران هـا و تفرجـگاه هـا و متمرکز
شـدن بـار فاضلاب در ایـن اماکـن
بدیهـی سـت کـه چـاه هـای فاضلاب
دایـر در ایـن مـکان هـا ،حجـم قابـل
توجـی از فاضالب انسـانی را به محیط
اطراف تزریق می کنند.
وی ادامـه داد :ایـن امـر باعـث آلـوده
شـدن آب هـای زیـر سـطحی و آبـراه
هـا مـی شـود کـه در کنـار آن بـه خطر
افتـادن محیـط زیسـت ،بهداشـت
جامعـه و در نهایـت انتشـار امـراض
میکروبـی در آب شـرب شـهر را باعـث
می شود.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه راهکارهای
هـا در آبیـاری فضای سـبز شـهری در
راسـتای کاهـش مصـرف آب شـرب
تصریـح کـرد :سـازمان سـیما ،منظر و
فضای سـبز شـهری شـهرداری کرج به
عنـوان اولیـن نهـاد شـهری در کشـور،
پیشگام در این امر مهم شده است.

روی آوردن مردم به میوههای درجه  ۲و ۳

مشهد

یک جفت کاراکال در منطقه

حفاظت شده نیشابور ثبت شد

محمــد مهــدی نوربخــش  ،رئیــس اداره حفاظــت محیــط

زیســت نیشــابور گفــت :در اتفاقــی نــادر در حیــات وحــش
ایـران یــک جفــت کاراکال در منطقــه حفاظــت شــده رئیســی
ایــن شهرســتان توســط دوربیــن هــای تلــه ای ایــن اداره ثبت
شــد.یک جفــت کاراکال در منطقــه حفاظــت شــده نیشــابور
ثبت شد.
محمــد مهــدی نوربخــش افــزود :در پــی مشــاهده شــواهدی
از حضــور گونــه ارزشــمند کاراکال چنــد دســتگاه دوربیــن تلــه
ای در نقــاط حســاس منطقــه حفاظــت شــده رئیســی نصــب
شد.
وی اظهــار داشــت :دو روز پــس از نصــب دوربیــن هــا از یــک
جفــت کاراکال در منطقــه حفاظــت شــده رئیســی نیشــابور
تصاویــر ارزشــمندی ثبــت شــد.وی گفــت :مشــاهده ایــن گربه
ســان حاکــی از امنیــت زیســتگاه و تثبیــت جمعیــت گونــه
هــای حیــات وحــش منطقــه اســت .وربخــش افــزود :پیــش
از ایــن بــه جــز کاراکال تصاویــر متنوعــی از تنــوع زیســتی

رییـس اتحادیـه میـوه و تـره بار یـزد از

قـدرت خریـد مـردم را عامـل افزایـش

پرتقـال معمولـی از  ۲۵۰۰به  ۳۰۰۰تومان،

افزایـش  ۱۰تـا  ۱۵درصدی بـازار میوه به

میوههـای درجـه دوم و سـوم در بـازار

پرتقـال واشـنگتنی از  ۵۵۰۰بـه ۶,۰۰۰

علـت تغییـرات آب و هوایـی و صـادرات

میـوه یـزد عنوان کـرد و گفت :بـه میزان

تومـان و نارنگـی بنـدر از  ۶۵۰۰بـه ۷,۰۰۰

خبـر داد.حسـین مشـرف بـا اشـاره بـه

کافـی میـوه درجه یک موجـود و در بازار

تومـان افزایـش قیمـت پیـدا کـرده و

تأثیـر وضعیت آب و هـوا و بارندگیهای

توزیـع میشـود امـا افزایـش قیمتهـا

نارنگـی پیونـدی نیـز بـه قیمـت ۶,۰۰۰

ایـن چنـد روزه بـر بـازار میـوه و تـره بار،

تـوان خریـد مـردم را پاییـن آروده و

تومـان افزایـش قیمـت داشـته کـه

اظهـار کـرد :شـهرهای جنوبـی کـه از

مغـازه داران نیـز کمتـر بـه خریـد اقالم

صـادرات عامل ایـن گرانی بـه ویژه برای

تأمیـن کننـدگان میـوه یـزد بـه حسـاب
ً
اخیـرا درگیـر بارشهـای باران
میآینـد،

درجـه یـک در بـازار آزاد میـوه تمایـل

میوه تامسون شمال بوده است.

دارند.

وی ،قیمـت کیـوی را از  ۳۰۰۰تـا ۸,۵۰۰

شـدهاند از ایـن رو ورود میـوه بـه یـزد

وی در ایـن ارتبـاط افزایـش قیمـت

تومـان متناسـب بـا نـوع و کیفیـت آن

کمتـر شـده از طرفـی صـادرات نیـز بـر

گوجـه را از  ۳۵۰۰بـه  ۴,۵۰۰تومـان را

عنـوان کـرد و گفـت :سـیب درختـی نیز

گرانی بازار میوه تأثیر گذاشته است.

متأثـر از شـرایط آب و هوایـی دانسـت و

بـه دلیـل کمبـود همچنـان گران اسـت و

وی در ایـن رابطـه از افزایـش  ۱۰تـا ۱۵

افـزود :ایـن شـرایط بـر قیمـت صیفـی

از  ۴۰۰۰تـا  ۹,۵۰۰تومـان در بـازار میـوه

درصـدی برخـی از اقلام میـوه یـزد خبر

جاتـی چـون کاهـو و کلـم و انـواع

عرضـه میشود.مشـرف در مـورد اقلام

داد و گفـت :ایـن تغییـر قیمت تـا پایان

سبزیجات نیز تأثیر گذاشته است.

صیفـی در بـازار یـزد نیـز تصریـح کـرد:

هفتـه ثابـت اسـت بـه شـرط آن کـه

ایـن مسـوول از افزایش قیمـت مرکبات

بادمجـان هـر چند کـم و گران شـده بود

بارندگیهـا خاتمـه یابـد و قیمتهـا

نیـز خبـر داد و گفـت :پرتقـال تامسـون

امـا اکنـون انـواع معمولـی آن از  ۲۳۰۰تا

کاهـش یابد.ایـن مسـوول ،کاهـش

شـمال از  ۲۵۰۰بـه  ۳۰۰۰و  ۴۵۰۰تومـان،

 ۱,۵۰۰تومـان و گلخانـهای بیرونـی آن از

غنــی منطقــه حفاظــت شــده رئیســی همچــون آهــوی ایرانــی،
طالیــی توســط دوربیــن هــای تلــه ای ثبــت شــده اســت.وی
اظهــار داشــت :آمــوزش و فرهنــگ ســازی بیــن ســاکنین
روســتا هــای حاشــیه منطقــه و جوامــع محلــی بــا همــکاری
حیــات وحــش منطقــه از جمــه اقدامــات ب ـرای حفــظ گونــه
هــای حیــات وحــش منظقــه رئیســی اســت .کاراکال بــا نــام
علمــی  caracal caracalجــزو هشــت گونــه گوشــتخوار و
ازگونــه هــای ارزشــمند و زیبــای حیــات وحــش ایــران
محسوب می شود.
ایــن گربــه ســان زیبــا تــوان شــکار پرنــدگان را در ارتفــاع ســه
پســتانداران بزرگتــر مثــل خرگــوش ،آهــو و جبیــر و پرنــدگان
همچــون کبــک تیهــو و باقرقــره تغذیــه نمــوده و در کنتــرل
جمعیــت جونــدگان نقــش موثــر دارد .در ســالهای اخیــر بــه
علــت کــم شــدن طعمــه و تخریــب زیســتگاه هــا تعــداد ایــن
گونه ارزشمند رو به کاهش گذاشته است.

اصفهان

توان مقابله با افزایش
نرخ میوه را نداریم

رییــس اتحادیــه میادیــن میــوه و ترهبــار اصفهــان
گفــت :در حــال حاضــر بیشــتر میــوه و ســبزی موجــود
در بــازار صــادر میشــود و تــا زمانــی کــه جلــو صــادرات
از ســوی دولــت گرفتــه نشــود نمــی تــوان بــا افزایــش
قیمتهــا مقابلــه کرد.ناصــر اطــرج در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ایســنا ،در خصــوص افزایــش هفتگــی نــرخ
میــوه و ســبزیجات ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بــا دو
مقولــه گرانــی و گرا نفروشــی در بــازار مواجــه هســتیم
و درحالیکــه بازرســان اصنــاف بــا گرا نفروشــی برخــورد
میکننــد امــا نمیتواننــد بــا گرانــی مقابلــه کننــد .بایــد
توجــه داشــت کــه اتحادیــه در افزایــش قیمــت میــوه و
ســبزیجات نقشــی نداریــم و تنهــا بــر اســاس عرضــه و
تقاضــا روزانه محصــوالت را قیمتگذاری میکند.
وی در خصــوص گرانــی بــازار میــوه ،تاکیــد کــرد :در

دولــت گرفتــه نشــود ،نمــی تــوان بــا افزایــش قیمتهــا

امری-سـاری /همزمـان بـا چهارمیـن روز دهـه

عبدالهـی مدیـر عامـل آبفـار اسـتان با تبریـک دهه

مبـارک فجر دو پروژه آبرسـانی روسـتایی(کالچان)

مبـارک فجـر و گرامیداشـت چهـل سـالگی پیروزی

و (گیـل کال) بـا حضـور مدیـر عامـل شـرکت آبفـار

انقلاب شـکوهمند اسلامی اظهار داشـت :طی دهه

مازنـدران افتتـاح و بهـره بـرداری از آنها آغاز شـد.در

فجـر بیش از  18پروژه بزرگ آبرسـانی روسـتایی با

مراسـم افتتـاح ایـن پـروژه هـا مهنـدس مجیـد

صـرف اعتبـاری بالـغ بـر  140میلیـارد ریال بـه بهره

درصورت تامین برق پروژه آزادی،

شـهردار کرمـان در ایـن نشسـت ،در خصـوص

تقدیـر از دو بانـوی ورزشـکار تشـکر کـرد و گفـت:

افتتـاح پـروژه زیر گـذر آزادی نیز گفـت :همانطور

بایـد قـدر دان زحمات کسـانی که برای سـربلندی

کـه قـول داده بودیم پروژه بـرای افتتاح در دههی

کشـور تلاش میکننـد ،بـود.وی از شـهردار کرمان

فجـر آمـاده اسـت و درصورتـی کـه شـرکت بـرق،

بـه دلیـل پیگیـری و تلاش بـرای تبدیـل پـارک

بـرق ایـن پـروژه را تامیـن کنـد ،بـه بهـره بـرداری

مطهـری بـه گـذر فرهنگـی هنـری ،تقدیـر کـرد و

خواهـد رسـید.عالمزاده ادامـه داد :پـروژه قابلیـت

ادامـه داد :امیدواریـم تـا پایـان امسـال ایـن گذر

افتتـاح دارد ولـی چـون زیـر گـذر اسـت ،از لحـاظ

اجـرا شـود تـا علاوه بـر شـهروندان ،مهمانـان

امنیتـی بایـد بـرق و روشـنایی آن تامین شـود تا

نوروزی کرمان نیز از این مکان بهره ببرند.

بتوان آن را افتتاح کرد.

ایرانمنـش خاطرنشـان کـرد :در راسـتای اجـرای

وی خواهان همکاری شـورای شـهر بـرای پیگیری

طـرح کرمـان شـهر دوسـتدار کـودک و در پـی

تامیـن بـرق ایـن پـروژه جهـت هـر چـه زودتـر

جلسـاتی کـه بـا آمـوزش و پـرورش ،بهزیسـتی،

افتتاح شدن آن شد.

شـهرداری و کانـون پـرورش فکـری کـودک و

زهـرا ایرانمنـش رئیـس کمیسـیون فرهنگـی،

نوجـوان داشـتیم ،مقـرر شـد شـورای اجرایی این

هنـری و بانوان شـورای اسلامی شـهر کرمان نیز

طـرح بـا محوریـت معاونت معماری و شهرسـازی

در این نشسـت از اقدام خوب شـورا و شـهردار در

شهرداری در شهرداری کرمان تشکیل شود.

افقی
 -1پــروردگار -هماهنگ -خوراك

دانيــال نبي(ع) -صداي خر-

 -11نخســت وزير كنوني ايتاليا -

تولــد -نقاش قديمي

بمعني ترشح

مايه حيــات -اگاه باش -پايتخت

 -2حيوان منقرض شــده-

 - -6برنج فروشي

ايتاليا

چاشني-

 -7تــكان -ضعف -عدداول

 -12ضربه -رنگ -روشــنايي

 -3ايتالياي قديم -چراغ آســمان

 -8نســبتهايي در رياضي -مراسم

 -13پلكان -وســيله برش -نغمه

 -اخوت

يادبود

 -14نشــانه جمع -رييس مجمع

وی افــزود :مــا در افزایــش قیمــت میــوه و ســبزیجات

 -4حرف آرزو -گشــاد نيست-

 -9ورودي -نوعي روغن

تشــخيص مصلحت و از مجلسيها

نقشــی نداریــم و تنهــا بــر اســاس عرضــه و تقاضــا

آواره

اتومبيل -شــهر نيما

 -15ميل -بــاالي خانه -مهمانپذير

گوجهفرنگــی در کشــور بالمانــع اســت ،افــزود :در حــال
حاضــر نــرخ گوجهفرنگــی در میــدان میــوه و ترهبــار
حــدود  5500تومــان اســت کــه بــا تــداوم صــادرات

احتمــا ال ً قیمــت ایــن محصــول بــه بیــش از  8000هــزار

تومــان افزایــش مییابــد ،همچنیــن نــرخ خیــار نســبت
به ســال گذشــته حدود  300درصد گران شده است.

محصــوالت را روزانــه قیمتگــذاری میکنیم.اطــرج
گفــت :در حــال حاضــر بیشــتر میــوه و صیفیجــات
موجــود در بــازار همچــون هندوانــه ،پرتقــال ،ســیب،
گریپفــروت ،پیــاز ،ســیبزمینی و خیــار صــادر
میشــود کــه تبعــات آن افزایــش قیمــت اســت و
میــدان میوه و ترهبار مقصر این گرانیها نیســت.
وی تأکیــد کــرد :اگــر نخواهیــم قیمتهــا را براســاس
عرضــه و تقاضــا در بــازار تطبیــق دهیــم شــاهد بــازار
ســیاه میــوه و صیفیجــات خواهیــم بــود و تــا زمانــی
کــه دولــت بــا صــادرات کاالهــای اساســی مقابلــه نکنــد
وضعیــت بــازار همینگونــه خواهــد بــود و نمیتــوان بــا
گرانــی مقابلــه کرد.بــه اعتقــاد رئیــس اتحادیــه میادیــن
میــوه و ترهبــار اصفهــان 80 ،درصــد دلیــل گرانــی میــوه
و صیفیجــات صــادرات اســت و  30درصــد دیگــر بــه
دلیــل شــرایط آ بوهــوا اســت.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه
بــا کمبــود میــوه و صیفیجــات در بــازار مواجــه هســتیم،
گفــت :در حــال حاضــر صــادرات میــوه بــه کشــورهای
همســایه عربــی همچــون عــراق و افغانســتان ،ترکیــه،
آســیای میانه و  ...صادر میشود.

سـیب زمینـی نـو جیرفتـی از  ۲۰۰۰بـه

 ۳۵۰۰و انـواع قدیمـی و کهنـه ۲,۷۰۰

 ۲,۳۰۰تومـان و انـواع کهنـه از  ۱۲۰۰بـه

تومان عرضه میشود.

بـرداری مـی رسـد کـه بـا افتتاح ایـن پـروژه ها 26

آبرسـانی روسـتایی در چالـوس گفـت :بـرای بهـره

روسـتا بـا  8000خانـوار از غـرب تـا شـرق اسـتان

بـرداری از پـروژه آبرسـانی روسـتایی کالچـان یـک

پهنـاور مازنـدران از آب ایـن نعمـت بـی بدیـل الهی

حلقـه چـاه عمیـق بـا  2000میلیون ریـال اعتبار حفر

بهـره منـد می شـوند.وی افزود :از مجمـوع 18پروژه

و تجهیـز شـد و  600خانـوار این روسـتا از نعمت آب

آبرسـانی روسـتایی  5پـروژه مجتمعـی و  13پروژه

آشـامیدنی سـالم بهـره منـد شـدند.مدیر عامـل

نیـز تـک روسـتایی اسـت کـه برای بهـره بـرداری از

شـرکت آب و فاضالب روسـتایی مازندران با اشـاره

ایـن پـروژه هـا  37.1کیلومتـر لولـه گـذاری خـط

بـه پـروژه آبرسـانی روسـتایی گیـل کال نیـز افـزود:

انتقـال 66 ،کیلومتـر لولـه گـذاری شـبکه توزیع15 ،

یـک حلقـه چـاه عمیق بـا صـرف اعتباری بالـغ بر 1

بـاب مخـزن زمینـی به حجـم  3550متـر مکعب ،

میلیـارد و  600میلیـون ریـال حفـر و تجهیـز و

 13واحـد ایسـتگاه پمپـاژ  ،حفـر و تجهیـز  6حلقـه

1کیلومتـر و  300متـر شـبکه آبرسـانی بـا اعتبـاری

چاه و بهسـازی  3دهنه چشـمه همچنین یک مورد

بالـغ بـر  530میلیـون ریـال تعویـض و بازسـازی

تصفیـه خانـه پکیـج حـذف آهـن و  .....اجرا شـده

شـده و  220خانوار روسـتای گیـل کال از مزایای این

اسـت.عبدالهی در خصـوص دو پـروژه افتتاحـی

طرح برخوردار شدند.

پاسخ سودوکو شماره 1380

جدول شماره 1381
 -5ضمير اول شــخص مفرد -شهر

اصفهــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صــادرات

شـرایط تعدیـل میشـود.وی افـزود:

در میادیـن انـواع زرد  ،۳۰۰۰انواع سـفید

سودوکو شماره 1381

 -10بيماري قنــد -عمليات مافيا

مقابلــه کرد.رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و ترهبــار

افزایـش یافتـه و پـس از پایـان ایـن

کمبـود روبرو شـده بـود ،در حـال حاضر

آماده افتتاح آن در ۲۲بهمن هستیم

حــال حاضــر بیشــتر میــوه و ســبزی موجــود در بــازار
صــادر میشــود و تــا زمانــی کــه جلــو صــادرات از ســوی

کـه ایـن قیمتهـا متأثر از تغییـرات هوا

کـه در ایـام گذشـته با افزایـش قیمت و

روستایی در چالوس

ســازمان هــای مــردم نهــاد و اســتقرار دیــده بانــی در مرکــز

متــر دارد و از پســتانداران کوچــک همچــون انــواع مــوش تــا

 ۳۰۰۰تـا  ۴,۵۰۰تومـان عرضـه میشـود

 ۲,۰۰۰تومـان افزایـش داشـته ،پیـاز نیـز

بهره برداری از دو پروژه آبرسانی

روبــاه ،گــرگ ،کفتــار ،انــواع پرنــدگان شــکاری از جملــه عقــاب

عکس :آبفار

اجرایـی و ضرورت اسـتفاده از پسـاب

کردن کودکان برای زندگی واقعی است.

عکس :ایسنا

ایستگاه همگام خبر داد.
پیمـان بضاعتـی پـور بـا تاکیـد بـر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

یک عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان گفت :یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش آماده

021-26325268
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البرز

10003432117834

آموزش و پرورش مناسب نیاز زندگی کودکان

خانه -آب منجمد

عمودی

 -1نپذيرفتــن -اندك -ياري-
بزهكار
 -2از هنرپيشــگان خانم فعال
سينماي ايران-گشاده
 -3شــهر نيما -نخست -برآمدگي
-4عرضه -بهتر از شــغل آزاد
 -5گشــوده -پناه بردن -لقب
روحانيان
 -6ترسيم -شــهر شيخ محمود-
نام پروردگار بمعني بخشــنده

جالل -خالص-باغ شيراز

 -11اجازه عبور -نســيم -رمق آخر

جنوب فارس-صدا

 -7حــرف اواخر الفبا -كارگر

 -9همان تريبون -ســمت

 -12سلســله ترك تبار ايران-

 -14فرمان -زير ســقف

آسياب

 -10از عناصر  -مادر -نويســنده و

رسيدن مرگ

 -15وســيله بازي بچه ها -تنها-

 -8نام دو كشــور در شرق آسيا-

نقاش آلماني

 -13كشــوري در اروپا -شهري در

تلخ -آب منجمد

10003432117834

ما معتقدیم که نتفلیکس حرف اول را دنیای سرگرمی و تولید محتوای اورجینال میزند و خوش را از سایر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

تولیدکنندگان محتوا متمایز کرده است .رقابت کردن با چنین بازیکن ماهری برای سایر شرکتهای کوچکتر دشوار
است و معتقدیم که اپل با خریدن نتفلیکس ارزش زیادی به دست خواهد آورد- .جیپی مورگان ،شرکت خدمات

پیام
مجازی

021-26325268

مالی و بانکداری آمریکا
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آمار

خبر

روابــط عمومــی ســایت دیــوار در

بیتکوین

سـونی در گـزارش وضعیت مالی سـه ماه

اطالعیــهای ،موضــوع کالهبــرداری در

سـوم سـال خـود اعلام کـرد کـه کنسـول

باینانــس ،بزرگتریــن صرافــی کریپتــو

ایــن ســایتها را بــه «ســهلانگاری و

پلی استیشـن  ۴با فـروش  ۹۴.۲میلیون

جهــان ،امــکان خریــد بیــت کویــن و

اعتمادهــای بیجــا در فضــای معاملــه

دسـتگاه رکـورد جدیدی ثبت کرده اسـت.

دیگــر رمزارزهــای بــزرگ را بــرای کابــران

افـراد با یکدیگــر» مربوط دانســت.پس

الزم بـه ذکـر اسـت در سـه ماهـه سـوم

خــود بــا اســتفاده از ویــزا ( )Visaو

از آنکــه رئیــس پلیــس فتــای تهــران

سـال مالـی  ۲۰۱۸حـدود  ۸.۱میلیـون

مســترکارت ( )Mastercardفراهــم

بــزرگ از دادســتانی تهــران درخواســت

دستگاه کنسـول پلیاستیشن  ۴فروخته

کــرد.

کــرد بــه دلیــل ناتوانــی مدیـران ســایت

شـده که نسـبت به همین مدت در سـال

دیــوار در کنتــرل آگهیهــا ایــن پلفــرم

پیـش حدود  ۰.۹میلیون دسـتگاه کاهش

مســدود شــود.

داشـته است.

در آپدیت تازه پریسکوپ امکان ارائهی سه تصویر زندهی

تصویری از شخصی که با روبدوشامبر در تظاهرات مردمی

همزمان فراهم شده.از این طریق میشه مصاحبه و مناظره

انقالب اسالمی شرکت کرده بود در دنیای مجازی دست به

زنده در توییتر برگزار کرد .پیشتر اینستاگرام امکانی مشابه رو

دست میشد تا کاربری آمد و ادعا کرد این عکس متعلق به

فراهم کرده بود.

پدر اوست و از ماجرای عکس تعریف کرد.

اسنپ روز گذشته لوگو و رنگ سازمانی خود را در

دو ماه است دارم پیگیری میکنم چند طرح مثل این پشت

اپلیکیشن تاکسییاب و شناسههایش در شبکههای

بدنه اتوبوسهای تندرو نصب شود .اینقدرسیستم اداری

مجازی به شکل زیر تغییر داد .این موضوع موجب ابراز

کند است و لنگ قیرو قیف ،هنوز ۴تا بیشتراجرا نشده .ازما همین

نظرات گوناگون کاربران در دنیای مجازی شد.

توپازدنها برمیآید .پلیس هم که کال رها کرده .موتوریها در
دس 
خط ویژه جوالن میدهند و ...امشب یکیشان مرد! @1aplr

#رشتو

بازیکـن بودم دوسـت داشـتم یکی مثـل کارلوس من

 .1وبسـایت  El Espectadorکلمبیـا در مقالـه ای بـا

رو تمرین بده،تمام این تمرینات تکراری ،روز مسـابقه

 .4از واالترین انسانهاست”

عنوان«کارلـوس کیـروش از نظـر آلکس فرگوسـن»به

،درسـت وقتـی کـه زمانی که زمانی که بـرای فکر کردن

در جـای دیگـه فرگوسـن میگـه”:در تمـام دوران

کرد،بارسـا در دو بـازی نتونسـت هیـچ گلی بزنـه و در

معرفی #کیروش مـی پردازه،وقتی مقاله رو میخونیم

نداریـد بـه کار میاد”

مربیگـری در منچسـتر،کیروش تنهـا فـردی بـود کـه

نهایت منچسـتر قهرمان شد”

تکـراری کیـروش شـاکی بودنـد میگه”:وقتـی مـن

بودنـه،اون یکـی …

محل قرارگیری هر بازیکن رو نشـون بده،سـتاره هایی

بـه اسـپورتینگ تشـویق کـرد ،در سـال  ۲۰۰۱باشـگاه

کـرد و شـد آنچه همـه میدانند”

رو در زمیـن قـرار داد و دو نفـر از بهترین ها رو،اسـکولز

جیـم رایـان رو بـرای دیـدن بـازی رونالدو  ۱۶سـاله به

و در نهایـت قسـمتی از اعتراض فرگوسـن به کیروش

و کریـک ،رو مامور بازیسـازی از میانـه زمین خودمون

لیسـبون فرسـتاد،در سـال  ۲۰۰۳زمانـی کـه منچسـتر

بـرای تـرک منچسـتر و سـرمربیگری پرتغـال نقـل

برای افتتاحیه ورزشـگاه اسـپورتینگ به لیسبون سفر
میکنه،مندز(مدیـر برنامه های رونالدو)به فرگوسـن از

الیق سـرمربیگری تیم بعد از من بود،متاسـفانه دو بار

بـه خودمـون میبالیـم که این مـرد رو در حـد خودمون
ندونسـتیم چون مـا از همه دنیـا باالتریم…

www.payamema.ir
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 .3در جـای دیگـه فرگوسـن در مصاحبـه بـا رسـانه

باشـگاه رو برای سـرمربیگری رئال و تیم ملی پرتغال

 .6در قسـمتی از ایـن مقالـه بـه پیشـنهادکیروش بـه

انگلیسـی زمانـی کـه در مورد تاثیـر کیـروش در دوران

تـرک کـرد و همـه چیـز خراب شـد”…

باشـگاه برای فرسـتادن نماینده باشـگاه جهت مذاکره

میشـه”فقط دو چیـز بـرای مربـی…

عالقـه رئـال و آرسـنال بـرای جـذب رونالدو میگـه،روز

 .8فوتبـال اعتبـار میاره،قهرمانـی لیـگ قهرمانـان و

بعـد رونالـدو جلوی…

قهرمانـی جـام جهانی،بهـم بگـو کـی پرتغـال قهرمـان
جهان شـده!؟”و در ادامه میگه “اگر کیروش منچسـتر

 .2فرگوسـن دوسـت نداشـت در هنگام تمرین کسـی

مربیگریش سـوال میشـه میگه”:کارلـوس یک مربی

بـا کریسـتیانو رونالـدو اشـاره و از قـول فرگوسـن نقل

 .7منچستر میدرخشـه و در هنگام استراحت کارلوس

رو بـرای سـرمربیگری پرتغـال تـرک نکـرده بـود االن

کنـارش بایسـته تـا زمانـی کـه کارلـوس بـه ایـن تیم

و معلـم فـوق العادسـت،مهمترین هدفـش در زندگی

 .5در ادامه از فرگوسـن نقل میشـه”:چند سال بعد،در

میشـه”کارلوس در کشـف اسـتعدادهای جوان چشـم

همراه مدیر منچسـتر به اسـپورتینگ اعلام میکنند تا

سـرمربی منچسـتر بود”.

پیوست،فرگوسـن در جـواب بازیکنانی کـه از تمرینات

پـرورش جوانـان و انگیـزه دادن بـه اونهـا برای انسـان

نیمـه نهایی لیـگ قهرمانان ،۲۰۰۸کیـروش برای اینکه

تیزبینـی داشـت،او بـود که رونالـدو رو برای پیوسـتن

بـا رونالـدو قـرارداد نبندنـد لیسـبون رو تـرک نخواهند

شناسه «گردشگری گیالن» تصویر زیر را برای دعوت از دنبا لکنندگانش به

ایرانی ها در توییتر چه میگویند؟

همایش «راهنمایان گردشگری استان گیالن» به اشتراک گذاشته.

@gtga1390

@alirezaaad

وظیفهی ما فرصت دادن به کودکانمان برای یادگیری آن چیزی است که برای
آنها حیاتی است.

@bagh.natureschool

کامبیز میگوید:
دســتکم بایــد نزدیــک چهــل ســالگی باشــید تــا نخســتین ســری پخــش
ایــن ســریال از تلویزیــون ایــران یادتــان بیایــد .بــه هــر روی ،امــروز پنجــاه و
یکمیــن ســالگرد پخــش نخســتین قســمت اســکیپی در استرالیاســت.
اتابک میگوید:
وقتــی یکــی فالــوم میکنــه نمیتونــم بــک نــدم ،عیــن اینــه یکــی بهــت
ســام کنــه جــواب سالمشــو نــدی.
انــگار یکــی میخــواد باهــات ارتبــاط برقــرار کنــه ،نمیشــه بیتوجهــی کــرد ،شــاید
همیــن فالــو کــردن بــه یــه رفاقــت خــوب تبدیــل شــه ،حیــف نیــس؟
پژمان میگوید:
ِ
رغــم ثبــات نســبی در بــازار
قیمــت کاغــذ در ماههــای گذشــته و بــه
ارز،افزایشــی خیرهکننــده داشــته اســت.این پرسشــی جــدی اســت کــه چــرا
ارادهــای بــرای بازگشــت ثبــات بــه بــازار وجــود ندارد؟بیعملــی در ایــن حــوزه
ایــن ظــن را قــوی میکنــد کــه ایــن وضعیــت از نظــر برخــی بــد هــم نیســت!
میثاق میگوید:
چقــدر نظراتتــون راجع به فیلمهای این دوره جشــنواره ضد و نقیضه
تــا االن حتــی یــک مــورد اجمــاع دربــاره خــوب یــا بــد بــودن یــک فیلــم هــم
ندیدهــم .بــه قــول مــا شــیرازیها :عــام بیشــینید بــا هــم صــاح بیویــن ،ببینیــم
چیطــو شــده.
امیر میگوید:
فــارغ از لوگــوی جدیــد  @Snapp_Teamکــه اصــا نســبت بــه لوگــوی
قبلــی جــذاب نیســت ،رنــگ ســبزی هــم کــه بــه عنــوان رنــگ اصلــی هویــت
گرافیکــی جدیــد اســنپ انتخــاب شــده خیلــی نچســبه .اقــا بــا رنــگ مشــکی
کــه جایگزیــن ســورمهای شــده اصــا ترکیــب قشــنگی نســاخته و یــه حــس
ناخوشــایندی منتقــل میکنــه!
علــی پهلوان ،خواننده گروه موســیقی آریان میگوید:
“گــروه” چــه بــدی داشــت کــه ایــن گروههــای موســیقی جدیــد جلــوی
اسمشــون بــه فارســی مینویســند “بنــد”! مــن رو بیشــتر یــاد مچبنــد ،زانوبنــد،
پشــهبند و ایــن چیزهــا میانــدازه تــا گــروه موســیقی.

بیژن بنفشهخواه با انتشار تصویر زیر از پدرش رضا بنفشهخواه نوشته :رضاخان

تولدت مبارک.

@bijan_banafsheh_khah

محسن تنابنده ،تصویر زیر را از تولد یک سالگی فرزندش به اشتراک گذاشته.
@mohsen.tanabandeh
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اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان دراجـرای صــدرمــاده  2قانــون حفــظ و حمایــت ازمنابــع طبیعــی و ذخائــرجنگلــی کشــورمصــوب  71/7/12وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب  71/12/16هیئــت وزیـران و براســاس تفویــض اختیــارشــماره  704/100/90مــورخ
 72/2/27ســازمان جنگلهــا  ،مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :
مشخصات ثبتی

مساحت به مترمربع

حدود اربعه

شماره

نام رقبه

1

غبیرا

کلیه
مفروعات

2

چشمه شور

کلیه
مفروعات

5341

3

خیرآباد
بهرامجرد

کلیه
مفروعات

5017

20

4

موسی آبادنوق

-

11138

10

رفسنجان

5

باقیمانده تاج آبادکهنه

-

1950

9

رفسنجان

اراضی عیش آبادبرگ تشخیص35/11/25-762

6

سعادت آباد رفسنجان

-

1919

9

رفسنجان

اراضی محمد آبادخان پالک-1921اصلی

اراضی عبدل آبادپالک-1920اصلی

7

کرم جهنده

-

285

40

بافت

محدوداست به کوه وتپه قرمزواراضی ملی
پالک-433اصلی بخش40

محدوداست به اراضی ملی پالک-433اصلی بخش40ومزرعه
سمیع آباد

محدوداست به اراضی ملی پالک-433اصلی
بخش40ومزرعه سمیع آباد

8

مزرعه گوین وخادمی

-

19و30

43

بافت

به اراضی ملی ومزارع چهارکشت،پشته وامیرآباد

به اتالل ومنابع ملی ومزرعه خانتیلکو

به اتالل ومنابع ملی

9

مزرعه ششتوئیه

-

217

40

بافت

به اراضی سنگ پهن واراضی ملی

به اراضی مزرعه ده سهراب

10

مزرعه سنگ پهن

-

216

40

بافت

به اراضی ملی پالک-446اصلی40مرتع جمیل آباد

به مزرعه ده سهراب پالک-215اصلی بخش40

11

بنه سوخته

-

239

42

رابر

به پالک خلیلی

به برگ تشخیص سرمشک سید مرتضی هنزاء

12

چاله

1

152

42

رابر

به پالکهای کالنی،نصرت آباد وقنات ملک

به پالکهای باغ بهزادومحمد آباد

به پالکهای دریایی

13

اراضی ملی غرب شریف
آبادرضوی

-

فاقد پالک

36

سیرجان

اراضی صاحبی

اراضی شریف آبادرضوی

اراضی شریف آبادرضوی وموات شریف آباد رضوی

اراضی ملی پالک -5080اصلی بخش36

14

کشکوئیه (مفروزات)

-

1900

36

سیرجان

دیوار اشتراکی باباغ-1892خیرهللا

دیواراشتراکی با خالی باغ-1899امرهللا

دیواریست به شارع(کوچه)

دیواریست به شارع(کوچه)

1923

15

وکیل آباد

کلیه
مفروعات

1و2

32

نرماشیر

به اراضی ملی پالک-3083اصلی بخش30کرمان

در امتدادجوی به بنگاه واراضی محمد آبادپالک یکفرعی از-2089
اصلی بخش32واراضی اسحاق آبادپالک-2089اصلی بخش32

به اراضی ملی باقیمانده پالک-1اصلی
بخش32واراضی ملی پالک-5250اصلی بخش32

به اراضی ملی پالک-3083اصلی بخش30کرمان

4808735

3511762

16

گیجوئیه به استثناء باغ
گیجوئیه

-

فاقد پالک

41

ارزوئیه

اراضی تودروئیه واراضی ملی وتل حالل وحرامی

اراضی ملی پالک-236اصلی بنام علی آبادخشک واراضی دره زر
وتل سنگری

اراضی مزرعه چشمه نظر وباغ قنبرواراضی ده ساالر
واراضی مهدی آباد

اراضی ملی پالک-279اصلی بنام علیای ارزوئیه وتپه
های چاه انجیر وکوه کت زنگی

1137021

4520338

5657359

17

مزرعه گودحوض

-

347

41

ارزوئیه

اراضی ملی پالک امرودوئیه واراضی ملی سیاه
اشکفتوئیه واراضی ملی حاج یوسف

اتالل علیای گود حوض واراضی ملی

اراضی ملی پالک -348اصلی بنام جالل آباد

اراضی ملی پالک334مکرربنام بن آبدان

266312

4674699

4941011

18

مزرعه جوغان

-

فاقد پالک

41

ارزوئیه

به اراضی ملی پالک-363اصلی بنام اسماعیل
آباد سه چاه وپالک-261اصلی بنام مزارشیخ
محمدپرنده

اراضی ملی پالک -253اصلی بنام پتکان ومحدوده پالک-252
اصلی بنام رضوان

اراضی ملی پالک-252اصلی موسوم به رضوان
واراضی پالک-251اصلی بنام خسروآباد

اراضی ملی پالک -285اصلی بنام مراتع جنوبی دهسرد

1238525

8365135

9603660

شهرستان

شمال

مشرق

جنوب

مغرب

مساحت
مستثنیات

مساحت
منابع ملی

مساحت کل

پالک
فرعی

پالک
اصلی

بخش
ثبتی

به محدوده روستای بهرام جرد

اول از حد شمالی به روستای بهرام جرد،دوم به پالک -5158اصلی
بخش 20بنام زمان آباد وسوم به پالک-5157اصلی بخش 20بنام
دولت آباد

به اراضی ملی فاقد پالک

اول ازحد جنوبی به پالک7فرعی از-6171اصلی بخش
20ودوم به پالک4فرعی از-6171اصلی بخش20وسوم
به پالک-5949اصلی بخش20کرمان

3263795

8596192

11859987

5164

20

بردسیر

به محدوده پالک -5340اصلی بخش20بنام ولی بلمز

به محدوده پالک-5343اصلی بخش20بنام بید
گشک

به محدوده پالک-5345اصلی بخش20بنام بیدشهابی

83215

1102441

1185656

20

بردسیر

به محدوده پالکهای -5348-5347اصلی از
بخش 20موسوم به کلخار وفقیر آباد

به محدوده پالک-5016اصلی بخش20کرمان بنام
مهتوئیه

به محدوده پالک-5090اصلی بخش 20بنام ده گبر

251835

907670

1159505

بردسیر

به محدوده پالک-5003اصلی بخش20کرمان بنام
جالل آباد

اول به محدوده پالک-4990اصلی بخش20بنام عابدینی ودوم به
پالک-4992اصلی بخش20بنام ده شیخ

اراضی امیر آبادنوق برگ تشخیص54/11/24-731

1217583

1437397

2654980

اراضی عشرت آبادنوق برگ تشخیص-5104
96/12/10واراضی رکن آبادنوق برگ
تشخیص70/2/7-630

اراضی رکن آبادنوق برگ تشخیص70/2/7-630

اراضی جنت مرتضوی برگ تشخیص-499
69/4/11واراضی باقیمانده جنت مرتضوی

1644026

-

1644026

اراضی ابراهیم آبادحاجی وخلیل آباد برگ تشخیص68/11/10-1065

اراضی کریم آبادمحقق برگ تشخیص55/7/22-801

اراضی نظم آباد برگ تشخیص35/7/22-802

26032

312694

باقیمانده اراضی سعادت آباد ومنابع ملی اطراف شهر

باقیمانده اراضی سعادت آباد

286662

1220000

محدوداست به اراضی ملی پالک-433اصلی
بخش40ومزرعه سمیع آباد

199840

1020160

3960000

به مزارع چهارکشت وپشته

620000

3340000

به اراضی ارزنجان وده سهراب

به اراضی ملی پالک-446اصلی بخش40مرتع جمیل آباد

277500

1280000

1557500

به مزرعه ششتوئیه پالک-217اصلی بخش40

به اراضی ملی پالک-446اصلی بخش40مرتع جمیل آباد

390000

3360000

3750000

به پالک شورآباد وسوما

رودخانه هلیل رودوپالکهای جنگل آباد وعلی آباد

701355

8604631

9305986

به پالکهای مظفر آباد ومحمدآباد

492568

2146786

2639354

-

823740

823740

-

1923
8320497

19

باغ کنار

-

257

41

ارزوئیه

اراضی ملی پالک-56اصلی بنام روچون

اراضی ملی پالک-279اصلی بنام علیای ارزوئیه

اراضی ملی پالک-279اصلی بنام علیای ارزوئیه

به اراضی ملی پالک-279اصلی بنام علیای ارزوئیه

117330

10564009

10681339

20

کلیان

-

فاقدپالک

41

ارزوئیه

اراضی ملی پالک بناب

اراضی ملی پوزه اشلونووکوه دوتقی

اراضی ملی دماب وکوههای هفت قادر

اراضی ملی حسین آباد

184383

20532107

20716490

21

رشکان،لنجان،دلسیگو
وقسمتی ازحسین آباد
دهنه

کلیه
مفروعات

 31و33
و34

8

کرمان

به اراضی ملی پالک59فرعی از-372اصلی
بخش8کرمان

به مرز تقسیمات کشوری کرمان-راور

به اراضی ملی پالکهای474و-477اصلی
بخش8کرمان

به اراضی ملی روستای تیکدر چترود

236312

26852776

27089088

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره  ( 3هرپلاک) موضـوع مـاده  2قانـون ملـی شـدن جنگلهـا و مراتـع کشـور کـه بوسـیله روسـای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصالح بازدید و مشـخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان های ذیربط و یـا اداره کل موجود می باشـد  ،جزء منابع ملی
شـده مـاده  1قانـون ملـی شـدن جنگلهـا و مراتـع تشـخیص و مراتـب بـه اطلاع عمـوم رسـانیده مـی شـود تـا چنانچه به تشـخیص منابع ملی شـده هر رقبه معترض می باشـند از تاریخ انتشـار ایـن آگهـی در روزنامه های کثیراالنتشـار و محلی و حداکثر به مدت شـش مـاه اعتراض خود را کتبـا به همراه مدارک و مسـتندات قانونی طی دادخواسـت بـه هیئتهای تعیین تکلیـف اراضی اختالفی
( کمیسیون ماده واحده ) مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد ..بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.
شناسه آگهی 373567:

آگهی مزایده عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

(نوبت دوم)

شـهرداری بم درنظردارد به اسـتناد مجوزشـماره ص/ش ۹۶/۲۷۴/5/مورخ ۹۶/۱۲/12شـورای اسلامی شـهرازطریق برگزاری مزایده عمومی نسـبت به ارزیابی و انتخاب
سـرمایه گـذارواجـد شـرایط جهـت بهـره بـرداری ازوضـع موجود فـازیک شـهربازی و اجرای طـرح های جدید بـه صورت مشـارکتی اقدام نماید لـذا ازکلیه شـرکت ها و

اشـخاص حقوقـی و حقیقـی واجـد شـرایط دعوت می شـود ضمن بررسـی ردیف های زیـرحداکثرتا تاریخ ۹۷/۱۱/30نسـبت بـه دریافت اسـناد مزایده و ارائـه مدارک و

پیشـنهادات خـود به آدرس :بم بلوارشـهید رجایی  ،سـایت اداری شـهرداری بم-امورقراردادهـا مراجعه نمایند.

مهدی رجبی زاده  -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پـروژه هـای زیر اقـدام نماید لذا از شـرکت هـای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای

زیـر حداکثـر تـا تاریـخ  97/12/01جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم  ،بلوارشـهید رجایی -سـایت اداری  ،شـهرداری بم ،

امـور قراردادها مراجعـه نمایند.

-1شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 500/000ریـال بـه

اسـناد مناقصـه اقـدام نمایند .

 -۲ارائه سپرده شرکت درمزایده به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/000ریال الزامی می باشد.

 -۲ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت

-۳مدت مشارکت ازتاریخ تحویل محل به مدت  ۴سال می باشد.

در مناقصـه الزامی می باشـد .

-۴هرگاه برنده اول تا سوم حاضربه انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

 -3هـر گاه برنـدگان اول تـا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده آنها

-۵ارائه سوابق و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی براساس فرم های ارزیابی موجود دراسناد مزایده الزامیست.

بـه ترتیب ضبط خواهد شـد.

-۶شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

 -۴ارائه رزومه کاری  ،سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

-۷سایراطالعات و جزئیات دراسناد مزایده مندرج است.

-۸متقاضیان جهت اطالع بیشترمی توانند با شماره  ۰۳۴۴۴۳۴۵۲۱۱تماس حاصل نمایند .

نام پروژه

حسـاب سـیبا شـماره  0105659390003بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت

 -۱متقاضیان می توانند ضمن پرداخت مبلغ ۵۰۰/000ریال نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .

علیرضا پشتیبان -شهردار بم

آگهی مزایـده

(نوبت دوم)

 -۵شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

زیرسازی و آسفالت سطح شهر
(مناطق 4و3و)2

برآورد اولیه براساس فهرست

60/434/720/649

بهای راه و باند ( ۹۷ریال)
مبلغ ضمانت نامه شرکت

3/050/000/000

در مناقصه (ریال)

مدت انجام کار (ماه)

 -۶متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  ۰۳۴-۴۴۳۴۵۲۱۱تماس حاصل نمایند.

 6ماه

علیرضا پشتیبان -شهردار بم

نوبت دوم

شــهرداری جوپــاربــا توجــه به مجــوزشــماره 97/312مــورخ 97/11/2شــورای اســامی شــهردرنظــردارد

نســبت بــه فــروش تعــدادی قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در ســطح شــهر جوپــار از طریــق مزایــده کتبــی

اقــدام نمایــد لــذا متقاضیــان شــرکت درمزایــده مــی توانــد بــا درنظــرگرفتــن مراتــب ذیــل پیشــنهاد خــود

را حــد اکثــر تاریــخ 97/12/2بــه همـراه تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه امــور مالــی شــهرداري جوپارتحویــل
نماینــد ضمنــا بازگشــایی پیشــنهادات در تاریــخ  97/12/4ســاعت  ۱۰صبــح صــورت مــی پذیــرد.

-1قیمــت پایــه اراضــی و ســایراطالعات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا دایــره امالک

و در ســایت شــهرداری بــه آدرس  www.jouparesabz.irموجــود می باشــد

-2سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

--3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

-4هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده خریداران خواهد بود.

 -5تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز بحســاب ســپرده شــهرداری منــدرج دراســناد )
معــادل  %5قيمــت كل هــر قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد

یزدان پناه شهردارجوپار

شناسه اگهی 369977

بحران بیآبی را جدی بگیریم

رسانه درآینه تصویر

نخسین شماره نشریه «نهاد مردمی» با موضوع «نگاهی به
چالشهای جامعه مدنی ایران» چاپ شد.

