ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

گرم طالی 4.952.200 ۲۴

1.313.210
16.090.250

انس نقره
انس پالتین

گرم طالی 3.714.192 ۱۸

14.76
825.235

انس پاالدیوم

1.335.412

نیم

22.850.000

دالر

بهار آزادی

40.850.000

ربع

13.900.000

یورو

138.200

لیر ترکیه

22.423

دالر کانادا

89.541

امامی

42.130.000

گرمی

7.550.000

پوند

147.075

یوان چین

16.182

دالر استرالیا

84.848

رونق گردشگری ریلی

118.000

32.359

درهم

صد ین ژاپن

روزانهم

با سفرهای یکروزه

قیمت  500تومان

www.payamema.ir

عکس :نسیم آنالین

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران

جراحی ساختار بودجه به دستور رهبری
الریجانی :با تاکید رهبری در چهار ماه آینده اصالح ساختاری در بودجه کشور داریم
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علیه «سوزندگان»

مخالفت کالنتری

و «سازندگان» امید
یادداشت مهمان

فتحهللا آقاسیزاده

بندی اقامتگاه های

بـدون مـردم ،ره
ایـران کـه هـر نظـام مبتنـی بـر جمهوریـت،
ِ
سـوره فاتحـه را خواند.بعد از جناب هاشـمی رفسـنجانی ،مردان
سیاسـت در ایـن کشـور ،عمومـا در دو دسـته جـای گرفتـه اند:

معـاون ِشـهردار که پـورش به سـید وآقا متصل اسـت(!) ،قواعد
بـرای اداره شـهر تقدیم نموده است.شـهردار تـازه آمده پذیرفت و
شـوراییان امید هم تصویب کرده اند...یک قاعده سـاده و آسان و
زودبازده ،همین مصوبه اخیرشـان اسـت :اخذ پول از مردم برای
تـردد در شـهر تهـران بـه بهانه رفع آلودگی و با ماشـین پول سـاز
ایان قالیبافی
زوج و فرد...اقدامـی بـی سـابقه که حتی اصـول گر ِ
و چمرانـی هـم نکردنـد.در روز تصویب"الیحه تعیین نرخ عوارض
تردد در محدوده های مرکزی شـهر تهران " از میان لیسـت امید
جـز احمـد مسـجد جامعـی که به فلسـفه صـواب اصلاح طلبی

دولت مجوز واردات
گوشت با ارز نیما را
صادر کرد

پیشنهاد اعالم کرده است.
براساس ماده  ۱۱آئیننامه ماده  ۲قانون هوای
پاک ،موتورسیکلتسازان باید به ازای تولید
هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی ،یک دستگاه
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موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند .تنها چند

فرش دستبافت ایران

ماه از ابالغ این آئیننامه میگذرد و هنوز به اجرا
نرسیده که موتورسیکلتسازان پیشنهاد حذف ماده

عکس :همشهری

دلیـل آفتاب...کسـانی لیسـت امیـد
اکنـون نیـز آفتـاب آمـد
ِ

سـاختند و بـه شـورای شـهر روانـه کردند...آنها شـهردار گذاردند و

4

محیط زیست مخالفت صد در صدی خود را با این

مـی دهـد که بخـش مهمـی از مـردم و شـهروندان ،مدتهاسـت

کردنـد و در مقابل،خـود و حلقـه و نهـادِ خـود را تکریـم کردنـد.

خدمات ارائه شده خبر داد.

موتورسیکلتهای فرسوده هست  .رییس سازمان

بـر قـوه مجریـه و مناصبی دیگر دسـت یافتند .رخ دادها نشـان

در بزنـگاه مـردم و خـود ،سیاسـیون دو طیـف ،مـردم را رهـا

به کیفیت این واحد ها و نظارت بر

پاک را داشته است .این ماده مربوط به اسقاط

از فضـای برآمـده از عملکـرد حلقـه احمدی نژاد ،بهره جسـتند و

چنیـن گریـزی ،رفتـار ایـن هـر دو ِ
طیف سیاسـی بوده اسـت...

های بوم گردی کشور با رویکرد توجه

وزارت صمت درخواست حذف ماده  11قانون هوای

اعتدالیون(کـه اکنـون مایلنـد حسـاب شـان را جدا نگـه دارند)،

کـه از ایـن دو عبـور کـرده و هـر دو را تمـام کـرده انـد .یک دلیل

از تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه

فرسوده هستیم

گـرا .اصلاح طلبـان چنیـن نشـان مـی دادنـد کـه مـی خواهند

گرایـان بـاال آمـد و بعدهـا خـود را جـدا نمـود ،اصلاح طلبـان و

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

اسقاط موتورسیکلتهای

گروهـی خـود را اصلاح طلـب خواندنـد و گروهی خـود را اصول

درآورند.بازی
اصالحـات بـه نفـع مـردم و جمهوریت را بـه اهتـزار
ِ
روزگار چنیـن رقـم خـورد که بعـدِ احمدی نژاد کـه از نردبان اصول

معاون گردشگری سازمان میراث

کالنتری :مخالف حذف

بـه سـعادت نمـی بـرد و اگـر جـز ایـن طـی طریـق شـود ،بایـد

اسلامیت و اصـول بنیادیـن نظـام را در دسـت دارنـد) ،پرچـم

بوم گردی کشور

وزارت صمت

از منظـر یـک شـهروندِ معمولـی ،معتقـدم نه جمهوری اسلامی
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تدوین ضوابط درجه

با درخواست

در برابـر اصـول گرایان(کـه بـه بـاور اصلاح طلبـان ،آنـان پرچـم

17:37

 1تا 10

پنج شنبه  18بهمن 1397
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سست و ناکارآمد عمل کرد

غروب آفتاب

سال چهاردهم

استقبال ازطرح قطارگردشگری بسیارچشمگیربود

اروپا در اجرای تعهداتش

06:59

شماره پیاپی 1382

مدیرکل راه آهن شمال:

روحانی:

104.000

طلوع آفتاب

تهران

 ۱۱این آئیننامه را به دولت دادهاند

3

بی رقیب است
4

پایـدار مانـد(و یکـی دیگـر) ،بقیـه رای دادند به دسـت بـردن در

مـردم دسـت کردیـم .میگوییم شـهرداری دوره پیشـین کارمند

نـرخ عـوارض هـم در آن ببینیـم؟ پارسـال کـه با عجلـه تصویب

جبیـب مـردم .چیـزی کـه مسـجد جامعـی نهی شـان کـرد اما
ِ

زیـاد گرفتـه نمـی دانیم چـه کارکنیم؟ بدهکار اسـت نمـی دانیم

کردیـم .امسـال هـم که می گوییـم وقت می گذرد همیـن امروز

پـل عافیت رسـیده
کننـد ...و کاش اکنـون کـه امیـد سـازان بـه ِ

انـد ،اندکـی هـم بـه فلسـفه اصلاح طلبـی از نوعـی که مسـجد

چـه کارکنیـم؟ سـادهتریـن کار ایـن اسـت کـه  ۲۰درصـد به این

آخریـن فرصـت تصویـب اسـت در حالـی کـه مـا نـه گزارشـی

جامعـی بـدان چشـم و دل داشـت ،توجـه نماینـد و بـه میثـاق

شـورای شـهر تهران) ،از منظرهای دیگر هم خواندنی اسـت" :به

عـوارض اضافـه کنیم  ۲۰درصـد به آن یکی عـوارض اضافه کنیم.

گرفتیـم نـه نظـر سـنجی داریـم و نـه هیـچ ".امیـدوارم در چهل

اصلاح طلبـی قدیمـی شـان نـگاه نماینـد و بـه امیـدکاران،

نظـر مـی رسـد مـا فقـط مـی خواهیـم شـکلی کار کنیـم .طرح

نمـی دانیـم کـه مـردم دارند با سـختی زندگـی می کننـد .ما در

سـالگی انقالب اسلامی ،بیشـتر اندیشه کنیم و بیشـتر اندیشه

انـذار دهنـد کـه ایـن رسـمش نیسـت...قرار نبـود کـه این شـود

مـی آوریـم و مـی گوییـم در فلان کمیسـیون امضا شـده  ،االن

همیـن منطقـه ای زندگـی مـی کنیـم کـه ایـن ترددهـا هسـت.

ِ
سیاسـت
کننـد در بـاب حکمرانـی بعـد از انقلاب اسلامی و نیز

هـم وقـت نداریـم پـس زودتـر تأیید کنیـد و بالفاصلـه تصویب

در رفـت و آمـد عـادی و بـا وسـائل عمومـی هـم دچـار مشـکل

بعـد از انقلاب و نیـز آن هـوای دلپذیـر کـه قـرار بـود بیایـد.

مصائـب ناشـی از
و کاش وزیـر کشـور و دولتـی کـه در زمانـه
ِ

تحریـم ،حداقـل بلیـط راه آهـن را بـرای نـوروز  ،۹۸گـران نکرده

مـی شـود .قـرار بـوده از ایـن طـرح  ۵۰۰میلیارد حاصل شـود که

هسـتیم ...وقتـی چنیـن طرحـی را مطـرح می کنیـم نباید یک

کاش گذشـته چـراغ راه آینـده شـود...کاش اگـر عمـری بـود،

اسـت ،اجـازه ندهـد معـاون پیشـین و مسـتعفی راه آهـن ،در

 ۲۰۰میلیـارد حاصـل شـده .حـاال قرار اسـت  ۲۰درصـد هم اضافه

گـزارش از آنچـه قبلا اجـرا شـده بگیریـم؟ ببینیـم کـدام یـک

مـردم خادمـان وفـاداری بـه خود انتخـاب کننـد...کاش ممیزان

جایـگاه جدیدش ،راه شـهروندان تهرانی را سـد نمایـد و مردم را

کنیـم؟ بـه چـه اضافـه کنیـم؟ چـرا اضافـه کنیـم؟ مـا در جیب

از اهدافـش محقـق شـده اسـت کـه حـاال بخواهیـم افزایـش

ِ
فرجـام ممیـزی هـای شـان ،بیشـتر اندیشـه
هـم در مـورد

بـه رنـج بالوجـه بیفکند/.خبرآنالین

گوشـی آن را نشـنید .حرفهای مسـجد جامعی(ر.ک :پایگاه وب

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره ف97/11-7-

شماره /97/11/7/1م
نوبت اول

آگهــی مناقصــه شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان درنظــر دارد پــروژه توســعه و بازســازی قســمتهای پراکنــده از شــبکه

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم درنظــردارد بــا رعایــت قانــون برگـزاری مناقصات ،پــروژه مســکن متخصصین
واقــع درســایت بیمارســتان پاســتوربــم را ازطریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکاران واجد شـرایط واگــذارنماید.

توزیــع آب رفســنجان بــا بــرآورد تقریبــی  2/918/016/960ریــال را از محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق واگــذاری بــه

مشخصات پروژه:

پیمانــکاران واجــد ش ـرایط اج ـرا نمایــد ،لــذا بدینوســیله از شــرکتهای دارای رتبــه آب دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت

 -1احـداث کامـل سـاختمان مسـکن متخصصیـن

دریافــت اســناد مناقصــه از روز شــنبه مورخــه  97/11/21لغایــت ســاعت  14روز یکشــنبه مــورخ  97/11/28بــه آدرس

شـامل یـک سـاختمان دو طبقـه  6واحـدی بـا سـازه
بتـن آرمـه بـه مسـاحت  608مترمربع.

•

گـذار بـوده و یـا بـا واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره

مدت اجرای پروژه 12 :ماه شمسی.

رفســنجان  ،بلــوار امــام رضــا (ع) شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
-1مبلـغ تضمیـن شـرکت درمناقصـه  146/000/000ریـال به صورت ضمانتنامه معتبربانکی به نفع شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان

میلیـارد و یکصـد و هفتاد میلیون و چهارصد و سـی و

-2تاریـخ تحویـل پـاکات الـف ،ب ،ج تـا سـاعت  14روزچهارشـنبه مورخـه  97/12/08درمحـل دبیرخانـه شـرکت آب و فاضلاب
رفسـنجان می باشـد.

-3تاریخ بازگشایی پاکات الف ،ب ،ج ساعت  9صبح روزپنجشنبه مورخه  97/12/09میباشد.

-4بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا ،مشـروط ،مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از مدت مقـرر واصل شـود مطلقـا ترتیب اثر

داده نخواهد شـد.

سـال  1397بـه مبلـغ ( 13.170.433.706سـیزده
سـه هـزار و هفتصـد و شـش) ریال.

نحـوه پرداخـت :توامـان بـه صـورت نقـد و اوراق

سایراطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

• قـرارداد براسـاس بخشـنامه شـماره 96/1299188

مـورخ( 1396/05/04سـرجمع) منعقـد مـی گردد.

حداقل شرایط شرکت درمناقصه:

• دارا بودن حداقل رتبه  5در رشـته سـاختمان ،ابنیه

اسـناد خزانـه اسلامی

ریزی کشور.
•

دارا بـودن تجربـه ،حسـن سـابقه مـورد تاییـد

• مشاور :شرکت مهندسین مشاور آیت پی

کارفرمایـان مربوطـه و فقـدان سـوء پیشـینه حرفـه ای.

 -مبلغ ( 658.521.685ششـصد و پنجاه و هشـت

ماشـین آالت.

• مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:

•

میلیـون و پانصـد و بیسـت و یـک هـزار و ششـصد و

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تحویـل مناقصه گـزار گردد.

و تاسیسـات و تجهیزات از سـازمان مدیریت و برنامه

• اعتبار طرح :عمرانی

•

طـرح هـای عمرانی دانشـگاه ،تهیـه و در پاکـت "الف"
• کد اقتصادی کارفرما411398317411 :

• بـرآورد اولیـه پـروژه :بـر مبنای فهرسـت بهای پایه

یـا واریـزوجه به حسـاب  793590222نزد بانک کشـاورزی بنام شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان

 218578696نـزد بانـک رفـاه کارگـران بـه نام سـپرده

هشـتاد و پنـج) ریال.

ضمانت نامه شـرکت در مناقصه بایسـتی قابل تمدید
بـه مدت سـه ماه دیگـر در صورت درخواسـت مناقصه

دارا بـودن تـوان مالـی و پشـتیبانی ،تجهیـزات و

محل و مهلت دریافت اسناد:

• متقاضیـان واجـد شـرایط ذکر شـده مـی توانند

بـا مراجعـه بـه سـایت دانشـگاه بـه ادرسwww.
 mubam.ac.irیـا دفتـر خدمات پشـتیبانی واحد

مناقصـات (واقـع در بـم – میـدان سـرداران شـهید
– بلـوار شـهید رجایـی  -دانشـگاه علوم پزشـکی و

خدمـات بهداشـتی درمانی بم) نسـبت بـه دریافت
اسـناد اقـدام نمایند.
•

مهلـت دریافـت اسـناد :از روز سـه شـنبه

مـورخ 1397/11/23تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه
مـورخ1397/12/04

میباشـد.

•

مـدت اعتبـار پیشـنهادات :سـه مـاه از تاریـخ

•

محـل و مهلـت تحویـل پـاکات :دفتـر حراسـت

بازگشـایی پـاکات مـی باشـد.

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی

بـم و از روز شـنبه مـورخ 1397/12/04تـا پایـان وقـت
اداری روز دوشـنبه مـورخ 1397/12/13مـی باشـد.

• تاریخ و محل بازگشـایی پیشـنهادها :روز سـه شنبه

مـورخ 1397/12/14در دفتر حوزه مدیریت پشـتیبانی

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانی

بم می باشـد.

• آدرس سایتwww.mubam.ac.ir :
• تلفن03444344601:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
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پیام خبر

www.payamema.ir

10003432117834

باب مذاکره با اروپاییها را باز نگه داریم

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «راهکار پیشنهادی اتحادیه
اروپا (اینستکس) نمیتواند همه گرههای بسته را باز کند» ،در عین حال بر لزوم حفظ باب
مذاکره با اروپاییها تاکید کرد و گفت که اگر این مسیر ادامه یابد میتوانیم به راهکار مشخصی با

021-26325268
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اروپاییها برسیم.

بسیاری از برخوردهای حذفی با تئاتر شخصی است

نظر اتحادیه اروپا پیوند بین اینستکس و  FATFنیست

طیبـه سیاوشـی با بیـان اینکه

شـاید سـالی دو یـا سـه تئاتـر خـوب میدیدیـم

بسـیاری از برخوردهـای قهری

امـا در ایـن بیـش از دو سـال ،فکـر میکنـم هـم بـه

و حذفـی بـا تئاتـر سـلیقهای

تعـداد تئاترهـای خـوب و هـم بـه سـالنهای نمایشـی
خصوصـی اضافـه شـده است.سیاوشـی تصریـح کـرد:
ایـن مسـاله نشـان میدهـد تئاتـر که هیچوقت بخشـی

در مجلــس گفــت :نظــر

اقتصــادی بیــن ایــران و اروپاســت هــر چنــد کــه

اتحادیــه اروپــا بــا نظرافــرادی

انتظــار ایــن بــود کانــال فــوق زودتــر از اینهــا توســط

کــه ســعی میکننــد نظــرات

اروپاییهــا بــه وجــود بیایــد .تــا قبــل از ایجــاد

و شـخصی اسـت ،هیاهـو

شــخصی خــود را بــرای مرتبــط دانســتن بیــن

اینســتکس بســیاری از شــرکتها و تولیدکننــدگان

و سـر و صـدا بلنـد کـردن بـرای یـک تئاتـر یـا تعطیلـی

اینســتکس و  FATFتحمیــل کننــد ،متفــاوت اســت.

ایرانــی و اروپایــی بــا مشــکل نقــل و انتقــال ارز و

تماشـاخانهای خصوصـی بـه دلیـل چنـد نمایـش اجـرا

از اقتصـاد فرهنـگ محسـوب نمیشـد ،امـروز راهـی را

ســیده فاطمــه ذوالقــدر در گفتوگــو بــا ایســنا،

مانــع بــرای خریــد و فــروش کاال و خدمــات روبــرو

شـده در آن را ناشـی از نـگاه حدفـی خوانـد و گفـت:

پیـدا کـرده تا به درآمدزایی برسـد .علیرغـم اعتراضهای

گفــت :ســاز و کار مالــی اروپــا (اینســتکس)برای

بودنــد امــا بــا راهانــدازی اینســتکس و عملیاتــی

ایـن نـوع رفتارهـا در قبـال تئاتـر و هنر مسـلما نمیتواند

بخشـی از خانـواده تئاتـر مبنـی بـر اینکـه ایـن هنـر بـه

همــکاری بــا ایــران بــرای ایــن ایجــاد شــد تــا

شــدن آن خریــد و فــروش دارو و مــواد اولیــه

دلسـوزانه باشـد.طیبه سیاوشـی (عضـو کمیسـیون

سـمت گیشهپسـند شـدن مـیرود ،مـن فکـر میکنم در

مشــکالت تبــادالت مالــی و کاالیــی بازرگانــان ایرانــی

صنعتــی راحتتــر انجــام میشــود و نگرانــی

فرهنگـی مجلـس) بـا اشـاره بـه اینکـه تئاتـر را از زمـان

هـر حـال الزم اسـت تئاتـر گیشهپسـند را هـم در کنـار

و اروپایــی رفــع شــود.

شــرکتها و بازرگانــان ایرانــی بــرای تبــادالت مالــی و

آغـاز دوره نمایندگـیاش بـه صـورت جـدی دنبـال

تئاترهایـی کـه بیشـتر زبان حال هنرند ،داشـته باشـیم.

وی افــزود :ســاز و کار مالــی اروپــا بــرای همــکاری

اقتصــادی کاســته میشــود.

میکنـد ،خاطرنشـان کـرد :مـن قبـل از دوره نمایندگیام

سیاست

نماینــده

پیگیری جدی برای

جامعه

رییــس جمهــور گفــت علیرغــم تخلــف آمریــکا و اینکــه اروپــا در اجــرای

در صورت کمکاری اروپا،

احقاق حق مردم

وزیـر دادگسـتری در دیـدار بـا کارکنـان تعزیـرات حکومتـی
فـارس گفـت :ما در پیگیـری و احقاق حق مـردم باید طوری
جـدی حضـور پیدا کنیم تا مردم احسـاس بـی پناهی نکنند.
سـید علیرضا آوائی وزیر دادگسـتری در آخرین برنامه سـفر
خـود بـه اسـتان فـارس در جمـع کارکنـان اداره کل تعزیـرات
حکومتـی این اسـتان با بیـان اینکه باید در صـدور رأی کمال
دقـت شـود تـا حقـی از کسـی ضایـع نشـود ،افـزود :مـا در
پیگیـری و احقـاق حـق مردم بایـد طوری جدی حضـور پیدا
کنیـم تـا مـردم احسـاس بی پناهـی نکنند.

قانون جدید مطابقت دادند

مدیـرکل دفتـر امـور سیاسـی وزارت کشـور گفـت :تاکنون
مطابقـت یافتـه و تعداد  3حزب نیز در سـال  1397پروانه
فعالیـت براسـاس قانـون جدیـد دریافت کرده انـد .حمید
موالنـوری در دیـدار اعضـای شـورای مرکـزی و بازرسـان
خانـه احـزاب ایران به مناسـبت چهلمین سـالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی افـزود :از آغاز دولت تدبیـر و امید ،وزارت
کشـور حداکثـر مسـاعدت را در ارتبـاط بـا توسـعه فعالیت
احـزاب و گـروه های سیاسـی داشـته اسـت.

دولت مجوزواردات گوشت
با ارزنیما را صادرکرد

مصـرف جامعـه ،واردات گوشـت بـا ارز نیمـا و سـود
بازرگانـی صفـر تعییـن شـد.در جلسـه روز گذشـته هیات
دولـت کـه به ریاسـت حجت االسلام والمسـلمین حسـن
روحانـی ،رییـس جمهـوری برگـزار شـد ،وزارت صنعـت،

ســاخت نیروگاههــای تحقیقاتــی

تعهــدات اخالقــی و سیاســی بــرای ملــت ایــران بســیار حائــز اهمیــت اســت.

اســت ،افــزود :اظهــارات برخــی

گزینههای زیادی داریم

روحانــی اظهــار داشــت :علیرغــم اینکــه امــروز در منطقــه ســخت و مشــکلی

کشــورهای عربــی مبنــی بــر غیــر

قــرار داریــم و زندگــی میکنیــم ،امــا امنیــت ایــران در ســالهای گذشــته

امــن بــودن نیروگاههــای هســتهای

رییــس ســازمان انــرژی اتمــی

اســت.

کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه

علــی اکبــر صالحــی ،رییــس ســازمان

همــکاری هســتهای میتوانــد زمینــه

انــرژی اتمــی ایــران در گفتوگــو بــا

خوبــی بــرای بازگشــت اعتمــاد

شــبکه المیادیــن گفــت :همــکاری

از دســت رفتــه میــان ایــران و

هســتهای میتوانــد زمینــه خوبــی

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس

بــرای بازگشــت اعتمــاد از دســت

باشــد افــزود :ایــران آمــاده ارائــه

رفتــه میــان ایــران و کشــورهای

تجربیــات بــه کشــورهای منطقــه در

حاشــیه خلیــج فــارس باشــد.وی بــا

زمینــه علــم و صنعــت هســتهای و

اشــاره بــه ایــن کــه ایــران آمــاده ارائــه

ســاخت نیروگاههــای تحقیقاتــی

تجربیــات بــه کشــورهای منطقــه در

از بســیاری از کشــورهای بــزرگ جهانــی و صنعتــی بیشــتر بــوده اســت و در

ایــران نادرســت اســت و امنیــت

مقایســه بــا حــوادث ناامنــی در اروپــا ،فرانســه ،انگلیــس و حتــی آمریــکا

تأسیســات هســتهای تحــت کنتــرل

امنیــت ایــران از همــه ایــن کشــورها ،برتــر و باالتــر بــوده اســت و ایــن بــه

کامــل آژانــس بیــن المللــی انــرژی

معنــای آن اســت کــه ایــن ملــت بــرای اهــداف ملــی ،منطق ـهای ،انســانی و

اتمــی قــرار دارد.

جهانــی خــودش همــواره همــه تــوان و تــاش خــود را بــه کار گرفتــه اســت.

صالحــی در ادامــه گفــت کــه ایــران

رییــس جمهــور تأکیــد کــرد :شــعار جمهــوری اســامی ایــران در سیاســت

امــروز توانایــی غنــی ســازی در

خارجــی از ابتــدا عــدم تجــاوز بــه دیگــران و عــدم پذیــرش ظلــم و تجــاوز

هــر ســطح باالیــی را دارد و پــس

بــوده اســت و بــر ایــن اســاس بــه دیگــران ســلطه نداشــته و ســلطه دیگــران

از پایــان توافــق هســتهای مــا قــادر
خواهیــم بــود تــا ســانتریفیوژهایی
کــه میخواهیــم را تولیــد کنیــم.

جراحی ساختار بودجه به دستور رهبری
گزارش
پیامما
علـی الریجانـی در جلسـه شـورای اداری
اسـتان قم که به مناسـبت چهلمین سالگرد
پیـروزی انقالب با حضور اسـتاندار و مدیران
قـم در تـاالر معصومیه قم برگزار شـد ،اظهار
داشـت :بایـد بررسـی و روشـن شـود کـه
راهبـرد آمریـکا در ایـن ایـام چیسـت و در
درسـت گام برداریـم.
وی افـزود :از ابتـدای پیـروزی انقلاب
ماجراجویـی آمریکا وجود داشـته امادر این
مقطـع کنونـی در برخـی مؤلفههـا تغییراتی
وجـود داشـته ماننـد خـروج از توافـق

هسـتهای؛ آمریـکا میخواهـد بـا ایجـاد

خـروج کردنـد تـا گـردش مالـی و سـرمایه

ناموفـق بودند.

فضـای اقتصادی پرفشـار جلوی توسـعه و

گـذاری را از ایـران بگیرنـد و مسـیر توسـعه

نماینـده مـردم قـم در مجلـس شـورای

آبادانـی ایـران را بگیـرد چون آگاه اسـت که

و آبادانـی را کنـد کننـد ،گفـت :آمریـکا بـا

اسلامی اضافه کرد :آمریـکا با ایجاد یأس

ایـران از نظـر نیروی انسـانی و منابع انرژی

فضاسـازی در صحنه بین المللـی ،ارتباطات

و نـا امیدی در داخل کشـور عملیات روانی

تـوان باالیـی دارد.

سیاسـی ایـران را کاهـش داده و از نفـوذ

ایجـاد کننـد؛ موجـب مناقشـات داخلـی

وی بـا اشـاره بـه اینکه مقام معظـم رهبری

خودشـان در بخشهـای مختلـف کاری

شـوند و توسـعه را کنـد کنند چـون روحیه

تأکیـد کردنـد در چهـار مـاه آینـده در کشـور

کردنـد تـا ایـران نتوانـد یارگیـری مناسـب

منبسـط امـکان حرکـت و توسـعه را از مـا

اصلاح سـاختاری داشـته باشـیم توضیـح

داشـته باشـد.

میگیـرد .

داد کـه ایـن اصلاح بـه تغییـر بودجـه نیـز

الریجانـی گفـت :همچنیـن بـه دنبـال

میانجامـد .الریجانـی ادامـه داد کـه در

تأثیرگـذاری بـر جریـان مقاومـت در منطقه

اصالح درساختاربودجه

شـرایط فعلـی ،دامـن زدن بـه مشـاجرات

هسـتند تا ایـران از فلسـطین و این جریان

سیاسـی و حواشـی به صالح کشـور نیست.

دسـت بـردارد و جریـان مقاومـت را در کنج

هیات رییسـه مجلس درباره دسـتور رهبر

رییـس مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره

بگذارنـد.وی بیـان کـرد :آمریـکا بـا ایجـاد

بـه اینکـه توافـق هسـتهای فشـار اقتصادی

مزاحمتهـای امنیتی بـرای ایـران و انتقال

را کاهـش مـیداد امـا آنهـا از ایـن توافـق

تروریسـتها به شـرق در عملیاتهایشـان

بــه بهتریــن شــیوه عمــل کــرده و روابــط حســنه و دوســتانه داشــته باشــیم.

و در شـرایط فعلـی کشـور ،فهم درسـت و وحـدت درونی
داشـته باشـیم و به حواشـی نپردازیم.

الریجانـی گفـت :آمریـکا از سـیطره اقتصـادی خـود بهـره
میبـرد تـا در مسـائل اقتصادی ایـران هراس ایجـاد کند؛
بایـد در ایـن زمینـه مقاومـت کـرد و همـه بسـیج شـوند؛
بنـده از نزدیـک میبینـم کـه مسـئوالن پیگیـری میکنند

تـا چالشهـا رفـع شـود.وی تصریـح کـرد :هـر نقصـی

در داخـل بوجـود میآیـد ،دعواهـا را کنـار بگذاریـم و بـا
هـم افزایـی ،دردمنـدی و احسـاس مسـئولیت رو به جلو
حرکـت کنیم.

سیدامیرحسـین قاضی زاده هاشمی دبیر

رییـس مجلـس شـورای اسلامی ادامـه داد :تقویـت
بنیـه دفاعـی در دسـتور کار قـرار دارد ،نیروهـای مسـلح

انقلاب بـرای اصالح سـاختار کشـور ظرف

بـرای صیانـت و امنیـت مـردم تجهیـز و در سـال آینـده

 ۴مـاه آینـده بـه خبرآنالیـن گفته کـه این

حمایـت مـی شـوند؛ ایران قـدرت زیـادی بـرای مقابله با

دسـتور مربـوط بـه اصالح سـاختار کشـور

ماجراجوییهـای آمریـکا دارد.

نیسـت بلکه دربـاره اصالح سـاختار بودجه
است.

گوشـتهای وارداتـی بـا ارز یارانـهای اقـدام کند.هیئـت

وی افـزود :بعـد از آنکـه پیش نویس الیحه

وزیـران همچنیـن وزارت امور اقتصـادی و دارایی را موظف

بودجـه  98درآمـد ،رهبر معظـم انقالب نامه

کـرد بـا هماهنگـی وزارت جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه

ای به شـورای هماهنگی اقتصـادی و دولت

تسـریع در مراحـل ترخیـص گوشـت از بنادر اقـدام نماید.

نوشـتند و  6بند ایراد و توصیه داشـتند .بعد

رسانهها در مبارزه با فساد
با ما همکاری کنند

مسـئوالن گفتنـد «اصلاح الیحـه بودجه بر
ایـن اسـاس زمـان مـی بـرد چـون اصلاح
برخـی از بخش ها مقدمات و کار مطالعاتی
مـی خواهد» ،رهبـر معظم انقلاب فرمودند
« 4مـاه به شـما فرصت می دهـم ،تاجایی

دادسـتان تهـران گفـت :اینکه افـرادی اعالم کنند کـه ما چون

کـه مـی توانیـد بـرای ارائـه الیحـه بودجـه

عضـو شـورای شـهر هسـتیم یـا در بانـک کار میکنیـم یـا در

 98انجـام دهیـد ،مـواردی هـم کـه فرصت

اداره دولتـی و حتی بخش خصوصی هسـتیم و فالن مطلب

نمـی شـود ،به صـورت الیحـه اصالحیـه در

را گفتهایـم و نبایـد تحـت تعقیب قرار بگیریـم ،مطابق با روح

اردیبهشـت ماه انجـام دهید».

قانون نیسـت .عباس جعفری دولت آبادی گفت :الزم اسـت

عضـو هیـأت رییسـه مجلـس شـورای

ایـن نکتـه را به اطالع عموم مردم برسـانیم که رسـیدگیهای

اسلامی دربـاره مرجع اصلاح الیحه بودجه

دسـتگاه قضائی بر اسـاس قانون اسـت و هیچ کسی در برابر
رسـیدگیهای قضائی نیازمند قانون اسـت.

قصــد ظلــم بــر مــا نــدارد ،دارای هــر دیــن و مذهبــی کــه باشــد بــا او بتوانیــم

کشـور اسـت بنابراین خبر یادشـده ناقص

معـدن و تجـارت موظف شـد نسـبت بـه توزیع مناسـبتر

ارتـکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشـتن در برابر

را نمیپذیریــم؛ بــا دوســتان و مســلمانان جهــان بــرادر و بــا هــر آن کــس کــه

الریجانـی :بایـد مشـاجرات داخـل کشـور را کاهش دهیم

الریجانی :با تاکید رهبری در چهار ماه آینده اصالح ساختاری در بودجه کشور داریم

قبـال آن راهبـرد ایران چیسـت تا در مسـیر

بـا تصویـب هیـات وزیـران و بـا هـدف تأمیـن نیازهـای

زمینــه علــم و صنعــت هســتهای و

بــه تعهــدات خــود عمــل میکنــد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه اخــاق،

نکته

وضعیـت  81حـزب و گـروه سیاسـی بـا قانـون جدیـد

تعهداتــش بســیار سســت و ناکارآمــد بــود ،امــا جمهــوری اســامی ایــران

عکس :ایسنا

 81حزب اساسنامه خود را با

سست و ناکارآمد عمل کرد

عکس :ایرنا

تهــران

بــا ایــران ایــده خوبــی بــرای رفــع موانــع تبــادالت

مــردم

اروپا در اجرای تعهداتش

اظهـار کـرد :دولت باید الیحه اصلاح بودجه

الریجانی خبر از اصالح ساختار کشور به دستور رهبری داد ،دبیر هیات رییسه مجلس گفت اصالح ساختار بودجه صحیح است

را تدویـن و آن را تقدیـم مجلس کند .وقتی
ایـن الیحـه بـه مجلـس آمـد نماینـدگان

رسـیدگی خواهنـد کـرد .یعنـی شـروع ،کار

تحریمها به نفع اسـتقالل اقتصادی کشـور

کارشناسـی و تدویـن الیحـه در دولت انجام

بهـره ببریـم و در زمینـه نیازهـای اساسـی

می شـود.

مـردم تلاش کنیم تا مشـکالت حل شـوند

کاهش فقرتکنولوژی درایران

و بـه جـای روشهـای ناموفـق و تالطمها،
راه هـای نـو و جدیـد ارائـه دهیم.

مورد توجه باشد

وی عنـوان کـرد :زمـان را کوتـاه میبیننـد و
از مجموعـه راهبردهایشـان به نظر میرسـد

کـه میخواهنـد در زمان کوتاه به اهدافشـان
برسـند.الریجانی ادامـه داد :راهبـرد ایـران و
نظـام جمهـوری اسلامی این اسـت کـه در
زمینـه تحریمهـای ایجاد شـده ،ضعفها و
نقایـص مسـائل اقتصـادی را ببینیم .
وی تصریـح کـرد :در اکثـر زنجیرههـای
تولیـدی فقـر تکنولـوژی داریـم و بـه خاطر
شـرایط باید به سـمت تولیـد داخلی برویم؛
بـه جـای حـرف هـای شـعارگونه ،بایـد
فقرتکنولـوژی را کاهـش داد تـا اسـتقالل
اقتصـادی مـان را بـه دسـت بیاوریـم.
رییـس قـوه مقننـه عنـوان کـرد :از ظرفیـت

وی ادامه داد:در شـرایط فعلی باید سـرمایه
گذاریهایـی کـه اشـتغال زیـاد را بـه وجود
مـی آورد توسـعه دهیـم و از منابـع صندوق
توسـعه ملی بـا اجـازه مقام معظـم رهبری
اسـتفاده کنیم.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره
بـه اینکـه رفاه مردم و تسـهیل کسـب و کار
و جلوگیـری از رانـت هـا بـا ایجـاد دولـت
الکترونیـک محقق میشـود که زیرسـاخت
های آن انجام شـده و بخش های مختلف
کشـور و همـه قـوا در سـال  ۹۸بایـد به این
سـامانه لینک شـوند ،اظهار داشـت :قم باید
در ایـن زمینـه نمونه شـود تا به شـفافیت و
تسـهیل کار مردم کمک شـود.

پیام رسـانه
انگلستان

تایمز

از برنامه دولت بریتانیا برای

خودروهای بدون حرکت نوشـته.

روسیه

خبرگـزاری اسپوتنیک

از قول

رییس اتحادیه اروپا نوشـته :جهنم جای
کسـی است که برگزیت را بدون برنامه
تبلیغ میکند.

خاورمیانه

خبرگزاری الجزیره

در گزارشـی ویژه

به سـخنرانی ترتمپ در مجلس نمایندگان
آمریـکا پرداخته و موضوعات مورد بحث را
دیـوار و ونزوئال عنوان کرده.

آلمان

خبرگـزاری دویچهوله

از طی کردن

مراحل قانونی عضویت در ناتو توسـط
کشـور مقدونیه خبر داده.

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

منشا آلودگی های نفتی

سواحل گناوه مشخص شد
آالینده

محیط زیست به دنبال

پایش زیستگاههای

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت

کارشناسـان ادارات حفاظـت محیط

پرنده

گنـاوه گفـت :بـا پیگیرهـای صـورت

توسعه

زیسـت و دامپزشـکی شهرسـتان

گرفتـه منشـا آلودگی هـای نفتی که

کنـارک ،وضعیت بیمـاری آنفوالنزای

درپـی بارندگـی های امسـال به رودخانه های فصلی و سـواحل

فـوق حـاد پرنـدگان در منابـع آبـی شهرسـتان کنـارک را پایش

این شهرسـتان سـرازیر شـده بود ،مشـخص شـد.

کردند.حسـن ذاتـی کیخا رییس اداره حفاظت محیط زیسـت

محمـد تولیـده افـزود :براسـاس بازدیدهـای میدانـی بـه عمـل

شهرسـتان کنـارک گفـت :کارشناسـان ادارات حفاظـت محیط

آمده با همراهی شـرکت نفت وگاز گچسـاران مشـخص شـد که

زیسـت و دامپزشـکی ایـن شهرسـتان جهت بررسـی بیماری

منشـا آلودگـی هـا در کـوه هـای بی بی حکیمه اسـت .شـرکت

آنفوالنـزای فـوق حـاد پرندگان زیسـتگاههای پرنـدگان مهاجر

نفت و گاز گچسـاران با هماهنگی محیط زیسـت بخشـی از لکه

آبـزی را پایـش نمودنـد و مـورد مشـکوکی مشـاهده نگردیـد.

های نفتی را در نقطه مشـخص شـده مهار و از بین برد اما هنوز

همه سـاله با سـرد شـدن هـوا پرنـدگان مهاجر بـه آبگیرهای

بخشـی از آن وجود دارد که امکان جمع آوری آن بدلیل سـخت

ایـن شهرسـتان مهاجـرت مـی کننـد و بـا مهاجـرت ایـن

گذر بودن مسـیر دشـوار است.

پرنـدگان بـه منطقـه احتماال مشـاهده بیمـاری آنفوالنـزا در

حفاظـت

مهیب جنگلی در نیوزیلند

مدیر کل پیشبینی و هشدارسریع

دما

زیسـت محیطـی فعالیت کنند.
مدیـرکل

وقوع آتشسوزی

طی دو روز آینده

ده اسـتاندارد و ضوابط و مقررات
محیـط

 HSEدر صنعـت

شـمال غـرب کشـور ،از افزایـش نسـبی دمـا در غالـب مناطق

سـیمان کـه پیـش از ظهـر امـروز در محل کارخانه سـیمان

کشـور طـی دو روز آینـده خبـر داد.احـد وظیفـه بـر اسـاس

تهـران برگـزار شـد بـا اشـاره بـه اینکـه در پایان سـال ،۸۰

تحلیل آخرین نقشـههای هواشناسـی ،از ورود سـامانه بارشی

 HSEدر وزارت نفـت شـکل گرفـت و بـا سـاختار جدیـدی

جدیـد از اواخـر امـروز پنجشـنبه از سـمت شـمال غـرب خبر

سـازماندهی شـد ،گفـت HSE :شـامل بهداشـت ،ایمنـی

داد و گفـت :ایـن سـامانه ابتـدا مناطـق شـمال غـرب را تحت

و محیـط زیسـت اسـت و  ۳هـدف عمـده را دنبـال مـی

تأثیـر قـرار میدهـد و در روز جمعـه ( ۱۹بهمـن) گسـتره آن

کنـد کـه شـامل جلوگیـری از آسـیب بـه افـراد و تجهیزات

اسـتانهای واقـع در نـوار غربـی ،سـواحل غربـی دریـای خزر

و همچنیـن جلوگیـری از وارد شـدن اثـرات نامطلـوب بـر

و همچنیـن دامنههـای البـرز غربـی و مرکـزی در اسـتانهای

محیـط زیسـت اسـت.

زنجـان ،قزویـن ،البـرز و تهـران را در بـر خواهـد گرفت.

خبر

رییـس اداره محیـط زیسـت شـهر
تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه سـلول
دفـن آراد کـوه فقـط تـا سـال آینده
جوابگـوی پسـماندهای پزشـکی
تهـران اسـت ،گفـت :مدیریـت
پسـماندهای بیمارسـتانی تحـت
تأثیـر مناقشـه بـر سـر هزینههـای
مدیریتـی پسـماند قـرار گرفتـه و
الزم اسـت کـه وزارت بهداشـت و
شـهرداری تهـران بـرای مدیریـت
پسماندهای بیمارسـتانی با یکدیگر
توافـق کننـد.
محمـد حسـین بازگیـر دربـاره
مدیریـت پسـماندهای بیمارسـتانی
تهـران اظهـار کـرد :روزانـه حـدود
 ۱۰۰تـن پسـماند پزشـکی از نـوع
زبالههـای عفونـی و زبالههـای تیز و
برنـده از مراکـز درمانی سـطح شـهر

فاطمه نامجو

را

اسـقاط کننـد.

در هـر کیلومتـر پیمایـش ۱۵

تنهـا

چنـد

از ابلاغ

گـرم آلودگـی تولیـد میکنـد.

درصـد کاهـش میدهـد».

خبرنگار /پیام ما

ایـن آئیننامـه میگـذرد و

ایـن در حالی اسـت کـه میزان

باوجـود ایـن حجـم بـاالی

هنـوز بـه اجـرا نرسـیده کـه

تولیـد آلودگی در یک دسـتگاه

آلودگـی اکنـون وزارت صنعـت

پیشـنهاد

موتورسـیکلت انژکتـوری در هر

ایـن درخواسـت را اعلام کرده

حـذف مـاده  ۱۱ایـن آئیننامـه

کیلومتـر پیمایـش کمتـر از دو

اسـت .

را بـه دولـت داد هاند.آنطـور کـه

گـرم اسـت .حسـین ایزانلـو

یکـی از دالیلـی کـه کالنتری در

ایسـنا مینویسـد در اینبـاره

آلودگـی

مخالفـت بـا ایـن قضیـه اعلام

میگویـد:

هـوا بـا اشـاره بـه اندازهگیـری

داشـته اسـت ایـن اسـت کـه

محیـط

تعـداد ذرات معلـق ناشـی از

بـا خریـد هـر برگـه اسـقاط،

زیسـت مخالف حـذف ماده ۱۱

موتورسـیکلتهای کاربراتـوری

ارزش برگههـای اسـقاط بـاال

آئیننامـه مـاده  ۲قانـون هوای
ً
حتمـا موتورهای
پـاک اسـت و

گفتـه

مـیرود و بـرای دارنـدگان

اسـت« :هـر  ۱۰موتورسـیکلت

موتورهـای فرسـوده نیـز انگیزه

فرسـوده بایـد اسـقاط شـوند.

کاربراتـوری در هـر کیلومتـر به

ایجـاد میشـود تـا نسـبت بـه

سهم باال ی

انـدازه یـک اتوبـوس دیزلـی

اسـقاط

خـود

قدیمـی ،ذرات معلـق تولیـد

اقـدام کننـد.

میکنـد ایـن در حالیسـت

رییس سـازمان محیط زیسـت

کـه میتـوان بـا تبدیـل موتـور

مـی گویـد ایـن موتورهـای

انژکتـوری،

قیمـت باالیـی ندارنـد و بـرای

صمـت

وزارت

فرسـوده

درخواسـت

حـذف مـاده  11قانـون هـوای
پـاک را داشـته اسـت .ایـن
مربـوط

مـاده

بـه

موتورسـیکلتهای
هسـت

.

رییـس

اسـقاط
فرسـوده
سـازمان

محیـط زیسـت مخالفـت صـد
در صـدی خـود را بـا ایـن
پیشـنهاد اعلام کـرده اسـت.
براسـاس مـاده  ۱۱آئیننامـه
مـاده  ۲قانـون هـوای پـاک،
موتورسیکلتسـازان

بایـد

بـه ازای تولیـد هـر دسـتگاه
موتورسـیکلت
دسـتگاه

بنزینـی،

یـک

موتورسـیکلت

مـاه

موتورسیکلتسـازان

عیسـی
سـازمان

کالنتـری
حفاطـت

موتورسیکلت کاربراتوری

در آلودگی هوا

یـک موتورسـیکلت کاربراتوری

کارشـناس

در

یـک

کاربراتـوری

حـوزه

پژوهـش

بـه

هـزار تومـان اعالم کرده اسـت.
بـه گفتـه

بـرای بیمارسـتانها و درمانگاههـا

او،

قیمـت

هـر

موتورسـیکلت اسـقاطی حـدود

است و تکلیف پسماندهای پزشکی

 ۵۰۰هـزار تومـان اسـت و

سـایر مراکـز خرد درمانـی از از جمله

موتورسیکلتسـازان بـه منظـور

هـزاران مطـب فعال معلوم نیسـت.

اجـرای قانون هوای پـاک باید

این پسـماندها به سـلول بهداشـتی
ً
حـدودا  ۵هکتـاری در مرکز پردازش

ایـن بودجـه را اختصاص دهند
و نسـبت بـه خریـد موتورهـای

و دفع پسـماندهای آراد کوه واقع در

فرسـوده و اسـقاط آن اقـدام

کهریـزک منتقـل و دفـن شـود.

کننـد تـا امـکان تولیـد جدیـد

وی بـا اشـاره به اینکـه دیوارها و کف

داشـته باشـند.

سـلول دفـن پسـماندهای پزشـکی

موتورسیکلت در کشور

پسـماندها آهـک و خـاک ریختـه
عکسiew :

وجود دارد

میشـود و بقیـه آنهـا درمانـگاه،
آزمایشـگاه و مطـب هسـتند.

کالنتـری بـا بیـان اینکـه در
حـال حاضـر بیـش از هفـت

یک موتور کاربراتوری در هر کیلومتر  15گرم آلودگی تولید می کند

ارتباط افزایش برداشت آب

آب گفــت :در طــول  ۱۵ســال اخیــر ارتبــاط
مســتقیمی میــان افزایــش برداشــت آب
زیرزمینــی در حوضــه دریاچــه ارومیــه و
کاهــش حجــم دریاچــه وجــود داشــته

وجـود دارد کـه بخـش عمـده

اســت.
یــک پژوهشــگر حــوزه مدیریــت منابــع
آب بــه خبرنــگار مهــر گفــت :در طــول
 ۱۵ســال اخیــر ارتبــاط مســتقیمی میــان
افزایــش برداشــت آب زیرزمینــی در

مثــل ادیمی،زابل،دوســت محمــدو ...جلوگیــری شــود  .تغیی ـرات
اقلیمــی و یــا دگرگونیهــای اقلیمــی یــک چالــش محســوب مــی
شــوند و آنچــه کــه بـرای مامهــم اســت تاثیــری اســت کــه بــر روی

آنهـا کاربراتـوری و آالینـده

اســت .پیــش از ایــن نیــز

هسـتند ،گفتـه اسـت :بیـش

ایــن وزارت خانــه درخواســت

از  ۵۰۰هـزار موتورسـیکلت

پال کگــذاری حــدود  ۱۰هــزار

(موتورسـیکلتهای

کاربراتــوری

موتورســیکلت

بالصاحـب) در اختیـار سـتاد

را

اجرایـی فرمـان امـام اسـت

موتورهایــی کــه بــر اســاس

و سـازمان حفاظـت محیـط

مصوبــه تیرمــاه ســال ۹۵

زیسـت اعلام کـرده اسـت

تولیــد آنهــا بــه علــت آلودگــی

کـه موتورسیکلتسـازان ایـن

زیــاد در کشــور ممنــوع شــده

موتورهـا را اسـقاط کننـد تـا

بــود.

دوبـاره وارد چرخـه مصـرف

اکنــون قــرار اســت ایــن

نشـود بنابرایـن موتورسـیکلت

پیشــنهاد در هیــات دولــت

سـازان میتواننـد بـا خریـد

بررســی شــود کالنتــری امــا

ایـن موتورهـا از سـتاد اجرایـی

اظهــار امیــدواری مــی کنــد

فرمـان امـام نسـبت به اسـقاط

کــه ایــن پیشــنهاد رد شــود

اقـدام

چراکــه مــی گویــد دســتیابی

کــه وزارت صمــت نســبت
بــه آلودگــی هــوا بــی اعتنــا

مطــرح

کــرده

بــود.

بــه هــوای پــاک و ســالم و
کنتــرل منابــع آالینــده در
کالنشــهرهای کشــور اولویــت
اول دولــت در حــوزه محیــط
زیســت و جــزو سیاســتهای
اصلــی

رییــس

جمهــوری

بــوده اســت.

زمیــن مــی گــذارد یعنــی ایــن تغیی ـرات چشــم انــدازی را ب ـرای
مــا دارد کــه بایــد خودمــان را بـرای دنیایــی کــه میـزان بارندگیهــا
تغییــر میکنــد و چشــم انــداز ،چشــم انــداز خوبــی بـرای مناطــق
داخلــی مــا نیســت ،آمــاده کنیــم  .باوجــود اینکــه دارای کشــور
خشــکی هســتیم امــا تغییــرات اقلیمــی بــاآن دامنــه گســترده
کــه بصــورت خزنــده کل کشــور را فرامــی گیــرد ،مــا را بــه ســمت
کشــوری خشــکتر و بعضــا گرمتــر و بــا رخدادهــای بیشــتری از
جملــه طوفــان هــا ،هدایــت مــی کنــد .
وی اضافــه کــرد :در مــورد مســایل هامــون و سیســتان منابــع
آبــی تامیــن کننــده آن ،منابعــی نیســتند کــه از داخــل خــود کشــور
تامیــن شــوند و در ایــن زمینــه بــه کشــور افغانســتان وابســته
هســتیم و ایــن کشــور نیــز احتمــاال بــا چالشــهای مشــابه درآینــده
مواجــه خواهــد شــد ولــی آنچــه مســلم اســت یــک تعامــل
ســازنده بســیار قویتــری را بــا همســایه شــرقی مــان در ایــن زمینه
بایــد داشــته باشــیم یعنــی اینکــه فکــر کنیم خودمــان مــی توانیم
بــه تنهایــی ایــن مشــکل را حــل کنیــم یاهمســایه مافکرکنــد کــه
ایــن مشــکل مربــوط بــه ایـران اســت و تاثیــر روی کیفیــت زندگی
در افغانســتان نخواهــد داشــت تفکرخیلــی ســازنده ای نیســت
ماناچاریــم باهــم تعامــل داشــته باشــیم و ایــن طبیعــت ،طبیعــت
مشــترک مردمــی اســت کــه در ایــن حــوزه جغرافیایــی زندگــی
میکننــد ،اگرایــن طبیعــت پررونــق باشــد منافــع آن بــه همــه
مردمــی کــه در ایــن مناطــق زندگــی میکنندخواهــد رســید و اگــر
از رونــق بیفتــد آســیبی کــه وارد مــی کنــد همــه مــردم را تحــت
تاثیــر ق ـرار مــی دهــد .
مدیــرکل دفتــر مخاطــرات ســازمان زمینشناســی و

دیگــر میتــوان گفــت برداشــت بیرویــه
از آب زیرزمینــی یکــی از علتهــای
کاهــش حجــم دریاچــه ارومیــه اســت.

کــرده اســت .وی در پاســخ بــه اینکــه

گفــت:

علــت اصلــی کاهــش حجــم دریاچــه

بررســی گــزارش شــرکت آب منطقــهای

ارومیــه چیســت گفــت :کاهــش حجــم

آذربایجــان غربــی نشــان میدهــد کــه

دریاچــه ارومیــه دو علــت اصلــی دارد:

چالــش فعلــی دریاچــه ارومیــه از اواســط

عوامــل طبیعــی و عوامــل انسا نســاخت.

دهــه  ۷۰شــرو ع و در طــی  ۲۰ســال

مهمتریــن

طبیعــی ،کاهــش

گذشــته حــدود  ۴متــر از تــراز دریاچــه

بارندگــی اســت.

عامــل

مرطــوب نگهداریــم تــا از انتقــال گــرد و غبــار بــه مراکــز جمعیتــی

جمهـوری بـوده اسـت.

نســبت بــه تــراز اکولوژیــک کاهــش پیــدا

مهــدی

بایــد از خشــک مانــدن بســتر هامــون پرهیزشــود یعنــی بتوانیــم
باهمــان منابــع آب اندکــی کــه داریــم حداقــل بســترهامون را

زیسـت و جـزو سیاسـتهای اصلـی رییـس

حجــم و بیــش از  ۵۰درصــد از وســعت آن

ابراهیمــی

باالســت و مهــار و کنتــرل آن بســیار ســخت اســت و تاحــد امــکان

کشـور اولویـت اول دولـت در حـوزه محیـط

حوضــه دریاچــه ارومیــه و کاهــش حجــم

موینــی

داشــته باشــیم ،و آن ایــن کــه ســرعت بــاد در ایــن منطقــه بســیار

سـالم و کنتـرل منابـع آالینده در کالنشـهرهای

کاســته شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه
ً
حــدودا  ۹۰درصــد از
بــه آمــار فعلــی،

دریاچــه وجــود داشــته اســت .بهعبــارت

زیرزمینی و کاهش حجم دریاچه ارومیه
یــک پژوهشــگر حــوزه مدیریــت منابــع

میلیون موتورسـیکلت در کشـور

رضا شــهبازی درحاشــیه برگـزاری همایــش دو روزه ملــی ریزگردها

چراکـه مـی گویـد دسـتیابی بـه هـوای پاک و

ایــن اولیــن بــاری نیســت

آتشنشـان کـه بیشـتر آنـان داوطلـب هسـتند بـا اسـتفاده از

در زابــل  ،افــزود :مــا در سیســتان یــک نکتــه را بایــد مــد نظــر

امیـدواری مـی کنـد که این پیشـنهاد رد شـود

به آلودگی هوا

هـر چـه بیشـتر شـعلههای آتش شـده و حـدود  ۲۰۰۰هکتـار را
در برگرفتـه اسـت .بنابـر اعالم اسـکای نیوز ،بیـش از  ۶۰نیروی

مــی شــود.

هیـات دولت بررسـی شـود کالنتری امـا اظهار

وزارت صمت نسبت

از آن اسـت که وزش باد و خشـکی آب و هوا موجب گسـترش

ازبسترخشــک شــده خــارج ازکشــور یعنــی از افغانســتان تولیــد

شـده بود.اکنـون قرار اسـت ایـن پیشـنهاد در

بیاعتنایی چندباره

گذشـته (سهشـنبه) بـه وقت محلی آغـاز شـد.گزارشها حاکی

دهــد بخشــی از آن در داخــل کشــور اســت ویــک بخــش آن

آنهـا بـه علـت آلودگـی زیـاد در کشـور ممنـوع

موتورهـای

زندگـی خـود متـواری کرد .ایـن آتشسـوزی از سـاعت  ۱۴روز

زابــل وجــود دارد و مراکزجمعیتــی مــا را تحــت تاثیــر ق ـرار مــی

کـه بـر اسـاس مصوبـه تیرمـاه سـال  ۹۵تولید

فرسـوده

بـه گـزارش ایسـنا ،وقوع آتشسـوزی جنگلـی در جزیره جنوبی
نیوزیلند و تخریب تعدادی واحد مسـکونی ،دهها نفر را از محل

اکتشــافاتمعدنی کشــور گفــت :منشــاء گردوغبــاری کــه در

کاربراتـوری را مطـرح کـرده بـود .موتورهایـی

رسـوبی

مناطـق حادثهدیـده شـد.

مدیــرکل دفتــر مخاطــرات ســازمان زمینشناســی و

پالکگـذاری حـدود  ۱۰هـزار موتورسـیکلت

کننـد .

هفت میلیون

آراد کـوه ایزولـه شـده اسـت و روی

اسـت کـه شـامل  ۱۶۰بیمارسـتان

موتورسـیکلت

هرکـدام ارزش تقریبـی 500

شـهرداری تحویـل داده میشـود که

و مدفـون میشـوند ،تصریـح کـرد:

پیـش از ایـن نیـز ایـن وزارت خانه درخواسـت

تعـداد ذرات معلـق را تـا ۹۰

تهران به سـازمان مدیریت پسـماند

بیـش از  ۷۰۰۰واحد درمانی در تهران

نسـبت بـه آلودگـی هـوا بـی اعتنـا اسـت.

نکته

گره کور پسماندهای
بیمارستانی تهران
چگونه باز میشود؟

موجب آوارگی و سـرگردانی ساکنان

شناساییکانونهای تولید
گردوغباردرسیستان

ایـن اولیـن بـاری نیسـت کـه وزارت صمـت

کالنتری :مخالف حذف اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده هستیم

آتشسـوزی جنگلـی در نیوزیلنـد

چندیـن بالگـرد و هواپیما در تالش برای اطفای حریق هسـتند.

منطقـه افزایـش پیـدا مـی کند.

مخالفت کالنتری با درخواست وزارت صمت

نیوزلند

سـازمان هواشناسـی ضمـن اشـاره
بـه ورود سـامانه بارشـی جدیـد به

زیسـت اسـتان تهـران در همایـش
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هدایت توسعه است

پرندگان مهاجر
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پیام زیست
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بررسـیهای کارشناسـی نشـان میدهد که میزان
بارندگـی درسـطح حوضـه دریاچـه ارومیـه طی ۱۰

سـال اخیر نسـبت به میانگین بلندمـدت کاهش
محسوسـی نداشـته اسـت .بنابراین علت کاهش

حجـم دریاچـه ارومیـه ،عامـل بارندگـی نیسـت.
پـس باید بـه دنبال عوامـل دیگری بـرای کاهش

حجـم دریاچـه ارومیه بـود که میتوان بـه عوامل

انسانسـاخت اشـاره کرد.

اکتشــافاتمعدنی کشــور ادامــه داد :برنامــه ای کــه بـرای منطقــه
سیســتان بعنــوان یکــی از اعضــای کمیته ملی مبــارزه بــا گردوغبار
داریــم بطورمشــخص کمــک بــه شناســایی دقیــق کانونهــای تولید
گردوغبار،ترکیبــات فیزیکی،شــیمیایی و جنــس ایــن ذرات و
اینکــه چــه تاثیراتــی بــرروی ســامت فــراد مــی گذارنــد را
دراولویــت ویــژه ب ـرای ســال آینــده داریــم .در ایــن حــوزه تفاهــم
نامــه خیلــی خوبــی را بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل وســازمان
زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور داشــتیم و از همــان
زمــان کارهــای اولیــه شــروع شــده تــا بتوانیــم اطالعــات خوبــی
را در ایــن راســتا در اختیــار مخاطــب خودمــان کــه بیشــتر حــوزه
ســامت اســت قــرار دهیــم .

پیام رسـانه
فرانسه

خبرگزاری فرانس۲۴

از بسـته

شـدن مرزهای ونزوئال با کلمبیا بر روی
کمکها توسـط ارتش این کشور خبر
داده.

اروپا

خبرگـزاری یورونیوز

از قول رییس

اتحادیه اروپا نوشـته :جهنم جای کسی
اسـت که برگزیت را بدون برنامه تبلیغ
میکند.

از سـخنرانی ترامپ در مجلس نمایندگان

آمریکا

تیتـر اول مطبوعات آمریکایی از جمله

نیویورک تایمز

اسـت.

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

در تیتر یک

خود به گزارش درباره سـخنرانی ترامپ در
مجلـس نمایندگان آمریکا پرداخته.
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یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم
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میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تعطیل هستند.
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میراث
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 22بهمن ماه موزهها تعطیلاند

پیکــر اســتاد گرانقــدر حســین

داشــت ،از ایشــان آثــار و تالیفــات بســیار ارزشــمند و

زمرشــیدی چهــره مانــدگار در

فاخــری در ایــن حــوزه بــه یــادگار مانــده اســت .او در

عرصــه معمــاری ســنتی کشــور

نوجوانــی همــراه پــدرش «حــاج محمــد معمــار» کــه از

در قطعــه هنرمنــدان بهشــت

تدوین ضوابط درجه بندی

خبرهای جدیدی از عمره در راه است
خبر

اقامتگاههای بوم گردی کشور

رییس سـازمان حج و زیارت از

ریاسـت معـاون محتـرم اول رییـس جمهور ،جنـاب آقای

عمـره در سـال آینده خبـر داد و

معمــاران زبردســت و بهنــام مشــهد بــود کار میکــرد.

گفـت :اکنون بهدلیل مشـکالت

زهــرا بــه خــاک ســپرده شــد.

زمرشــیدی در معمــاری و کاش ـیکاری آرامــگاه خواجــه

مراســم تشــییع پیکــر حســین زمرشــیدی صبــح روز

ربیــع ،گنبــد ســبز مشــهد ،آرامــگاه امامــزاده محــروق

سیاسـی بین دو کشـور ،نمایندگی سیاسـی و کنسولی در
ً
مسـلما یکـی از الزامـات برای شـروع
عربسـتان نداریـم و

کـه پیگیریهـای الزم را انجـام دهند.وی افـزود :همانطور
ً
مسـلما بـرای شـروع اعـزام ،مـا تابـع
کـه شـما میدانیـد
یکسـری مقدمـات هسـتیم از جملـه اینکـه بتوانیـم

(چهارشــنبه) از درب منــزل آن مرحــوم واقــع در خیابــان

نیشــابور و آرامــگاه شــیخ احمــد جامــی تربــت جــام

سـفر عمـره ،حمایـت کنسـولی اسـت کـه وزارتخارجـه

امنیـت ،کرامـت و عـزت زائرانمـان را در ایـن سـفر معنوی

ســتارخان بــه ســمت بهشــت زهــرا قطعــه هنرمنــدان

نقــش داشــت.او در تهــران در آزمــون اســتادکاری

مذاکراتـی را شـروع کرده اسـت.

فراهـم کنیـم .رشـیدیان ادامـه داد :حـدود پنـج میلیـون

(چهرههــای مانــدگار) برگــزار شــد.دکتر حســین

هنرســتان صنعتــی تهــران (ایــران و آلمــان) پذیرفتــه

رییـس سـازمان حـج همزمـان بـا سـفر بـه مشـهد در

و  ۶۰۰نفـر در نوبـت عمـره داریـم کـه سـال آینـده شـروع

زمرشــیدی اســتاد نــام آشــنای معمــاری کشــور ،متولــد

رشــته ســاختمان درس خوانــد.
ٔ
شــد و همزمــان در

گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا در منطقـه خراسـان ،دربـاره

بـه فراخـوان آنهـا میکنیـم .ثبتنـام جدیـد بـرای عمره

ســال  1318در شــهر مشــهد مقــدس بــود کــه در حــوزه

ـته ســاختمان و
ســال  1350بــه آلمــان رفــت و در رشـ ٔ

تخصصــی معمــاری ســنتی ایرانــی و اســامی فعالیــت

تربیــت دبیــر فنــی دانشآموختــه شــد.

وضعیـت و اعـزام  ۶میلیـون ایرانـی بـرای رفتـن به سـفر
عمـره ،اظهـار کـرد :در شـورای عالـی حـج کـه اخیـر ًا بـا

نخواهیـم داشـت ،بلکـه کسـانی کـه ثبتنـام کردنـد بـر

فرش دستبافت
ایران بی رقیب
است

اسـاس اولویتهـا فراخوانـده میشـوند.
معـاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی و گردشـگری از

آسیاب موزه تهران

سوژه

عکس :میراث آریا

احتمـال فـرا خوانـدن منتظران

جهانگیـری تشـکیل شـد ،در خصـوص این مهـم صحبت
شـد و در ایـن رابطـه بـه حج و زیـارت مأموریت داده شـد

تدویـن ضوابـط درجـه بنـدی اقامتـگاه هـای بوم گردی کشـور با رویکـرد توجه

خانــواده عجایبــی ســال  ۹۴هــم هنگام

بـه کیفیـت ایـن واحـد ها و نظـارت بـر خدمات ارائه شـده خبـر داد.

بازدیــد از ایــن مجموعــه اعــام کــرده

ولـی تیمـوری در دیـدار بـا اعضـای هیـات مدیـره «تشـکل جامعـه حرفـه

بودنــد کــه قصــد نگهــداری از بنــا را

راه اندازی میشود

ای اقامتـگاه هـای بومگـردی» و همچنیـن «انجمـن بانـوان فعـال در صنعـت

دارند.ایــن بنــای مخروبــه در محلــه

گردشـگری و صنایـع دسـتی» گفـت« :جامعـه حرفـه ای اقامتـگاه هـای

یوســف آبــاد تهــران در مکانــی قــرار

آســیاب مــوزه تهــران توســط یکــی از

را نــداده بــود ،حــاال قــرار اســت در

اهالــی قدیمــی یوســف آبــاد تهــران

ســال  ۹۸بــه آســیاب مــوزه تبدیــل

احیــا شــده و قــرار اســت در ســال

شــود .خبرنــگاران میــراث فرهنگــی بــه

آســیاب آبــی یوســف آبــاد کــه

تهــران ســری بــه ایــن آســیاب زدنــد و

متولیــان شــهر چنــد ســال پیــش

متوجــه شــدند کــه مالــک قصــد دارد تا

مــی خواســتند آن را تخریــب کننــد

ایــن میــراث خانوادگــی را حفــظ کنــد

ولــی اقــدام بــه موقــع مالــکان آن

آن هــم در شــرایطی کــه همــه مالــکان

بــرای ثبــت ملــی ایــن آســیاب آبــی

زمیــن هــای اطــراف بــه ســاخت بــرج

اجــازه تخریــب ایــن بنــای قاجــاری

و مجتمــع تجــاری مشــغول هســتند.

گرفتــه کــه مســئوالن شــهری مــی

ضوابط ابالغی از سـوی سـازمان تشـکیل شـده و انصافا در پیشـبرد سیاسـت

خواســتند زمیــن ایــن بنــا را بــه اتوبــان

هـای کارسـاز ما در حـوزه اقامتگاه های بـوم گردی تاثیر گذار اسـت».او افزود:

رســالت اضافــه کننــد .عجایبــی دربــاره

«بـا توجـه بـه ضعـف موجـود در حـوزه زیرسـاخت هـای اقامتـی گردشـگری،

ایــن میــراث خانوادگــی گفــت :اینجــا

اقامتـگاه هـای بـوم گـردی نقـش موثـری در ایـن زمینـه ایفـا کرده اسـت؛ از

میــراث پــدری مــا بــوده اســت .در ایــن

سـوی دیگـر اقامتـگاه هـای بـوم گـردی معـرف فرهنگ بومی کشـور هسـتند

آســیاب گنــدم مــردم محلــه ونــک

و بـه دلیـل همیـن ویژگـی مـورد انتخـاب بیشـتر گردشـگران اعـم از داخلی و

و یوســف آبــاد حتــی درکــه و اویــن

خارجـی اسـت؛ چـرا کـه گردشـگران امروز بـا گرایشـات جدید در پـی تعامل و

ارد مــی شــد .ایــن آســیاب ســالهای
زیــادی را بــه خــود دیــده اســت از

عکس :مهر

جدیــد بــه روی مــردم بــاز شــود.

دعــوت اداره میــراث فرهنگــی اســتان

بومگـردی یکـی از تشـکل هـای تخصصـی اسـت کـه بـر اسـاس مقـررات و

جملــه ســال قحطــی را.

رونق گردشگری ریلی با سفرهای یکروزه

گردشـگری درشـرق مازندران و استان گلسـتان تا اینچه برون،

نظـر کمـی پـس از هندوسـتان دومیـن صادرکننـده فـرش
جهـان اسـت امـا هیـچ کشـوری نمی توانـد از نظـر کیفیت

گردشـگری شـرق مازنـدران ،امیـد

بـا فرش دسـتبافت ایرانی رقابت کند .فرشـته دسـت پاک

فعـاالن

روز چهارشـنبه در آییـن رونمایـی از پنـج طـرح فـرش لری

صنعـت

گردشـگری

ایـن

منطقـه را بـرای رونـق بیـش از پیـش

در سـازمان صنعـت ،معدن و تجارت لرسـتان افـزود :طرح

ایـن صنعـت درآمـدزا افزایـش داده

هـای فرش بسـیاری از کشـورها ،برگرفته و کپـی برداری از

اسـت .جمعـه گذشـته  12 ،بهمـن و

فـرش ایرانـی اسـت.وی فـرش دسـتبافت ایرانـی را حامل

همزمـان بـا آغـاز دهـه فجـر انقلاب

فرهنـگ و تمـدن و مایـه توسـعه اقتصادی کشـور دانسـت

اسلامی ،نخسـتین قطـار گردشـگری

و اظهـار داشـت :ایـن محصـول جـزو سـه کاالی راهبردی و

شـرق مازنـدران بـه صـورت آزمایشـی

صادرات غیرنفتی کشـور محسـوب می شـود کـه  95درصد

از سـاری تـا اینچـه بـرون در اسـتان

مواد اولیه آن در کشـور تولید می شـود.او ادامه داد :اکنون

گلسـتان ،سـفری یـک روزه و تفریحی

تنهـا بـرای فرش قم از خارج کشـور ابریشـم وارد می شـود

را بـا ارائـه برنامـه هـای تفریحـی برای

کـه کارهـای جدی برای تامیـن این ماده در کشـور نیز آغاز

تعـدادی از مسـافران رقـم زد.

کـه ایـن اداره کل اجـرای طـرح را بـا

اسـتانداری خواسـتار جـدی گرفتـه

طـرح قطـار گردشـگری چنـد سـال

هـدف تشـویق بخـش خصوصـی بـه

شـدن ایـن طـرح در اسـتان شـد و

اسـت کـه در مسـیر ریلـی شـمال و

منظـور ورود بـه ایـن حـوزه آغـاز کرد و

ایـن بـار طـرح قطار گردشـگری شـرق

منطقـه سـوادکوه از سـوی اداره کل راه

نتایـج خوبـی بـه همـراه داشـت.

مازنـدران در مسـیر سـاری-اینچه

افـراد بسـیارزیـادی هسـتند که تـا کنون قطارسـوارنشـده اند

آهـن شـمال اجـرا مـی شـود .برخـی

(یوسـف گـران پاشـا) افـزود :قطـار

بـرون بـرای نخسـتین بـار توسـط

آژانـس هـای گردشـگری فعـال در

گردشـگری را ابتـدا بـا برپایـی سـفری

سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی بـا

تهـران نیـز طـرح قطـار گردشـگری را

یـک روزه در مسـیر سـوادکوه بـرای

حضـور خانـواده تعـدادی از کارکنـان

در ایـن مسـیر زیبـای شـمال اجرا می

خانـواده کارکنـان همیـن مجموعـه

اسـتانداری اجـرا شـد.

کننـد ،امـا تـا کنـون قطـار گردشـگری

آغـاز کردیـم و پـس از آن نیـز خانواده

در مسـیر راه آهـن شـرق مازنـدران و

کارکنـان نیـروی انتظامـی و سـازمان

اسـتان گلسـتان حرکـت نکـرده بـود.

بازنشسـتگی کشـور را وارد ایـن قطـار

مدیـرکل راه آهـن شـمال در گفـت و

کردیـم کـه اسـتقبال بسـیار خوبـی از

گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان ایـن که

ایـن طـرح شـد.

فعالیـت قطارهـای گردشـگری بایـد به

وی ادامـه داد :پـس از چندیـن

بخـش خصوصـی واگـذار شـود ،گفـت

نوبـت اجـرای طـرح قطـار گردشـگری،

سـفرقطارهای گردشـگری گفت :درحال حاضرچهـارریل باس

درراه آهـن شـمال مشـغول فعالیت اسـت و فعلا تصمیم بر

جذابیت قطار گردشگری

قطارهـای بیـن شـهری ،یک قطـاررا بـه گردشـگری اختصاص

ایـن مسـوول با بیـان این که اسـتقبال

دهیم ،اما درصورت اسـتقبال ازقطارگردشـگری قطعا پیگیری

از طـرح قطـار گردشـگری بسـیار

خواهیـم کـرد که یـک ریل بـاس دیگربـه مازنـدران بیاوریم تا

چشـمگیر بـود ،اظهـار داشـت :در حـال

تعـداد سـفرها به بیشـترازیـک باردرهفته برسـد .قطـاراضافه

حاضـر سـازمان هـا و نهادهـای زیادی

شـده نیزتمام وقت دراختیارسـرمایه گـذاران بخش خصوصی

در اسـتان متقاضـی اسـتفاده از تـور

و شـرکت هـای فعال در ایـن حوزه خواهـد بود.

یـک روزه قطـار گردشـگری مازنـدران

در شـرق مازنـدران و اسـتان گلسـتان
تـا اینچـه برون ،امـکان این کـه در ماه
هـای سـرد سـال نیـز قطار گردشـگری

بـر اسـاس امار غیررسـمی  2.5میلیون نفـر در حوزه فرش

در مازنـدران فعـال باشـد میسـر

ایرانـی فعـال هسـتند کـه به دلیـل نجابت و بزرگـواری این

خواهـد شـد .طـرح قطـار گردشـگری

افـراد ،کمتریـن دردسـر و مشـکل را برای دولت داشـته اند.

شـرق مازنـدران کـه در امتـداد پـروژه

وی بـا تاکیـد بـر حـل مشـکالت فـرش ایرانـی بر اسـاس

قطـار گردشـگری شـمال طراحـی و

مسـائل و شـرایط هـر اسـتان افـزود :فـرش  29منطقـه

راه انـدازی شـده ،حاصـل پیشـنهاد

ایـران ثبـت جهانی شـده اسـت.وی اضافـه کـرد 30 :درصد

و پیگیـری یکـی از فعـاالن باسـابقه

صـادرات فـرش دسـتبافت ایران بـه امریکا ،توسـط ترامپ

صنعـت گردشـگری در مازندران اسـت.

تحریـم شـده امـا در حقیقـت بایـد گفـت مردم این کشـور

هوشـنگ مـرادی کـه مدیـر یکـی از

از هنـر ایـران و ایرانـی محروم شـده اند و این درحالیسـت

آژانـس هـای گردشـگری در مازنـدران

کـه محل مناسـبات سیاسـی ودیدارهـای ترامـپ به فرش

اسـت و نزدیـک بـه  2دهـه فعالیـت
در زمینـه گردشـگری و برپایـی تورهای

عکس :ایرنا

خریـد ایـن محصول ترغیب شـوند.

خاطـره انگیزباشـد .این مسـئول دربـاره امـکان افزایش تعداد

ایـن اسـت که درروزهـای جمعه بـه خاطرکم بودن مسـافران

انـدازی مسـیر جدیـد قطار گردشـگری

ایـران را بـه این محصول شـناخته است.دسـت پاک گفت:

در کشـور خریـداری می شـود در حالیکه ایرانیـان باید برای

و سـفریـک روزه بـا قطـاربـرای آن هـا مـی توانـد لذتبخش و

مدیـرکل راه آهـن شـمال گفـت :بـا راه

کـه در هـر کجـای دنیـا نام کشـور را زنده نگه داشـته و دنیا

اقـدام اسـت ادامـه داد :تنهـا  20درصد تولیـد این محصول

شـده اسـت ،افـزود :نـه تنهـا درکشـور ،بلکـه درمازنـدران هم

هسـتند .

فرش دسـتباقت پرچم و شناسـنامه دوم مردم ایران اسـت

تاکیـد بـر اینکـه جایگزینی بازارهای هدف امریکا در دسـت

مازندران فعال باشـد میسـرخواهد شـد.گران پاشـا با بیان این

کـه اسـتقبال خوب از سـفرهای یـک روزه بـا قطار گردشـگری

شـده اسـت.رییس مرکـز ملـی فـرش ایـران تصریـح کرد:

ایرانـی مزین شـده اسـت.رییس مرکز ملی فـرش ایران با

امـکان ایـن که درماه های سـرد سـال نیزقطارگردشـگری در

نکته

رییـس مرکـز ملـی فـرش ایـران گفـت :هـر چنـد ایـران از
برنامـه ریـزی بـرای راه انـدازی قطـار

معنـای واقعـی درک کننـد».

مدیـرکل را ه آهن شـمال گفـت :با راه اندازی مسـیرجدید قطار

مدیر کل راه آهن شمال :استقبال از طرح قطار گردشگری بسیار چشمگیر بود
گزارش

ارتبـاط بـا جامعـه محلـی هسـتند تـا اصالـت فرهنگـی و تاریخی منطقـه را به

داخلـی و خارجـی را در کارنامـه دارد،
بـه منظـور تقویـت صنعـت گردشـگری،

طرح قطار گردشگری شرق مازندران پیشنهاد یکی از فعالین گردشگری مازندران است

طرحـی را بـا اسـتفاده از زیرسـاخت

راه آهـن ارائـه کـرد و بـه مرحلـه اجـرا

کـم کاری بخـش خصوصـی حـوزه

رسـاند کـه بـه اعتقـاد او هـم بـه رونـق

گردشـگری مازنـدران در اجـرای ایـن

گردشـگری در شـرق اسـتان کمـک

گونـه طـرح هـای تفریحی سـبب شـد

خواهـد کـرد و هـم شـرایط سـفرهای

کـه اداره کل راه آهـن شـمال مسـتقیم

یـک روزه را بـرای اقشـار مختلـف

بـرای راه اندازی قطار گردشـگری ورود

جامعـه بـا سـطح درآمـدی متوسـط و

کند .

متوسـط رو بـه پاییـن نیـز فراهـم مـی

مـرادی بـا بیـان ایـن کـه افزایـش

کند .

نشـاط اجتماعـی از مسـائل مهـم و

ایـن فعـال گردشـگری دربـاره اجـرای

مـورد تأکیـد مسـئوالن کشـور و اسـتان

طـرح قطـار گردشـگری بـه خبرنـگار

اسـت ،اظهار داشـت :پیـش از این هم

ایرنـا گفـت :طـرح قطـار گردشـگری را

طـرح هایـی را بـرای رونـق گردشـگری

در مازنـدران اداره کل راه آهـن شـمال

در اسـتان و جـذب مسـافران خارجـی

انجـام مـی دهـد ،امـا ایـن طـرح هـا

بـه مازنـدران انجـام دادیـم ،امـا ایـن

بایـد توسـط بخـش خصوصـی اجـرا

طـرح بـا توجـه بـه هزینـه اندکـی کـه

شـود و اداره کل راه آهـن بـه عنـوان

دارد و زمـان کمـی کـه از افـراد مـی

یـک نهـاد دولتـی باید در حـوزه نظارت

گیـرد ،مـی توانـد تأثیـر بسـیار زیـادی

و کمـک بـه اجـرای چنیـن طـرح

در گردشـگری شـرق مازنـدران داشـته

هایـی حضـور داشـته باشـد .معتقـدم

باشـد.

پیام رسـانه
مازندران

روزنامـه خبرشمال

در گزارشی به

گوشـت تلخی این روزهای بازار گوشت
خبر داد.

جنوب کرمان

روزنامـه کاغذوطن

به نقل از

مدیریت حفظ نباتات سـازمان جهاد

کشـاورزی جنوب نوشت :آمادگی کنترل
ملخ صحرایی در جنوب کشـور را داریم.

اصفهان

روزنامـه اصفهان زیبا

از زندانی

نبودن هیـچ معلمی به دلیل اعتراض در

اصفهان خبر داد.

فارس

روزنامه افسانه

از جدا سازی موفق

دوقلو های به هم چسبیده در شیراز خبر
داد.

افزایش 39درصدی كشفیات سرقت در انار

10003432117834

 -فرمانده انتظامی شهرستان انار از افزایش 39درصدی كشفیات سرقت در 10ماهه نخست سال جاری نسبت به

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدت مشابه سال قبل خبر داد.

021-26325268

نجات مصدومان حادثۀ

برخورد تیبا با اتوبوس
آتش
نشانی

مدیرعامـل

سـازمان

بـا حکـم مدیرعامـل ،اعضـای

خوزستان

شـهرداری کرمـان از نجـات

کمیتـه برنامـه ریـزی فنـی
شـرکت برق منطقهای خوزسـتان

خـودرو در شـهر

بـرای یکسـال منصـوب شـدند.

کرمـان خبـر داد .علی عسـکری گفت :در سـاعت 9:27

بـر اسـاس ایـن حکـم سـید مهـرداد بلادی موسـوی

دقیقـۀ روز  16بهمنمـاه از یـک مـورد سـانحۀ تصـادف

(رییـس) ،امید سـروری (دبیر) ،مسـعود قنواتـی ،مهدی

در بولـوار امـام صـادق (علیهالسلام) مطلـع شـدیم.

ابوعلـی گلـه داری ،شـهرام رشـیدیان ،علی اصغـر خدامراد

وی افـزود :در ایـن حادثـه یـک دسـتگاه خـودروی

منگـری ،محمـد علـی شـاهزاده ،رامیـن گلشـنی راد ،علی

تیپـا پـس از برخـورد بـا یـک دسـتگاه اتوبـوس ،دچـار

مصطفایـی نیـا ،ادیب روسـتایی ،ماشـاءاله احسـانی زاده،

حادثـه شـد و دو نفـر سرنشـین خـودروی تیبـا دچـار

کیومـرث زمانـی ،احسـان غریـب رضـا ،مسـتوره شـایگان

مصدومیـت جـدی شـده و در اثـر شـدت تصـادف ،بین

و اکـرم ناجـی بـه عضویـت در کمیتـه برنامـه ریـزی فنـی

آهنپارههـای خـودرو محبـوس شـدند.

منصـوب شـدند.

گزیده ها

خبر

کرمان درجلوگیری از
آلودگی محیط زیست

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمان
بـا اشـاره بـه وظایـف شـهرداریها در
عرصـه حفظ محیط زیسـت گفت :یکی
از مهـم تریـن وظایـف ،بحـث آلودگـی
مـواد زائـد جامـد اسـت کـه شـهرداری
کرمـان بـا توجـه بـه وسـعت شـهر
کرمـان،در خصـوص جمـع آوری ایـن
مواد زائد از سـطح شـهر عملکرد نسـبتا
مناسـبی دارد اما تا رسـیدن به وضعیت
ایـده آل راه بسـیاری در پیـش داریـم.
شـاکری افـزود :بـا توجـه به مشـکالت
عدیـده زیسـت محیطـی و جـدی تـر
شـدن مسـئله حفـظ محیـط زیسـت و
لـزوم توجـه بیشـتر بـه ایـن مقولـه بـه
نظر می رسـد که شـهرداری هـا در حوزه
مدیریـت شـهری مـی تواننـد بـه عنوان
نهـاد تاثیرگذار،اقدامـات موثری داشـته
باشـند.وی ادامـه داد :تفکیـک زبالـه از

تـا چهـار دهـه پیـش ،باسـواد شـدن
آرزوی نیمـی از ملـت ایـران بـود؛
رویایـی کـه در چهـل سـالگی انقلاب
اسلامی آنقـدر ارتقـا یافتـه کـه اکنون
در

تکاپـوی

شکسـتن

مرزهـای

فناوریهـای برتـر دنیاسـت .از سـال
1286

شمسـی

کـه

فعالیتهـای

سـوادآموزی بـا اولیـن کالسهـای
اکابـر کلیـد خـورد تـا  71سـال بعـد
کـه انقلاب اسلامی رخ داد ،همچنان
بیـش از نصـف ملـت ایـران بیسـواد
بودنـد.
نـرخ باسـوادی در کشـور تـا پیـش از
انقلاب تنهـا  47درصـد بـود و این در
حالـی بـود کـه میـزان باسـوادی زنان،
اسـفبار و  23درصـد کمتـر از مـردان

دانشجو میشوند
فرماندهـی

و دسـتگیری عوامـل حادثـه

سـرهنگ شیراوژن با اشـاره به جزئیات تیراندازی در خرمآباد
افزود :سـاعت  ۲:۳۰بامداد امروز  ۲نفر مسـلح در بلوار شـهید
چاغرونـد اقـدام به انفجار یک دسـتگاه تانکر گاز سـیانجی
کردنـد کـه در همـان زمان با واحد گشـت کالنتری شـماره ۱۵
شهرسـتان مواجه میشـوند .وی ادامه داد :این افراد با واحد
گشـت درگیـر و در ایـن حادثـه متأسـفانه نجمالدیـن بـاوی
سـرباز وظیفـه بـه درجه رفیع شـهادت نائل آمد و یـک نفر از
پرسـنل پایور مجروح شـد که در بیمارسـتان تحت مداواست.

شهرشناسـی

مرتضـی عزتـی در بازدیـد از غرفـه شـهرداری قـم در
نمایشـگاه «شـکوه چهـل سـاله» کـه در مصلـی قـدس
برگـزار میشـود ،اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه تعـدادی
از تاکسـیرانان قـم مـدارک دیپلم ،فـوق دیپلم ،لیسـانس
و فـوق لیسـانس دارند و تعـدادی از تاکسـیرانان تقاضای
ادامـه تحصیـل داشـتند ،اقداماتـی در ایـن راسـتا انجـام
دادیم.

بـود و کل دانشـجویان کشـور هرگـز از
 170هـزار نفـر تجـاور نکـرد؛ در چنیـن

جهـان را جبـران کننـد.

وضعیتـی تبعـا کیفیـت تحصیـل و

اکنـون در چهلمیـن سـالگرد پیـروزی

آمـوزش پاییـن بـود و تولیـد علـم و

انقلاب اسلامی نـرخ باسـوادی در

دانـش فرسـنگها از میانگیـن جهانی

کشـور بـه  93درصـد رسـیده ،مدارس

جامانـده بـود.

ابتدایـی از  39بـه  64هـزار مدرسـه

انقلاب اسلامی کـه آمـد ،روح تازهای

و دانـش آمـوزان ابتدایـی از پنـج بـه

کشـورهای قدرتمند و پیشـرفته دنیا ایستاده اسـت.برخی از شاخص

در مناطـق محـروم و دورافتـاده کشـور

نزدیـک هشـت میلیـون نفـر افزایـش

دمیـده شـد و نـه تنهـا حـق تحصیـل

یافتـه اسـت؛ نکتـه قابـل تامـل اینکـه

جهـان ،رتبـه نخسـت دربین  25کشـوربرتـردنیا درخصـوص تولید

و علمآمـوزی مـورد توجـه جـدی قـرار

جمعیـت

دانشآمـوز دختـر دوره

گرفـت کـه از میان نوجوانـان و جوانان

ابتدایـی کـه امـکان تحصیـل کمتـری

فراموششـده کشـور ،صدهـا هـزار

داشـت در دوران انقلاب  95درصـد

اسـتعداد و نخبـه فرصـت ابـراز وجـود

رشـد داشته اسـت .ر اسـتان کرمانشاه

یافتنـد و بـه تدریج خودنمایـی کردند.

هـم اتفاقـات مشـابهی افتـاده؛ در

روز بـه روز از جمعیـت بیسـوادان

سـال  57از جمعیـت سـن تحصیـل

کاسـته شـد و بـر خیـل باسـوادها و

ایـن اسـتان فقـط  47درصـد امـکان

کیفیـت تحصیـل آنـان افـزوده شـد

تحصیـل داشـت امـا این آمار در سـال

موضــوع چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی،
شــهرداری اهــواز مصمــم بــه اجــرای هــر چــه باشــکوهتر
برنامههــای ایــن ایــام اســت.
شــهردار اهــواز ادامــه داد :قبــل از شــروع دهــه فجــر،
جلســات هماهنگــی متعــددی از جملــه دو جلســه

فضایی ،نانو ،موشـک و چندین رشـته پزشـکی.

 97بـه بیـش از  98درصـد ارتقـاء
یافتـه کـه نـرخ باسـوادی را از  47بـه
 88درصـد رسـانده اسـت.
طـی ایـن چهـار دهـه تعـداد دانـش
آمـوزان از  94بـه  310هزار نفر رسـیده

دسـت پیـدا کـرد.وی با اشـاره بـه اینکه

در حالـی کـه قبـل از انقلاب هیـچ

شـهر کرمـان در لیسـت شـهرهای آلوده

مدرسـه عشـایری در اسـتان وجـود
نداشـت ،اکنـون هشـت هـزار و 659
دانش آموز عشـایری اسـتان مشـغول
بـه تحصیـل هسـتند.
افزایـش  89و  76درصـدی تعـداد
عکس  :ایرنا

معلمـان مـرد و زن و توسـعه 30
برابـری مسـاحت سـالن های ورزشـی
از دیگـر خدمـات آموزش و پرورش در
اسـتان کرمانشـاه اسـت.

شــورای اداری بــا حضــور همــه معاونیــن و مدیــران
برگــزار و تقســیم کار الزم انجــام شــد و بــا توجــه بــه

دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه هم

تقــارن ایــام فاطمیــه و دهــه فجــر تصمیــم گرفتیــم

پیـش از انقلاب تنهـا محـدود بـه 2

برنامــه هــای متناســب بــا حــال و هــوای ایــن دو

دانشـکده بـا  295دانشـجو بـود امـا

مناســبت مهــم برگــزار کنیــم.

اکنـون بـا هشـت دانشـکده و بیـش

کتانبــاف افــزود :امســال  ۴۰۰برنامــه در زمینههــای

از پنـج هـزار دانشـجو ،سـاالنه صدهـا

فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی و ورزشــی پیشبینــی

کارشـناس ،پزشـک ،متخصـص و

شــده کــه در مناطــق  ۸گانــه شــهر اهــواز در حــال

فـوق تخصـص تربیـت مـی کنـد کـه

برگــزاری اســت.

تولیـد هـزاران مقالـه علمـی کمتریـن

وی ادامــه داد :بــرای نخســتین بــار چهــار همایــش

خدمـت آنهـا بـه جامعه اسـت چنانچه

پیــاده روی خانوادگــی در نقــاط مختلــف شــهر بــا

بـر مبنـای جدیدتریـن ارزشـیابی

شــرکت گســترده شــهروندان و همراهــی نیــروی

فعالیتهـای پژوهشـی دانشـگاههای

انتظامــی برگــزار شــد.

علـوم پزشـکی سراسـر کشـور ،ایـن

شــهردار اهــواز افــزود :همچنیــن اداره کل ارتباطــات

دانشـگاه باالتـر از تمـام دانشـگاههای

و امــور بینالملــل شــهرداری نیــز فضاســازی هــا و

تیـپ  2و بعـد از دانشـگاههایی ماننـد

تبلیغــات محیطــی گســترده ای در ســطح شــهر انجــام

تهـران شـهید بهشـتی و اصفهـان

داده و امســال تــاش شــد کــه پرچــم جمهــوری

توانسـته در جایـگاه هشـتم کشـوری

اســامی محــور بــوده و کلیــه نقــش هــا در کنــار پرچــم

قـرار بگیـرد.

قــرار گیــرد.

وجـه افتخارآمیـز این اعـداد و ارقام و

کتانبــاف بــا تاکیــد بــر ضــرورت حضــور همــه جانبــه

جهـش آنهـا طـی چهـار دهـه اخیـر در

در راهپیمایــی باشــکوه  ۲۲بهمــن مــاه اذعــان کــرد:

شـکاف سـطح علمی ایـران و میانگین

شــهرداری اهــواز امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته

جهانی اسـت کـه اکنون برعکس شـده

بــا تمــام تــوان در صحنــه بــوده و برنامــه هــای متنوعــی

و ایـن ایـران اسـت کـه گـوی سـبقت

را بــه مناســبت ایــن روز اجــرا مــی کنــد.

را از میانگیـن علـم جهـان ربـوده و در

کتانبــاف در پایــان گفــت :شــهرداری اهــواز علیرغــم

بیـن مدعیان دنیاسـت.

تمــام تنگناهــای مالــی خــود ،بــه دلیــل اهمیــت بــاالی
دهــه فجــر و نیــز ایــام فاطمیــه همچــون گذشــته پــای
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کارآمــد چــرا کــه هرچــه داریــم از انقــاب و اســام

بنــدر امــام ،بهبهــان ،خرمشــهر ،دزفــول،

اســت.

رامشــیر ،رامهرمــز ،شــادگان ،شــوش و

کتانبــاف افــزود :امســال  ۴۰۰برنامــه در

الــوان ،شوشــتر ،گتونــد ،اللــی ،هفتــکل

به بهره برداری خواهد رسید

زمینههــای فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی و

و هندیجــان انجــام شــده و بــا بهــره

ورزشــی پیشبینــی شــده کــه در مناطــق ۸

بــرداری از آن هــا شــاهد تغییــرات

پیــروزی انقــاب اســامی و در ایــام ا...

شــهری و روســتایی ،کاهــش تلفــات،

دهــه مبــارک فجــر 91 ،پــروژه توزیــع

اصــاح و بهینــه ســازی روشــنایی،

بــرق بــا ســرمایه گــذاری  484میلیــارد

تامیــن بــرق مســکن مهــر و

نیــرو

ریالــی در اســتان خوزســتان بــه بهــره

رســانی بــه بهــره بــرداری خواهــد

بــرداری خواهــد رســید.

رســید.

رضــا غضنفــری ،مدیرعامل این شــرکت

وی افــزود ایــن پــروژه هــا در شــهرهای

بــا اعــام خبــر فــوق گفــت؛ ایــن پــروژه

آبــادان ،اروندکنــار ،امیدیــه و جایــزان،

هــا در بخــش هــای احــداث ،توســعه

اندیمشــک ،اندیــکا ،ایــذه ،باغملــک،

شــبکه و ســاماندهی شــبکه هــای بــرق

شــهردار اهــواز افــزود :همچنیــن اداره کل

خواهیــم بــود.

ارتباطــات و امــور بینالملــل شــهرداری نیــز

غضنفــری بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان

فضاســازی هــا و تبلیغــات محیطــی گســترده

اجــرای ایــن پــروژه هــا 968 ،نفــر

ای در ســطح شــهر انجــام داده و امســال

اشــتغال زایی مســتقیم و غیرمســتقیم

تــاش شــد کــه پرچــم جمهــوری اســامی

صــورت گرفتــه اســت ســرمایه گــذاری
انجــام شــده را  484میلیــارد و 213

عکس :ایرنا

عکس :منابع طبیعی

بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد

و ســاماندهی شــبکه هــای توزیــع بــرق

محســوس و ارتقــاء ضریــب پایــداری

گانــه شــهر اهــواز در حــال برگــزاری اســت.

میلیــون ریــال اعــام نمــود.

تولیـد علوفـه خشـک به علت کم بارشـی اسـتان  ،از  65کیلوگرم در هکتـار به  30کیلوگرم

حفظ منابع طبیعی و محیط زیسـت یکی از اولویت های اصلی دولت ها در جهان اسـت.

فرارســیدن ایــام فاطمیــه اظهــار کــرد :نظــر بــه اهمیــت

زمینـه تحقیقات سـلول های بنیـادی ،لیزر ،فناوری هسـتهای ،علوم

دانـش آمـوز یـک معلـم دارند.

در هکتار کاهش یافته اسـت.

بارنامـه کـرده ،بالفاصلـه موضـوع بـا جدیت در دسـتور کار

کتانبــاف ضمــن گرامیداشــت دهــه فجــر و تســلیت

مقالـه با بیشـترین ارجاع ،قرارگرفتـن دربین  10کشـوراول جهان در

 76دانـش آمـوز یـک مدرسـه و هر 6

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان این مطلب گفت  :در حال حاضر

اقـدام به دریافت شـش میلیـارد ریال حوالـه تحت عنوان

مدیــران اســتانی و شــهری تشــکیل شــد منصــور

ترین پیشـرفتهای علمی از این جملهاند :رسـیدن به رتبه  16علمی

 12معلـم وجـود داشـت امـا اکنون هر

کنون  200دانشمند ایرانی در جمع یک درصد دانشمندان دنیا قرار دارند

بـا سـو اسـتفاده از کـد ملـی وی طـی چهار سـال گذشـته

ارائــه داد.

مرزهـای تولیـد علـم دربسـیاری ازفناوریهـای جدید دنیـا درکنار

 342دانـش آمـوز تنهـا یک مدرسـه و

شـهردار کرمان و مجموعه شـهرداری ،از

پوشـش کمیتـه امداد بـوده مبنی بر اینکه فردی ناشـناس

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اســتاندار خوزســتان و

تنهـا کمیت علمآموزی درکشـوردگرگون شـده که ایران با شکسـتن

تـا پیـش از سـال  57بـه ازای هـر

نشـان کـرد :بطـور کلی پیشـگیری بهتر

گفـت :در پـی اعالم شـکایت یکـی از شـهروندان که تحت

اجمالــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص

بخـش تحـوالت درحـوزه آموزش عالی اسـت به طوری کـه اکنون نه

هـزار و  943مدرسـه افزایـش اسـت.

از درمـان اسـت و امیدواریـم بـا تدابیـر

سـرهنگ حسـین بـدری بـا اعلام جزئیـات ایـن خبـر

مراســم باشــکوه راهپیمایــی  ۲۲بهمــن گزارشــی

دانشـگاه و افزایـش  32برابـری ظرفیت دانشـگاهی هم سـادهترین

مدرسـه و  116مدرسـه روسـتایی به 2

از نظـر آالیندگـی هـوا قـرار نـدارد ،خاطر

فـاروج خبـر داد.

دختـر دوره ابتدایـی کـه امـکان تحصیـل کمتـری داشـت در دوران

مدرسـه و دانـش آمـوزان ابتدایـی از پنج بـه نزدیک هشـت میلیون

تـا شـکاف بـزرگ تولیـد علـم ایـران با

هـدف مهم کـه کاهش آلودگی هواسـت

میلیـارد ریـال کالهبـرداری در

شــهردار اهــواز در جلســه شــورای هماهنگــی برگــزاری

درکشـوربـه  93درصد رسـیده ،مـدارس ابتدایـی از 39بـه  64هزار

انقالب  95درصد رشـد داشـته است.رشـد دانشـگاه ها از 27به 660

صـرف هزینـه بسـیار اسـت بـه ایـن

یـک کالهبـردار حرفـهای بـا ۶

اکنـون در چهلمین سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی نرخ باسـوادی

محـدود بـه مقاطـع تحصیلـی پاییـن

ناوگان حمل و نقل شـهری که مسـتلزم

خراسـان شـمالی از دسـتگیری

گزارش شهردار اهواز از
اقدامات دهه فجر

سـواد بخـش زیـادی از باسـوادها هم

اسـت کـه شـاید بتـوان بـا تغییـر در

جانشـین

فرمانـده

انتظامـی

کارآگاهـان پلیـس آگاهـی اسـتان قـرار گرفت.

از انقلاب اسلامی بـه هـزار و 323

استان کرمان به دلیل کم بارشی

خبـر

داد.

و فنـاوری یـورش بردنـد و کوشـیدند

دیگـر آلودگـی هـوا و آلودگـی صوتـی

خراسان

رشـته تاکسـیران حرفـهای و

و  158مدرسـه شـهری اسـتان بعـد

کاهش تولید علوفه خشک

شـهرداری قـم از راهانـدازی

دوم انقلاب بـه سـمت مرزهـای علـم

شـاکری تصریـح کـرد :مبحـث مهـم

داشـته باشـیم.

مدیریـت

بـر تاکسـیرانی

بو د .

بـرای حفـظ محیـط زیسـت باشـد.

از هـر گونـه آلودگـی زیسـت محیطـی

سـازمان

نظـارت

طـوری کـه جوانـان نخبه ایـران از دهه

در ایـن بخـش میتواننـد کمـک بزرگی

قـرار نگیـرد و شـهری سـالم و عـاری

با مدل کمیته امدادی

نفـرافزایش یافته اسـت؛ نکته قابل تامل اینکـه جمعیت دانشآموز

مبـداء مسـئله مهمـی اسـت که نیـاز به

شـهرهای آلـوده از نظـر آالیندگـی هـوا

و

تیرانـدازی در خرمآبـاد خبـر داد.

فرهنـگ سـازی دارد و سـرمایه گـذاری

ایـن پـس نیـز شـهر کرمـان در لیسـت

مدیرعامـل

قم

انتظامـی لرسـتان از شناسـایی

آرزوی باسواد شدن تا شکستن مرزهای علم

کالهبردار  ۶میلیاردی

نکته

عملکرد مناسب شهرداری

لرستان

معـاون

اجتماعـی
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تاکسیرانهای قم،

تیراندازی در خرمآباد

برنامه ریزی فنی شرکت برق

آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی
سرنشـینان

شناسایی عوامل

انتصاب اعضایکمیته
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پیام
استان ها

واگذاری  ۳۸هزار هکتار زمین صنعتی در کشور

محــور بــوده و کلیــه نقــش هــا در کنــار پرچــم

قــرار گیــرد.

اراضی سیلزده خوزستان بعد  10روز هنوز زیر آباند

مهدی رجبی زاده اظهار داشـت :در شـمال اسـتان کرمان  6.2میلیون هکتار مرتع داریم که
 7درصـد مراتـع کشـور را شـامل مـی شـود .وی گفـت  :به دلیل کـم بارشـی  ،مراتع درجه

جهــاد

بــه مــزارع در اثــر ســیالب ادامــه داد :خســارتهای

خوزســتان

بــرآورد شــده تــا کنــون از نظــر ریالــی  ۲۵۳میلیــارد

گفــت ۳۳ :هــزار هکتــار از

تومــان اســت .ســیالب امســال بــا ســیالب ســال
 ۹۵تفــاوت چشــمگیری دارد ،زیــرا در آن ســال بعــد
از حــدود  ۲یــا  ۳روز آب از مــزارع تخلیــه شــد امــا

رییــس

ســازمان

معـاون فنـی سـازمان صنایـع

دیگـر را دارنـد.وی بـا تأکیـد بـر اینکه آب مقوله بسـیار

شـهرکهای

حیاتـی در کشـور اسـت ،افـزود :روزانـه  ۷۷۵هـزار

صنعتـی ایـران بـا بیـان اینکه

فاضلاب صنعتـی در تصفیـه خانههـای کشـور تصفیـه

 ۲۳۰مـدول تصفیـه خانـه در

میشـود.محمدزاده تصریـح کـرد :بایـد کاری کنیـم

محصــوالت زارعــی اســتان

خشـک قـرار دارد ،تصریـح کـرد :تولیـد علوفه خشـک در اسـتان از  65کیلوگـرم در هکتار

 ۲۰۲شـهرک صنعتـی کشـور احداث شـده اسـت ،گفت:

کـه از منابـع آبـی حداکثـر اسـتفاده بهینـه را داشـته

در اثــر وقــوع ســیالب خســارت دیدنــد و تمرکــز ایــن

بـه  30کیلوگـرم کاهـش یافتـه و تـا سـال گذشـته  2و نیم میلیـون واحد دامی در اسـتان

شـرکت شـهرکهای صنعتـی امـروز در جمـع آوری

باشـیم کـه یکـی از دسـتاوردهای احـداث تصفیـه

خســارتهای وارد شــده در شهرســتانهای هویــزه و

اکنــون پــس از گذشــت بیــش از  ۱۰روز از ســیالب

داشـتیم کـه دو برابـر ظرفیت مراتع ،دام وجود داشـت و تقریبا گوشـت قرمز(گوسـفندی)

فاضلاب و تصفیـه خانههـای صنعتـی حـرف بـرای

خانههـا بازچرخانـی آب اسـت.معاون فنـی سـازمان

دشــت آزادگان بود.کیخســرو چنگلوایــی بــا حضــور در

هنــوز آب در مــزارع وجــود دارد.رییــس ســازمان جهــاد

که در اسـتان مصرف می شـود 60 ،درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شـود.

گفتـن دارد.فتـح هللا محمـدزاده در جمـع خبرنـگاران،

صنایـع کوچـک و شـهرکهای صنعتـی ایـران با اشـاره

تحریریــه ایســنا بــا اشــاره بــه وقــوع ســیالب در اســتان

کشــاورزی خوزســتان تصریــح کــرد :ســازمان جهــاد

وی بـا اشـاره بـه اینکـه جنبه هـای دیگر مرتع بـرای ما اهمیت ویـژه ای دارد ،گفـت :در 40

اظهـار کـرد :فرآیندهـای بـه روزی در تصفیـه خانههای

بـه اینکـه در کشـور  ۸پـروژه سیسـتم اسـتحصال آب

اظهــار کــرد :البتــه در بخشهــای دیگــر اســتان از جملــه

کشــاورزی در ایــن ســیالب در بحــث مدیریــت شــرایط

سـال گذشـته در  5.8میلیون هکتار مراتع اسـتان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از

صنعتـی بـه کار گرفتـه شـده و ایـن فرآینـد ارتقـا یافته

در حـال بهرهبـرداری اسـت ،گفـت :همچنیـن  ۴پـروژه

حمیدیــه ،شوشــتر ،دزفــول ،شــوش و اندیمشــک نیــز

در شهرســتانها اقدامــات بســیار خوبــی را انجــام داده

 90درصـد از مراتـع مـا ممیزی هسـتند و تـا امروز  2و نیم میلیون هکتار طـرح مرتع داری

اسـت ،بـه طوریکـه مهندسـین مشـاور و شـرکتهای

تحت عنوان سیسـتم اسـتحصال آب در کشـور در حال

شــاهد خســارتهایی در اثــر ســیالب بودیــم.وی بــا

و تــاش کــرده اســت تــا خســارت بــه کمتریــن میــزان

داده ایـم و  40درصـد از مراتـع اسـتان را در قالـب یک قرارداد رسـمی مدیریت می کنیم.

مهندسـی کشـور آمادگـی ارائـه خدمـات در کشـورهای

سـاخت اسـت.

اشــاره بــه بــرآورد ریالــی ایــن خســارتهای وارد شــده

کاهــش پیــدا کنــد.

یک ما  23،هزار هکتار  ،مراتع متوسـط  19و نیم درصد و مراتع فقیر ما  80درصد هسـتند
و بررسـی هـا نشـان داده هـر سـال  15هـزار هکتار از مراتـع ما تبدیل به بیابان می شـوند.
ایـن مقـام مسـوول بـا بیـان اینکـه کرمان اسـتانی کـم بـارش و در اقلیم خشـک و نیمه

خبر

کوچـک

و

خوزستان

کشــاورزی
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پیام
استانها

عملیاتاجرایی

 -سیرجان آغازشد

امنیتـی اسـتاندار کرمـان ،مدیـرکل و
معاون سـاخت و توسـعه راه های اداره
کل راه و شهرسـازی اسـتان ،نماینـده
مـردم بافـت ،ارزوئیـه و رابر ور مجلس

خوزستان

ایثارگران ستون های مستحكم

پنج درصد افزایش یافت

عملیـات اجرایـی احـداث  ۸کیلومتـر
دیگـر از بزرگراه بافت  -سـیرجان آغاز
شد.
در ایـن مراسـم بلـوردی مبلـغ قـرارداد
اجـرای ایـن پـروژه را  ۲۴۰میلیـارد
ریـال ذکـر کـرد و افـزود :در بودجـه
سـال  ۹۸مبلـغ  ۱۱۰میلیـارد ریال برای
قطعـه دوم بزرگـراه بافـت  -سـیرجان
پیـش بینی شـده اسـت.مدیرکل راه و
شهرسـازی اسـتان کرمـان گفـت۸ :
کیلومتـر دیگـر از ایـن محـور بـا
پیشـرفت فیزیکـی  ۹۰درصـد در حـال
اجراسـت و تـا پایـان سـال جـاری بـه
بهـره بـرداری مـی رسـد .وی بـا بیـان
اینکـه حـدود  ۱۹کیلومتـر هـم بـا ۵۰
درصـد پیشـرفت فیزیکـی در دسـت
سـاخت اسـت تصریـح کـرد :پیش از
ایـن نیـز  ۱۹کیلومتـر از محـور بافت -
بهـره برداری اسـت.بلوردی گفـت :این
پـروژه عالوه بـر واقع شـدن در کریدور
بزرگراهی جیرفت  -بافت  -سـیرجان
و اهمیـت آن در جایگزینـی محـور
سـیرجان  -بندرعبـاس در بحـث
پدافنـد غیرعامـل ،بـه دلیـل وجـود
کارخانـه فـوالد بافـت از اهمیـت
بسـزایی برخـوردار اسـت.محور بافت -
سیرجان  ۹۸کیلومتر طول دارد.

بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان در یــک نشســت
صمیمانــه کــه بــه همــت اداره بهبــود روابــط کار و امــور
اجتماعــی ایــن شــرکت برگــزار شــد میزبــان ایثارگــران
 ،رزمنــدگان  ،جانبــازان ایــن شــرکت بودنــد و پــای
صحبت آنها نشســتند .
مدیرعامــل ایــن شــرکت طــی ســخنانی ضمــن گرامــی
داشــت یــاد و خاطــره بنیانگــذار کبیــر انقــاب
شــکوهمند اســامی (ره) و تبریــک ایــام هللا دهــه
مبــارک فجــر اظهــار داشــت  :بنیــان انقــاب بــا ایثــار و
از خــود گذشــتگی بنــا نهــاده شــده و شــما جانبــازان و
ایثارگــران ســتون هــای مســتحکم ایــن انقــاب
هستید .
قبــاد ناصــری افــزود  :در روزهایــی کــه انقــاب

صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:

واردات دانســت و تصریــح کــرد :بایــد

در بخــش کشــاورزی از ابزارهــای

صــادرات از کشــور در  9ماهــه ســال

از فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای

فنــاوری

 97نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال

افزایــش صــادرات تولیــدات کشــور

هوشــمند ،اینترنــت اشــیا و دیگــر

اطالعــات،

پنــج درصــد افزایــش و واردات 15

بهــره بــرد امــا بــا روش هــای ســنتی

روش هــای نویــن اســتفاده مــی

درصــد کاهــش یافــت .ســعید زرنــدی

نمــی تــوان صــادرات پایــدار ایجــاد

شــود کــه در افزایــش بهــره وری

روز چهارشــنبه در همایــش جهادگــران

کرد.

تولیــد

خودکفایــی و تامیــن مــواد غذایــی در

زرنــدی بــه مصــرف زیــاد آب در

تأثیرگــذار اســت .وی بــا اشــاره بــه

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،ارزش

بخــش کشــاورزی هــم اشــاره کــرد و

ظرفیــت هــای اســتان ســمنان،

محصــوالت وارد شــده بــه کشــور در 9

اظهــار داشــت :بــه منظــور افزایــش

تصریــح کــرد :در ایــن اســتان 581

مــاه امســال را  32میلیــارد دالر اعــام

بهــره وری بخــش کشــاورزی بایــد

پروانــه بهــره بــرداری از معــادن صــادر

کــرد و افــزود :ایــن در حالــی اســت

بــرای ماشــینی کــردن کارهــا برنامــه

شــده کــه ایــن موضــوع بیانگــر

کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته،

ریــزی شــود و شــرکت هــای فنــاور و

اهمیــت بخــش معــدن در ایــن

 38میلیــارد دالر محصــول وارد کشــور

نــوآور را در این زمینه وارد کرد.

اســتان در کنار صنعت است.

شد.

معــاون وزارت صنعــت ،معــدن و

معــاون وزارت صنعــت ،معــدن و

و کاهــش

حســگرهای

مصــرف

آب

اســامی یــک نهــال نوپــا بــود از ســوی دشــمن بعثــی
مــورد حمایــت اســتکبار مــورد هجــوم قــرار گرفــت ،
ســپر کــردن جــان عزیزشــان در برابــر گلولــه هــای
دشــمن ضمــن جلوگیــری از پیشــروی دشــمن ،
وی ادامــه داد  :بنــا بــه تعبیــر گهربــار مقــام معظــم
رهبــری  ،شــما جانبــازان شــهیدان زنــده و برکــت ایــن
انقالبیــد بنابــر ایــن از ســوی هیــأت مدیــره شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان اعــام مــی
چارچــوب قوانیــن و مقــررات  ،از هیــچ تالشــی
فروگــذاری نخواهیم کرد .
عبدالصمــد یراحــی رییــس اداره بهبهــود روابــط کار و
امــور اجتماعــی ایــن شــرکت نیــز طــی ســخنانی
گفــت  :در میــان کارکنــان ایــن شــرکت  55نفــر جانبــاز
و  63نفــر رزمنــده وجــود دارد  .ضمــن آنکــه  11نفــر از
پرســنل ایــن شــرکت در دوران جنــگ و پــس از جنــگ
بدلیــل اثــرات بیمــاری هــای ناشــی از جراحــات
جنگی به خیل عظیم شــهداء پیوســته اند .

البرز

شهرداری مشکین دشت

برای ساخت بیمارستان زمین

واگذار می کند

شــهردار مشــکین دشــت فردیــس بــا اشــاره بــه نیازهــای
درمانــی ایــن شــهر  80هــزار نفــری گفــت :بــرای ســاخت
بیمارســتان آمــاده واگــذاری زمیــن بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی البرز هستیم.
ســیدجعفر موســوی عصــر پنجشــنبه در نشســت بــا
خبرنــگاران افــزود :اکنــون ســاخت مراکــز درمانــی و
بیمارســتانی از نیازهــای ایــن شــهر بــوده و شــهرداری در
ایــن زمینــه آمــاده کمــک بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
البرز است.
وی بیــان داشــت :یکــی دیگــر از نیازهــای منطقــه
مشــکین دشــت و شهرســتان فردیــس اتصــال بــه
بزرگــراه تهــران  -کــرج اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد

ســومین حــوزه مهــم اقتصــادی در

ســمنان در  10مــاه  97بــه میــزان

اســتان ســمنان اســت ،ابــراز داشــت:

 138میلیــون دالر رســید و پیــش

پســته و انگــور از جملــه محصــوالت

بینــی مــی شــود تــا پایــان امســال

مهــم و راهبــردی اســت کــه بایــد

ارزش کاالی صادراتــی ایــن اســتان

زمینه صادرات آن ها فراهم شــود.

به  160میلیون دالر برســد.

دوراب – شورابسر در دهه مبارک فجر

موجب حفظ شــرافت و ناموس وطن شــدند .

کنــم کــه بــرای حــل مشــکالت شــما عزیــزان در

تجــارت بــا بیــان اینکــه کشــاورزی

ارزش صــادرات کاالهــا از اســتان

افتتاح پروژه راه روستایی

حضــور رزمنــدگان مخلــص در خــط مقــدم بــود کــه بــا

عکس :راه و شهرسازی

سـیرجان دو بانـده شـده و در حـال

مدیرعامــل و اعضــای هیــأت مدیــره شــرکت بهــره

معــاون طــرح و برنامــه وزارت

وی قیمــت بــاالی ارز را مانعــی بــرای

تجــارت یــادآور شــد :اکنــون در دنیــا

عکس :ایرنا

شـورای اسلامی و فرمانـدار بافـت

دستگیری عامل اصلی صدور مدارک علمی جعلی خبر داد.

صادرات کاال از کشور امسال

قطعه دوم بزرگراه بافت انقالب اسالمی هستند
در مراسـمی بـا حضور معاون سیاسـی

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی از

021-26325268
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راه و شهرسازی

10003432117834

دستگیری سلطان صدور مدارک جعلی دانشگاهی در مشهد

امــری -ســاری /همزمــان بــا گرامیداشــت ایــام هللا

شهرســازی  ،فرمانــدار نــکاء و ســایر مســئولین

دهــه مبــارک فجــر پــروژه راه روســتایی دوراب -

مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت  .بــه گــزارش اداره

شورابســر نــکا بــه طــول  2کیلومتــر و بــا اعتبــاری

ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره كل راه و شهرســازی

بالــغ بــر  7میلیــارد ریــال بــا حضــور سرپرســت

اســتان مازنــدران ناصحــی رییــس اداره راه و

معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری و مدیــرکل راه و

شهرســازی بهشــهر ،نــکاء و گلــوگاه ضمــن اعــام
ایــن خبــر افــزود  :موثرتریــن شــرایط بــرای حمــل

آموزش و پرورش درخط مقدم

و نقــل  ،داشــتن یــك رویــه ســالم راه همــراه بــا

پــروژه هــای افتتاحــی ایــن اداره بــوده كــه در ایــن

نصــب عالئــم ایمنــی الزم بــوده تــا بتــوان بــا خیالی

ایــام بــا حضــور مســؤلین اســتانی و شهرســتانی بــه

آســوده تــردد كــرد و از جملــه اهدافــی كــه ایــن

بهره برداری رسید.

اداره كل بــرای دســتیابی بــه آن تــاش مــی كنــد

گفتنــی اســت در آســتانه چهلمیــن ســال پیــروزی

مطالعــه و فراهــم نمــودن طــرح هــای الزم بــرای

انقــاب شــکوهمند اســامی و در ایــام الــه دهــه

انجــام و اجــرای رویــه هــای آســفالتی مناســب و

مبــارک فجــر تعــداد  28پــروژه راه روســتایی در

اقتصــادی بــودن آن اســت.مهندس ناصحــی اظهــار

قالــب  38کیلومتــر و یــک دســتگاه پــل بــا

داشــت :از ایــن رو بــه منظــور تســهیل در امــر تــردد

اعتبــاری معــادل  109میلیــارد ریــال بهــره بــرداری و

و افزایــش ایمنــی محورهــا اجــرای عملیــات

در اختیــار روســتائیان عزیــز قــرار گرفــت .

روكــش آســفالت در ســطح محــور روســتایی ایــن

همچنیــن ایــن اداره کل در حــوزه ســاخت و

شهرســتان بــه اجــرا در آمــده اســت.رییس اداره راه

مهندســی  ،و فنــی و اجرایــی پــروژه هــای

و شهرســازی شهرســتان بهشــهر ،نــکا و گلــوگاه

متعــددی داشــته کــه در ایــن ایــام بــا حضــور

گفــت  :پــروژه راه روســتایی دوراب – شورابســر از

مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفت .

سودوکو شماره 1382

پیشگیری ازآسیب های اجتماعی است

فرمانـده انتظامـی اسـتان گفـت :اگـر خروجیهـای

آموزشهـای دقیـق و اصولـی قـرار دهـد در جامعـه

آمـوزش و پـرورش بـه صـورت اسـتاندارد و مطلـوب

شـاهد تربیـت نسـلی شـکوهمند ،قدرتمنـد و قـوی

زیرنظـر آموزههـای دقیق فرهنگی باشـد میتوانیم در

خواهیـم بـود .سـردار بنی اسـدی فر بیان داشـت :در

جامعـه شـرایط مطلوبـی را بـرای پیشـگیری از وقوع

ایـن زمینـه مـی تـوان گفـت مراکـز آموزشـی و حوزه

جـرم فراهـم کنیم .به گـزارش خبرنگار پایـگاه خبری

آمـوزش و پـرورش زیر سـاخت های امنیـت را تولید

پلیـس ،سـردار"رضا بنـی اسـدی فر" در جمـع دانش

و پلیـس آن را حفـظ و ارتقـاء مـی دهـد.وی با تاکید

آمـوزان گفـت :در جامعهای کـه نیروی انسـانیاش از

بـر تربیـت دانـش آمـوزان بـا فراگیـری مهـارت های

تواناییهـای الزم برخوردار باشـد و آموزههای فرهنگی

فـردی و اجتماعـی اظهـار داشـت :هرچقـدر درحـوزه

و علمـی اسـتانداردی را تجربـه کنـد ،بـه طـور قطـع

آمـوزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی هزینه

عناصـر متخلـف اجتماعـی نمیتوانند آنـان را منحرف

شـود سـرمایه گـذاری دراز مـدت را در پـی خواهـد

کننـد .وی بیـان کرد :نسـلی کـه از سلامت اجتماعی

داشـت.وی بیـان کرد :اگر در زمینه آمـوزش و پرورش

برخـوردار باشـد میتوانـد تضمیـن حیـات اجتماعـی

کار بـه خوبـی انجـام شـود در کاهـش آسـیب هـای

سـالم را در جامعـه بـه شـهروندان هدیـه کند.فرمانده

اجتماعـی و بزهـکاری کمـک زیادی شـده و موفقیت

انتظامـی اسـتان گفـت :آمـوزش و پرورش بـهعنوان

در کارها درگرو تعامل و همپوشـانی با سـایر دسـتگاه

یـک دسـتگاه فرهنگـی اگـر مخاطبـان خـود را تحت

ها و ادارات آموزشی و پرورشی است.

پاسخ سودوکو شماره 1381

فرمانــداری هــای کــرج و فردیــس اهتمــام ویــژه داشــته

جدول شماره 1382

باشند.
موســوی گفــت :بــرای اجــرای ایــن پــروژه حــدود 100
میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه اگــر مســئوالن 2
شهرســتان کــرج و فردیــس اهتمــام کننــد قابــل تامیــن
است.
شــهردار مشــکین دشــت در خصــوص تامیــن فضاهــای
ورزشــی در ایــن شــهر اظهــار داشــت کــه تاکنــون چنــد

افقی
-1شهری در سیســتان و بلوچستان-
گوژپشــت آن را هوگو نوشت
 -2قلز رســانا -سردسیر -زیرپامانده

ســالن و پــروژه ورزشــی احــداث کــرده ایــم کــه احــداث

 -3ضمیراشــاره -تابلو  -آخرین

 2زمیــن چمن مصنوعی از جمله پروژه ها اســت.

توان -عزت داشتن

وی بــا اشــاره بــه وجــود کانــال هــای بــزرگ آب در

 -4دركالبد جســم -دریاچه تركیه-

مشــکین دشــت گفــت :طبــق برنامــه ریــزی درصــدد
احــداث ســرپوش و ایجــاد معبــر بــر روی ایــن کانــال
ها هستیم .
موســوی گفــت :بودجــه پیشــنهادی شــهرداری مشــکین
دشــت بــرای ســال آینــده بــه شــورای اســامی شــهر
 420میلیــارد ریــال اســت کــه نــرخ عــوارض و خدمــات
با حدود  10تا  12در افزایش دیده شــده اســت.

خودرو ملی -مانكن
 -5آیرو -دوســت نااهل -حیوان

گریزپا

 -12بخش ســنگی كوه -زمینه -عدد

 -6قالی -طناب -شكســتن

یكماه -فلزی است

 -7جواب منفی -وســیله نواختن

 -13صدا -شــهر حضرت

ویولن -جســت -سیما

معصومه(س) -دشــنام -اسب چاپار

 -8ضدتاریك -به شــعر درآمده-

 -14صفــت قلدرهای قدیم -ببین-

عبادت ما

طفــل تازه بدنیا آمده

 -9بلنــد  -عرضه -ركود

-15ماه سرد -برج -راس

 -10بدبخت -دوباره

عمودی

 -11حــرف انتخاب -راكب -چه

 -1دوســت -نزد ایرانیان است

زمانی؟

و بــس -پول تركیه -زیاد خوب
نیست !
 -2گــوارا -محصول درخت -دانایی
 -3فرارگله -ســخن -جوان-

 80درصد امالک مشــکین دشــت قولنامه ای هستند

تنفســش می كنیم

رضــا نصرتــی مطلــوب رییــس اســامی شــهر مشــکین

 -4حیــوان نجیب -رهبر مســیحی با

دشــت نیــز گفــت 80 :درصــد امــاک مشــکین دشــت
قولنامــه ای بــوده کــه پیگیــر ســند دار کــردن ایــن
امالک هستیم .
وی در خصــوص برنامــه هــای فرهنگــی در مشــکین
دشــت اظهــار داشــت :متولــی مســایل فرهنگــی
دســتگاههای متعــددی هســتند امــا مجموعــه شــهرداری
و شــورای شــهر بــه نوبــه خــود در حــوزه فرهنــگ
فعالیــت هایی را انجام می دهند.
رییــس شــورای اســامی شــهر مشــکین دشــت گفــت:
بــرای افــرادی کــه بخواهنــد در بافــت فرســوده احــداث
بنــا داشــته باشــند شــهرداری  75درصــد تخفیــف
عوارض می دهد.

لقــب پاپ -بجا آوردن
 -5تازه -بد -مســتحب درنماز-
خاك كوزه گری
 -6ســرزمین دلیران -رایحه -یار
عذرا
 -7ســاز شاكی -بی قانون و بی
اســاس -محلی در مكه
 -8دندان شــل -ریشه -گمان-
صنــم -كمربند الغری
 -9رمق آخر -تشعشــع سنج -قرمز
 -10تخمین -مادر  -شــغلی است

 -11روی ســر -پایین سطح -وسیله

 -13حرف ناله -ماه خورشــید-

نبر ید

گرمایــی قدیمی -بازهم رمق آخر

حیوان ســمی -وسیله نواختن

-15درمقابل ابد -در مقابل شــب-

 -12شــوالی درویشی -برگزیدن

مو سیقی

حیله -دوركردن

شخصی برای منســبی -شهر نیما

 -14دشــمن -جوانمرد -زیره به آنجا

نشست تخصصی معرفی ارزهای دیجیتال و فناوری زنجیره بلوک با حضور رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات

10003432117834

قوه قضاییه در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد .در این نشست طهماسب ،پژوهشگر مرکز آمار و فناوری اطالعات

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به معرفی ارزهای دیجیتال (نوعی پول بینالمللی) ،فناوری بالک چین ،معماری بالک چین بیت کوین ،فلسفه
پیدایش ،فرصتها (جذب توریست ،استقالل از هژمون دالر ،درآمدزایی) تهدیدها و ارزهای دیجیتال در ایران
پرداخت.

021-26325268

خبر

اموجی

۱۹۵

دیوار

ســامانه  ۱۹۵کــه بــرای ســاماندهی

بــا تاییــد «کنسرســیوم یونــی کــد»

پیامکهــای مزاحــم تبلیغاتــی

بیــش از  ۲۰۰ایموجــی جدیــد در

راهانــدازی شــده ،برخــی روزهــا دچار

سیســتم عامــل « آی او اس»

مشــکل میشــود و بــا وجــودی کــه

عرضــه مــی شــوند کــه بیــن آنهــا

قالــب ارســال پیامــک هــم ازســوی

ایموجــی هایــی بــرای افــراد بــا

مشــترک رعایــت شــده باشــد امــا

معلولیــت هــای مختلــف نیــز

موفــق بــه ثبــت درخواســت گــزارش

وجــود دارد.

حجــت اســام محمــد جعفــر منتظــری
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اخیــرا
رییــس پلیــس فتــا از دادســرا خواســته
اســت کــه بــا ســایت دیــوار برخــورد
قانونــی صــورت گیــرد ،دادســتانی چــه
ً
ظاهــرا
اقدامــی کــرده اســت؟ گفــت:
ایــن پرونــده دیــروز ارجــاع شــده
اســت و بایــد دادســرا بــه ایــن موضــوع

سرشــماره ارســالکننده پیامــک

رســیدگی کنــد.

تبلیغاتــی نمیشــود.

این نوع کف زدن و نیم لبخند و نگاه ریس مجلس به ریس

ساختمون دانشکده پزشکی دانشگاه تهران كه اثر آندره گدار

جمهوری در سخنرانی ساالنه ترامپ در کنگره موضوع انواع

؛ معمار مشهور فرانسویه ثبت ملی شده و تعویض پله های

تعبیر و تفسیرها و نظرات در محفلهای مجازی آمریکا شده.

این ساختمون بدون مجوز میراث فرهنگی تخلف مبین و

یکی نوشته «کی فکرش را میکرد کسی بتواند [به این خوبی]

آشكاره.سوال اینجاست تا كی قراره ثبت ملی انقدر بی ارزش

با دست زدن احساس خشم ،خوار شمردن و تهدید به انتقام

باشه؟ چه نهادی نظارت و برخورددمیكنه با این اتفاق ها؟

را منتقل کند»...

@mehri_mina

در بازار ورشکسته این روزهای عکاسی خبری گاهی

روستای «پتاراز» از توابع شهرستان چابهار

سیستانوبلوچستان یک هفتهست که بخاطر سیل در چنین

لحظاتی ثبت میشن که آدم با دیدنشون کیف میکنه.

دادن آموزش به مردم برای مواقع بحرانیست نه خبری از رسیدگی

عکس خوب از محسن بخشنده در حاشیه صبحگاه مشترک

@amirebtehaj

@khosroshahi_amin

هم از عکس،هم از عکاس،هم از پرچم و هم از سرباز.

وضعیتی قرار داره.نه خبری از رسانهای شدن این حوادث و

یگانهای نمونه ارتش  -مشهد

و امدادرسانی .بیچاره مردم محروم....

#رشتو
 .1ایــن نکتــه را هــم از مــن بــه عنــوان
یــک خبرنــگار و یــک دانشآموختــه
ارتباطــات داشــته باشــید :ایــن دیدارهــا و
آن ویدیوهــای نتانیاهــو دربــاره آب و شــلوار
جیــن و آن داســتان خنــد هدار اربا بســیر
دربــاره تــرور ســفیر عربســتان در آمریــکا
(راســتی چــی شــد مــدارک ادعایــی و
دادگاه؟) همــه یــک هــدف دارنــد :مــن،
شــما ،رســانه!
 .2دیــدار فــان حقو قبگیــر دولــت آمریــکا

رونوشت آگهی حصروراثت

اختــالف تالــش آقــای عــادل هاشــمی هشــین فرزنــد
علــی دارای شــماره شناســنامه  2620268532از ایــن
شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده اســت کــه مرحــوم علــی هاشــمی هشــین در
تاریــخ  97/10/28در شهرســتان تالــش اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :عــادل هاشــمی هشــین دارای
ســند ســجلی شــماره  2620268532صــادره از حــوزه 3
تالــش نســبت پســر -2عاطفــه هاشــمی هشــین دارای
ســند ســجلی شــماره  2620875331صــادره از حــوزه
 3تالــش نســبت دختــر  -3عایشــه هاشــمی هشــین
دارای ســند ســجلی شــماره  2620365643صــادره از
حــوزه  3تالــش نســبت دختــر  -4پریــوش رســتگار
دارای ســند ســجلی شــماره  1920صــادره از حــوزه 3
تالــش نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت
یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض دارد و
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف
حــوزه  7تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری
ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه
جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود
از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
محمدتقی عباسی

3180

بــا عضــو ارشــد دولــت و ردوبــدل کــردن

طریــق رســانه ،رســانهای کــه هرچقــدر هــم

هســتیم بــا جنجــال ،جروبحــث ،کشــاندنش

حرفهایــی کــه اصــوال هیــچ اهمیتــی در عمــل

حرفــهای باشــد نمیتوانــد از کنــار مــوج

بــه رســانهها بــزرگ...

ندارنــد همانقــدر ارزش دارد کــه اثرگــذاری

رد شــود .در زمانــهای کــه بــا اســتفاده از

واقعــی پیــام نتانیاهــو بــرای ایرانیــان ،و

تلویزیــون و توییتــر یکــی رییسجمهــور

 .5امــا مــا فقــط رســانا هســتیم .پیــام را

همانقــدر حقوقیســت کــه دســتگیری آدم

آمریــکا شــد

قــرار اســت طــرف دیگــر بگیــرد «اوه ...البــد

نیمهمجنونــی بــه نــام اربا بســیر بــه
اتهــام تــرور ســفیر عربســتان (از طریــق

 .4در واقــع اســراییل و آمریــکا ،خدایــان

کارلــوس!)

پروپاگانــدای رســانهای ،بــا صــرف کمتریــن

دیــدار هــزار شــومن هــم آبــی گــرم یــا ســرد

هزینــه و انــرژی ،بــا چیــزی در حــد پــر

نمیشــود .عوضــش همینهــا را دســتاویز

 .3اصــل ماجــرا تاثیــر بــر رســانه اســت .این

کــردن یــک ویدیــو یــا گفتگویــی کوتــاه بــا

ســرکوب بیشــتر و دلیــل ارتبــاط اعتراضهــای

اســت کــه بــه بهانــه آن فضــای رســانههای

فــان ســلبریتی سیاسیرســانهای ،جــو

داخلــی بــا دخالتهــای خارجــی میکنــد.

رســمی و مجــازی داغ شــود و موضوعــی

روانــی دلخواهشــان را ایجــاد میکننــد.

همیــن.

در صــدر اخبــار بمانــد .هرا سافکنــی از

جــوی کــه مــا عملــه اصلــی تقویتــش

بدیــن وســیله بــه اطــالع عمــوم مــی رســاند :ششــدانگ پــالک ثبتــی
 1520/10بخــش  8اهــواز(ده فرعــی از یکهــزار و پانصــد و بیســت اصلــی
)بــه مســاحت  88/12متــر مربــع پارکینــگ شــماره  4و انبــاری شــماره 5
طبــق گـزارش کارشــناس رســمی دادگســتری یــک بــاب آپارتمــان واقــع در
طبقــه  4واحــد عقبــی مجتمــع مســکونی  4طبقــه بــاالی پارکینــگ دارای
دو اتــاق خــواب هــال پذیرایــی آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و فاقــد
آسانســور مــی باشــد واقــع در اهــواز کیــان آبــاد خ  25شــرقی پــالک 36
مجتمــع یــاس طبقــه  4واحــد جنوبــی متعلــق بــه آقــای محمــد حســین
ســعیدی فرزنــد یاســین کــد ملــی  1741923085ســاکن بــه نشــانی فــوق
موضــوع ســند رهنــی  92/09/16-13616تنظیمــی دفترخانــه  321اهــواز کــه
در اثــر عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور پرونــده اجرائــی مکانیــزه
 9401518گردیــده اســت کــه پــس از ابــالغ اجرائیــه وقطعیــت ارزیابــی بــه
بســتانکاری بانــک ملــت مدیریــت شــعب اســتان خوزســتان از طریــق
مزایــده بــه فــروش میرســد ملــک فاقــد بیمــه مــی باشــد .مزایــده از مبلــغ
پایــه  1/057/440/000ریــال ( یــک میلیــارد و پنجــاه و هفــت میلیــون و
چهارصــد و چهــل هــزار ریال)بابــت قســمتی از مطالبــات در روز یکشــنبه
مــورخ  97/12/05از ســاعت  9الــی  12در محــل اج ـرای ثبــت اهــواز (واقــع
در اهــواز امانیــه خیابــان مــدرس پشــت دادگســتری ســاختمان اداره کل
ثبــت اســناد و امــالک خوزســتان -اداره اجـرای اســناد رســمی اهــواز) برگزار
میگــردد مزایــده از مبلــغ اعالمــی فــوق شــروع و بــه باالتریــن قیمــت
پیشــنهادی نقـ ً
ـدا فروختــه مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت برابــر اعــالم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704019063000668.1 :

بدینوسـیله بـه خانـم حکیمـه بادنـوا به شـماره شناسـنامه 3114

خبریــه!» .البتــه طــرف مقابــل هــم اینــکاره
اســت .میدانــد خبــری نیســت و از قِ بــل

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی
9401518

در کالســه پرونــده  970699حــوزه  7شــورای حــل

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704019063000640.1 :

بدینوسـیله به آقای اکبر پورمیرزائی به شـماره شناسـنامه 10715

و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و
نیــز در صــورت وجــود مــازاد  ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق
مزایــده نقــدا وصــول میگــردد ضمنـ ً
ـا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی
گــردد  ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر
برگــزار خواهــد شــد .حــدود و مشــخصات ملــک طبــق آخریــن وضعیــت

ثبتــی شــماال ً در ســه قســمت اول بطــول  5متــر پنجــره و دیواریســت بــه
نورگیــر دوم بطــول  2/50متــر درب و دیواریســت بــه راه پلــه و ســوم بطــول 5
متــر پنجــره و دیواریســت بــه نورگیــر شـ ً
ـرقا بطــول  7/80متــر دیواریســت به
فضــای پــالک  1519جنوبــا در  5قســمت اول بطــول  3/50متــر دیواریســت
بــه فضــای پــالک  1511دوم کــه غربیســت بطــول  2/30متــر ســوم بطــول 4
متــر و چهــارم شرقیســت بطــول  2/30متــر پنجــره دیواریســت بــه نورگیــر
پنجــم بطــول  5متــر دیواریســت بــه فضــای پــالک  1511غربـ ً
ـا در  5قســمت
اول بطــول  4/50متــر دیواریســت بــه فضــای پــالک  1521دوم شمالیســت
بطــول  0/60متــر ســوم بطــول  0/30متــر چهــارم کــه جنوبیســت بطــول 0/60
متــر پنجــره و دیواریســت بــه داکــت پنجــم بطــول  3متــر دیواریســت بــه
فضــای پــالک  1521حقــوق ارتفاقــی بشــرح قانــون ّ
تملــک آپارتمانهــا مــی
باشــد.تاریخ انتشــار —97/11/18:شــماره م /الــف5/2956 :

معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز -فریبا آریایی نیا

3202

آگهی

بدهکار پرونـده کالسـه 139704019063000668.1کـه برابر گزارش

بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019063000640.1کـه برابر گزارش

مامـور ابالغ شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می گردد که برابـر قرار داد

مامـور ابلاغ شـناخته نگردیـده اید ابلاغ می گـردد که برابـر قرار

رهنی شـماره 58294دفتر اسـناد رسـمی شـماره  53رفسـنجان

داد رهنی شـماره 49132دفتر اسـناد رسمی شماره  53رفسنجان

بیـن شـما وبانک ملت شـعبه طالقانـی رفسـنجان مبلـغ  845.224.895ریال

بین شـما وبانک ملت شـعبه طالقانی رفسـنجان مبلغ  1.557.257.358ریال

بدهـکار و از تاریـخ  1397.8.1روزانـه مبلـغ  266.151ریـال به بدهی شـما افزود

بدهـکار و از تاریـخ  1397.5.22روزانـه مبلـغ  482.420ریـال بـه بدهـی شـما

خواســته مطالبــه یــک فقــره چــک برگشــتی بــه شــماره -7260097

مـی گـردد که اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده
پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسـه بایگانی 9700691در این اجراء

نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه بایگانـی 9700662در

مطرح می باشـد لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما

ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده  18آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد

ابلاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ ابلاغ اجرائیه محسـوب

رسـمی بشـما ابلاغ می گردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه

اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده

محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ ومنتشـر می گردد ظرف مدت

روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون انتشـار

ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار

اگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

رییس اداره ثبت و اسناد رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704019063000669 :

اگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

رییس اداره ثبت و اسناد رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704019063000669.1 :

بدینوسـیله بـه آقـای موسـی محمدی نیا به شـماره شناسـنامه

بدینوسـیله بـه آقـای علـی محمـدی نیـا به شـماره شناسـنامه

 275بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019063000669.1کـه برابـر

3040011200بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019063000669.1کـه

گـزارش مامـور ابالغ شـناخته نگردیده اید ابالغ می گـردد که برابر

برابـر گـزارش مامور ابالغ شـناخته نگردیده اید ابلاغ می گردد که

قـرار داد رهنـی شـماره  58297دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 53

برابر قرار داد رهنی شـماره 58297دفتر اسـناد رسـمی شماره 53

رفسـنجان بین شما وبانک ملت شعبه طالقانی رفسـنجان مبلغ 789.309.034

رفسـنجان بین شما وبانک ملت شعبه طالقانی رفسـنجان مبلغ 789.309.034

ریـال بدهـکار و از تاریـخ  1397.8.1روزانـه مبلغ  264.895ریال به بدهی شـما

ریـال بدهـکار و از تاریـخ  1397.8.1روزانـه مبلغ  264.859ریال به بدهی شـما

افـزود مـی گـردد کـه اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه

افـزود مـی گـردد کـه اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه

نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه بایگانـی  9700692در

نمـوده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و بکالسـه بایگانـی 9700692در

ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده  18آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد

ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده  18آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد

رسـمی بشـما ابلاغ می گردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه

رسـمی بشـما ابلاغ می گردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه

محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ ومنتشـر می گردد ظرف مدت

محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ ومنتشـر می گردد ظرف مدت

ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار

ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار

اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

رییس اداره ثبت و اسناد رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

اگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

رییس اداره ثبت و اسناد رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

حســنعلی بطرفیــت خوانــده آقــای جــال کاووســی فرزنــد منوچهــر بــه
 95/8/15عهــده بانــک توســعه تعــاون

بــه مبلــغ  43/000/000ریــال بــه

انضمــام کلیــه خســارات قانونــی برابــر الیحــه ثبتــی بــه شــماره 97/97
 97/11/9-کــه خوانــده دادخواســت جــال کاووســی مجهــول المــکان

میباشــد لــذا وقــت رســیدگی بــه تاریــخ  97/12/25ســاعت  17بــا
ارائــه کلیــه مــدارک در شــعبه حضــور پیــدا نمایــد.

شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز -شعبه 34

3201

حســنعلی بطرفیــت خوانــده آقــای بهــرام نویــد بــه خواســته مطالبــه
یــک فقــره چــک برگشــتی بــه شــماره  96/3/25-877544بــه مبلــغ

 112/000/000ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارت قانونــی دیــر کــرد برابــر
الیحــه ثبتــی بــه شــماره  97/11/9- 96/97از ســوی خواهــان کــه

خوانــده بهــرام نویــد مجهــول المــکان میباشــد تقاضــای نشــر آگهــی را
نمــوده فلــذا وقــت رســیدگی  97/12/25ســاعت  16/30بــا ارائــه کلیــه

شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز -شعبه 34

حیــدر بشناســنامه  1752764358صــادره از اهــواز
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم کریم

3204

شاســیS3482290349919

بــه

شــماره

55ق388ایــران 65متعلــق

ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ

ش ( 511دختــران) -4جلیلــه آل خمیــس ش ش

 93/11/4تــا زمــان پرداخــت اصــل وجــه بــه ماخــذ شــاخص

 -5-3الهــام آل خمیــس ش ش  -6-465نــدا آل

تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی

خمیــس ش ش  -7-3614فاطمــه بــره پــور ش

ایــران و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  500/000ریــال در حــق

ش (6670همســر ) -8زهــره کاظــم پــور مشــهدی

خواهــان محکــوم مــی نماید.بعــالوه نیــم عشــر  --.محکــوم

ش ش ( 302همســر ) اینــک بــا انجــام تشــریفات

علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه -1 :ظــرف ده روز

قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی

مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء گذارد(مــاده  34قانــون اجــرای

مینمایــد تــا هرکــس اعتـراض دارد یــا وصیــت نامــه

احــکام مدنــی) -2 .ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف

بدهــد -3 .مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر

محکــوم بــه از آن میســر باشــد  .چنانچــه خــود را قــادر بــه

و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد

اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال

از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط

خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول
و غیــر منقــول  ،بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه
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نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و

آگهی حصر وراثت

متعلـق به خانم سـمیه باغخانـی دارای کد

ملـی  2992267961مفقـود گردیـده و از

گردیــده اســت .

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 40/000/000

خمیــس ش ش  -3- 0ســیما آل خمیــس ش

اجتماعی آسـایش بـا شـماره 96/6-2292

مفقــود واز درجــه اعتبار ســاقط

اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه

آل خمیــس ش ش ( 142پســران)  -2مهــدی آل

پروانـه فعالیـت مرکـز خدمـات مشـاوره

بــه فاطمــه ده میــری زه کلــوت

نشــانی:مجهول المــکان –محکــوم بــه  --بموجــب درخواســت

فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی عیســی

مفقودی پروانه فعالیت

پــاک

 -1نــام :امیــد نــام خانوادگــی :شــاکری نــام پــدر :کرامــت

در تاریــخ  95/8/16در اهــواز اقامتــگاه دائمیــش

-

مو تو ر 4 2 5 9 6 6 3و شــما ره

غــرب انبــار  - 2مشــخصات محکــوم علیــه /محکــوم علیهــم

شــهرت آل خمیــس بشناســنامه  72صــادره رامهرمز

پروانـه مسـئول فنـی مرکـز مشـاوره
عمومی و خدمات روانشـناختی آسـایش
به شـماره  96/6-2293بنام خانم سـمیه
باغخانـی مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار
سـاقط میباشد.

روغنــی رنــگ بــه شــماره

خوزســتان -اهــواز -جــاده خرمشــهر مجتمــع آهــن فروشــان

درجـه اعتبار سـاقط میباشـد.

اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود
(مــواد  8و  3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی )1394
 -4خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم  ،حبــس تعزیــری درجــه
هفــت را در پــی دارد(.مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی
و مــاده  20ق.م.ا و مــاده  16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت
مالــی  -5 )1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا
انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا
هــر دو مجــازات مــی شــود(.ماده  21قانــون نحــوه اجــرای
محکومیــت مالــی  -6 )1394چنانچــه صــورت امــوال پــس
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بود(.تبصــره  1مــاده 3
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی )1394

مدیر دفتر شعبه  12شورای حل اختالف اهواز ( 243سابق) 3206

آگهی

آقــای محمــد حســین شــهرت اردی بهشــت نــام پــدر

در خصــوص دادخواســت آقــای علــی یوســفی حاجیونــد فرزنــد حســنعلی بطرفیــت

بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح

 200/000/000ریــال بابــت یــک فقــره ســفته بــه انضمــام کلیــه خســارت قانونــی و

محمــود

بشناســنامه  75صــادره از اهــواز درخواســتی

داده کــه همســرش مرحــوم مهیــن

شــهرت نشــراول

بشناســنامه  4299صــادره اهــواز در تاریــخ  1397/4/17در
اهــواز اقامتــگاه دائمــی خویــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از
 -1 :متقاضــی محمــد حســین اردی بهشــت فرزنــد محمــود
بشناســنامه شــماره  75صــادره از اهواز(همســر متوفــی)-2
محمــود اردیبهشــت فرزنــد محمــد حســین بشناســنامه
شــماره  413صــادره از اهــواز -3محمــد رضــا اردی بهشــت
از اهواز(پســران متوفــی)  -4نــدا اردیبهشــت فرزنــد محمــد

در خصــوص دادخواســت آقــای علــی یوســفی حاجیونــد فرزنــد

141SLمدل1390ســفید

نــام خانوادگــی :رســائی نــام پــدر :اســماعیل نشــانی:

درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت

شورای حل اختالف شهرستان کارون

بــرگ سبزســواری ســایپا

مشــخصات محکــوم لــه /محکــوم لهــم  -1نــام :محمدرضــا

فرزنــد محمــد حســین بشناســنامه شــماره  10835صــادره

آگهی

مــدارک در شــعبه حضــور پیــدا نمایــد.

آقــای ســید ناصــر شــهرت هاشــمی نــام پــدر ســید

اســت.

مفقـودی

اجرائیه

آگهی حصر وراثت

مدیــون مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه مــی باشــد ضمــن اینکــه پرداخــت بدهــی
هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق  ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک

در خصــوص دادخواســت آقــای علــی یوســفی حاجیونــد فرزنــد

افـزود مـی گـردد کـه اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه

@meemfe

مفقودی پروانه
مسئول فنی

حســین بشناســنامه شــماره  16162صــادره از اهــواز -5لیــا
اردی بهشــت فرزنــد محمــد حســین بشناســنامه شــماره
 9587صــادره از اهــواز (دختــران متوفــی) و ال غیــر ورثــه
دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از
ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز
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خوانــده آقــای حســین نقــدی پــور فرزنــد محمــد علــی مبنــی بــر مطالبــه بــه مبلــغ
دیــر کــرد و برابــر الیحــه خواهــان بــه شــماره  97/11/10- 100/97کــه خوانــده پرونــده

آقــای حســین نقــدی پــور مجهــول المــکان میباشــد لــذا وقــت رســیدگی بــه تاریــخ
 97/12/25ســاعت  17/30بــا ارائــه کلیــه مــدارک در شــعبه حضــور پیــدا نمایــد.
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آگهی حصر وراثت

بانو ســهیا شــهرت کروشــاوی نام پدر محمد بشناســنامه  143صادره از دشــت آزادگان درخواســتی
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم احمــد شــهرت
دل پــرش بشناســنامه  1772صــادره اهــواز در تاریــخ  1397/10/25در اهــواز اقامتــگاه دائمــی
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی بــا مشــخصات فــوق (همســر متوفــی) -2خیریــه عقیلــی
بــه شناســنامه  403فرزنــد عبــود صــادره اهــواز (مــادر متوفــی) -3المی ـرا دل پــرش بــه کــد ملــی
 1744524920صــادره اهواز(دختــر متوفــی) -4عبــاس دل پــرش بــه کــد ملــی  1746348186صــادره
اهــواز (پســر متوفــی) فقــط و ال غیــر بــر حســب درخواســت شــماره  970713تقدیمــی بــه شــعبه 35
شــورای حــل اختــاف اهــواز مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتـراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری
و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابـراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
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روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :صابر خدیشی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

فاطمه خواجویی

گروه4 :

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

سروش بیاتپور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

دبیر عکس :یاسر خدیشی

09357973092

میراث فرهنگی :امیر رجبی

رسانه :یاس حسنیه

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

محیطزیست :فاطمه نامجو

09216691294

جامعه :نجمه سعیدی

زنان :راضیه زنگیآبادی

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

پنجشنبه  18بهمن 1397

سال چهاردهم

شماره پیاپی 1382

چاپ کرمان :مهدوی ()03432134838

دیالوگ

دِ اگه حالیمون نیست ،کسی نبوده که
حالیمون کنه که حاال جفتک میندازیم!

آگهیهای تهران :مجید مهربان

 021-88332428روابط عمومی :سمانه صمدیان ۰۹۱۲۵۸۳۸۴۹۴

سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139بازرگانی :جمعه فرسنگی

payamema_daily

@payamema

www.payamema.ir

نشانی تهران :مجیدیه شمالی ،خیابان منصوری ،خیابان جهانپناه ،پالک  -۷واحد ۱۲

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:

تماس ،021-22317469 , 021-26325268 :نمابر021-89776547:

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

www.payamema.ir/akhlagh

جشنواره

فرهنگی

پوستر یازدهمین جشنواره بینالمللی

پویانمایی

تهران با طرحی از «معین

صمدی» کارگردان و انیماتور رونمایی شد.

گوزن ها

09391999161

@payamema

کتابخانه عمومی باباطاهر

پیام ما دیروز

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

سامانه پیامکی10003432117834 :
ایمیلnews@payamema.ir :

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

استانها :تیوا صمدیان
دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4 :

در منطقه

دبیر علمی جشنواره بینالمللی پروین
اعتصامی از تمدید مهلت ارسال

جشنواره

 13پایتخت همزمان با دهه فجر با حضور
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

آثار به این جشنواره تا بیست و پنجم

بازگشایی شد.

بهمنماه جاری خبر داد.

این جشنواره  ۱۲تا  ۱۶اسفند ماه برگزار می شود.

طنزیمات

عکس نوشت

خواجوی کرمانی

یک درصد نبوغ!
یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

گفتی برای به قله رسیدنت

ترکم از غمزه چو ناوک بکمان در فکند

راه ناهموار است

ای بسا فتنه که هر دم بجهان در فکند

تو صعود میکردی،

کمر ار نکتهئی از وصف میانش گویم

و من خود را در حال سقوط

خویشتن را بفضولی بمیان در فکند

میدیدم!

گر در آن صورت زیبا نگرد صورتگر

تغارجان پرسید:

آری ،من یکی از همان

-من چه جوری می تونم وجدانم رو آسوده کنم؟

سنگریزههایی بودم

تغارناز؛ دست تغارجان را در دست فشرد و جواب داد:

قلم از حیرت رویش ز بنان در فکند
تا چرا نرگس مست تو بقصد دل من
هردم از غمزه خدنگی بکمان در فکند

که به مقصد رسیدنت را

-بایـد تمریـن کنـی عزیزم .بابا تغارخـان یک قانون وضع کـرده به این

بشکرخنده در آور نه یقین میدانم

دشوار کرده بود!...

عنوان که موفقیت مسـاوی اسـت با یک درصد نبوغ 99 ،درصد تمرین.

که دهان تو یقین را بگمان در فکند

عجب! تغارخان از این حرفا هم بلده؟تغارناز لب برچید .دهانه اش را کج کرد و گفت:

باغبانرا چه تفاوت کند ار وقت سحر

سید علی صالحی

تغارخان من ،در همه زمینه ها تخصص داره.
پس چی؟ باباِ

بچمن بلبل شوریده فغان در فکند
قلم ار شرح دهد قصه اندوه فراق

در همه زمینه ها؟!-بله ،بابا تغارخان من یک درصد نبوغ داره.

ظاهر آنست که آتش بزبان درفکند

-تمرین چی؟ تمرین هم داره؟

نرگس مست تو از کنج صوامع هر دم

-نه دیگه ،تمرین مال اهالی تغارستانه .بابا

زاهدی را بخرابات مغان در فکند

عکس:

تغارخان من بدون تمرین ،موفقه! متوجه شدی؟

خواجو از شوق لب لعل تو هنگام صبوح

هاله پارسازادگان

آره ،متوجه شدم.-عزیـزم ،تـو خیلـی زود متوجه میشـی .مـن از این بابت خوشـحالم.

بقدح اشک چو یاقوت روان در فکند

معلومـه که یـه درصد نبـوغ داری.
 99درصد تمرین رو هم بیار وسط و قال قضیه رو بکن!
باشه ،سعی خودم رو می کنم.آفریـن تغارجـان! تـوی ایـن دوره و زمونه فقـط وجدان آسـوده به کارمیـاد و مابقـی چیـزا مفت هم نمـی ارزه!
آره متوجـه ام .وجـدان آسـوده هم یعنی این کـه کارت به کار دیگروننباشه.

ً
دقیقا ،اما یه استثنا هم داره! همون که اوستا تغار گفت.اینجا فقط باید در امور خصوصی اهالی تغارستان دخالت کرد...

-ها ،آره! یادم اومد...

تیاتر

آگهی واگذاری

نمایش مالقات

توسط پارسا پیروزفر به فارسی ترجمه شده ،با حضور بیش از  ۳۰بازیگر،
اسفندماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه
خواهد رفت.

پنج قطعه زمین مسکونی درشهرعنبرآباد و دو قطعه زمین مسکونی درشهرکهنوج ازطریق برگزاری مزایده عمومی
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان درنظـردارد مزایده عمومی به شـرح ذیل را ازطریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزارنماید .کلیه مراحل برگـزاری مزایده از

دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پاکت ها ازطریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم

اسـت مزایـده گـران درصـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبت نام درسـایت مذکـورو دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت درمزایده محقق سـازند.

-آفرین عزیزم .حافظه ات قابل تحسینه...

لیست امالک مورد مزایده

قابل تحسـین؟ تغارناز داری منو مسـخره می کنی؟ هنوز ده دقیقه ازحرفای اوسـتا تغار نگذشـته .توقع داری من یادم نیاد؟
ایـن حرفـا چیـه؟ چرا باید تو رو مسـخره کنم؟ آخه اهالی تغارسـتانهمـه چیـز رو همـون لحظـه فراموش مـی کنن .بـس که وجدانشـون
آسـوده اسـت .تـو هـم کـه وجدانت آسـوده شـد ،همه چیـزو فراموش
مـی کنی...
سعی می کنم.تغارجـان سـرش را پاییـن انداخـت .بـا پنجـه پایـش ،گلولـه کشـکی
کـه روی زمیـن افتـاده بـود را شـوت کـرد .فکـر تغارشکسـته ای
روبـان صورتـی دور پیشـانی اش را جـا بـه جـا کـرد و پرسـید:
چرا کالفه ای تغارجان؟تغارجـان؛ آهـی کشـید .قلـه تغارکوه را نـگاه کرد .دسـت در جیب های
شـلوارش فرو کرد.
-هیچیم نیست! هیچی!
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عنبرآباد

مسکونی
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عنبرآباد

مسکونی

5

عنبرآباد

مسکونی

6

کهنوج

مسکونی

7

کهنوج

مسکونی

شماره پالك
پالک  426فرعی مجزی شده از  17فرعی از
 50اصلی بخش  45کرمان

پالک  44فرعی مجزی شده از  17فرعی از
 50اصلی بخش  45کرمان

پالک  2699فرعی مجزی شده از 2646
فرعی از  50اصلی بخش  45کرمان

پالک  2700فرعی مجزی شده از 2646
فرعی از  50اصلی بخش  45کرمان

پالک  2702فرعی مجزی شده از 2646
فرعی از  50اصلی بخش  45کرمان

پالک  8431فرعی مجزی شده از 581
فرعی از  2اصلی بخش  46کرمان

پالک  3628فرعی مجزی شده از 156
فرعی از  99اصلی بخش  46کرمان

تذکرات  -1 :محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها:

« انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز»
شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال  97و بنــد  5صورتجلســه شــماره 37
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آدرسمناقصــه بــه آدرس
ـهــناد
بـاس
مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاريخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاريــخ
کاريـد.مي باشد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت  10روز
97/11/18مــی باشــد.اطاعات و اســناد مناقصــه از طريــق ســامانه قابــل دريافــت مــی باشـ
 600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
مناقصــه
اسناد:تاـرکت
تضميــن شـ
مبلـ
مورخ97/11/21
ساعتدر8صبح
ـغدريافت
مهلت
97/12/1ــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
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حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
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سپرده
ميباشد.گــذار :کــرج -مهرشــهر-بلوار امــام خمينی(ره)-روبــروی مصلی-خيابــان بوســتان -شــرکت ســهامی
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مدتــات تم
اطاع
پروژه
آب منطقــه ای البــرز -کــد پســتی -3186717598تلفــن02633332300 -310-320
تماسمندرج
مناقصه
در اسناد
مراحلمناقصه
مربوط به
اطاعات و
ساير
ميباشد.دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768
021 ،27313131
سامانه:مرکز
عضويت در
جزئياتانجام
سامانه جهت
اطاعات تماس
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318
آذردخت مرشدی  -شهردار شهربابک
3842

ردیف

شهرستان

کاربری

3

کـه بغـل تغـارراه افتـاده بـود ،آسـوده اش نمـی گذاشـت .تغارنـاز؛

نوبت
نوبتاولاول

نوبت اول

البرز

شرکت آب منطقه ای استان البرز

بهای کارشناسی عرصه

بهای کارشناسی کل

(قیمت پایه  -ریال)

درمزایده (ریال)

466/30

300/000

139/890/000

7/000/000

317

350/000

110/950/000

6/000/000

مساحت

249/83

هرمترمربع (ریال)

400/000

مبلغ تضمین شرکت

99/932/000

5/000/000

258/57

500/000

129/285/000

6/500/000

262/32

300/000

91/812/000

5/000/000

316/14
294/76

600/247
400/055

189/762/000
117/920/000

9/500/000
6/000/000

زمان گشایش پاکت ها :ساعت  8صبح روز یکشنبه مورخ 1397/12/12

محـل دریافت اسـناد مزایده :درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)به آدرس

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مزایـده گزارجهـت دریافـت اطالعات بیشـتردرخصوص اسـناد

تاریخ انتشارمزایده درسامانه تاریخ  1397/11/23می باشد.

ورودی شـهرك صنعتـی شـماره  2تلفـن034-43310516 :

.www.setadiran.ir

مهلت دریافت اسناد ازسایت :از ساعت  14تاریخ  1397/11/23تا تاریخ 1397/11/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز شنبه مورخ 1397/12/11

مزایـده و ارائـه پاکـت هـای الـف :آدرس :جیرفـت – حـد فاصـل سـیلو و پلیـس راه ،بلوار

اطالعات تماس سـامانه جهت انجام مراحل عضویت درسـامانه :مرکز تمـاس 021-41934
و دفتر ثبت نـام  88969737و85193768

اداره کل راه و شهرســازی جنوب استان کرمان

تولید آب گران است ارزان هدر ندهیم

