
مردم پای انقالب ایستاده اند، 
مسئوالن چطور؟

بهرام قاسمی:

به فعالیت موشکی 
خود ادامه می دهیم
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۴۰ ســال از انقــاب اســامی و میــوه آن یعنــی جمهــوری 
اســامی ایــران گذشــت. انقابــی کــه در طــی ایــن ۴۰ ســال بــا 
ــی و  ــای داخل ــکات و بحران ه ــیب ها، مش ــراز و نش ــود ف وج
 خارجــی هم چنــان حرکــت رو بــه جلــو خــود را ادامه داده اســت.

بــرای بررســی مســیر طــی شــده و زمینه هــای تثبیــت و تکامــل 
انقــاب در گام اول بایــد ضعف هــا و قوت هــا را شــناخت و 
 متناســب بــا آن نقشــه راه و برنامــه طراحــی و تدویــن کنیــم.

ــه ثمــر نشســتن  ــرای ب ــردم ب ــزه م ــاب و انگی ــل انق ــر دلی اگ
آن را مبــارزه بــا فقــر، تبعیــض، فســاد، فاصلــه طبقاتــی، 
و ناهنجاری هایــی از ایــن قبیــل بدانیــم بایــد بــاور کنیــم 
ــن  ــور ای ــی کش ــای عموم ــه و فض ــن جامع ــوز در مت ــه هن ک
مســائل و مصداق هــای آن وجــود دارد و ریشــه کن نشــده 
اســت و کســی  نمی توانــد مدعــی شــود کــه همــه چیــز 
در اوج خوبــی و خوشــی و مطلوبیــت اســت و یــا  وجــود 
ــاب  ــه انق ــن ک ــد همی ــر کن ــا فک ــد ی ــکار کن ــاری را ان ناهنج
شــد یکبــاره و در چشــم بــه هــم زدنــی مشــکات نابــود 
ــت. ــن اس ــت بری ــش و بهش ــت آرام ــه هس ــر چ ــده و ه  ش

انقــاب بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی و ســاختار سیاســی 
درســت ماننــد یــک انســان کــه اجــزا و عناصــر وجــود او در یــک 
ــد ممکــن اســت در ســن  ــاط دارن ــا هــم ارتب ــوار ب رابطــه اندام
چهــل ســالگی کــه ســن پختگــی و بازآفرینــی نیــروی جوانــی 
ــب  و  ــر دچــار ت ــک ســاختار و پیک ــوان ی ــه عن هــم هســت ب
ســایر عوارضــی شــود کــه وجــود آن عقلــی امــا درمــان نکردنش 
غیرعاقانــه و کاری اشــتباه اســت. هــر چنــد ایــن تــب کردن هــا 
 نــه تنهــا بد نیســت که هشــداری بــرای فهمیــدن بیماری اســت.

تــب جامعــه کــه در نارضایتــی و حتــی اعتــراض دیــده می شــود 
ــه اگــر  ــت و بیمــاری می رســاند ک ــه وجــود یــک عفون ــا را ب م
ــه داد آن نرســیم هزینــه و مشــکات بیشــتری را  ــه موقــع ب ب
ــم  ــاب و مشــکات ه ــای انق ــد. درده ــوار می کن ــار س ــر بیم ب
شــباهت نزدیکــی بــه ایــن امــراض دارد کــه اگــر درســت 
ــه  ــت آن چیســت چــه بســا ب ــم عل شناســایی شــود و بفهمی
ســادگی بــا نســخه هایی معمولــی و عــادی درمــان مــی شــود. 
امــا اگــر بــه فکــر درمــان نباشــیم نــه تنهــا خبــری از بهبــودی 
نیســت بلکــه یــک عارضه و بیمــاری عــادی مثل ســرماخوردگی 
ــکات  ــا مش ــاختار را ب ــک س ــی ی ــرد و حت ــک ف ــد ی می توان
پیچیــده ای روبــه رو کنــد کــه درمــان آن مســتلزم ســختی ها و 
رنج هــای فراوانــی خواهــد بــود کــه دیگــر بــا داروهــای ُمســکن 
 کــه فقــط درد را پنهــان و نــه درمــان می کنــد برطــرف نمی شــود.
در جامعــه دردهــای زیــادی وجــود دارد کــه از فقــر و تبعیــض 
ــود.  ــامل می ش ــی  را ش ــت و بی عدالت ــا درد معیش ــل ت و جه
بایــد در یــک بررســی مشــخص کــرد کــه علــل وجــود و دلیــل 
تــداوم آن چیســت. کــدام درد اساســی باعــث شــده عــوارض و 
ــر آن ســوار شــود. ریشــه  ــاک دیگــری هــم ب نشــانه های دردن
دردهــای انقــاب را بایــد شــناخت و اتفاقــا صادقانــه بــا مــردم 
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پژوهش قربانی بودجه انقباضی
میانگین سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف 2.2 درصد و در ایران کمتر از یک درصد است
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کاهش ۹0 درصدی 
جرائم مربوط به 

میراث فرهنگی
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 

کشور گفت: در سال جاری یگان 
حفاظت میراث فرهنگی کشور با 

اشرافیت کامل بر آثار تاریخی، پنج 
هزار اخطاریه قانونی برای متعرضان به 

اماکن تاریخی ابالغ کرده است.

اینستکس می تواند 
گامی برای منزوی 

کردن دالر باشد

ثبت ملی 857 اثر 
در استان مرکزی

2

آب زاینده رود پس از مدتها چشم انتظاری به روی مردم  
این استان باز شد. مردم اصفهان از روز رها سازی آب، 
کنار زاینده رود می نشینند و نظاره گر جریان یافتن زندگی 
در طول رودخانه  نصف جهان هستند.  همچنین  طی 
هفته گذشته  با بازگشایی آب این رودخانه، گردشگران 
زیادی به اصفهان آمده اند  و این شهر شلوغ تر از همیشه 
شده است . در حالیکه معموال این نوع شلوغی  ها در 
ایام نوروز دیده می شد. عاوه بر این در صفحات مجازی 
نیز  مردم علی الخصوص اصفهانی ها خوشحالی خود 
را از این رویداد با انتشار تصاویر، ویدیو و نماهنگ هایی 
نشان می دهد.یکی از کابران اصفهانی در صفحه شخصی 
خود با انتشار تصاویری از این حیات دوباره زاینده رود 
در اینستاگرام اینگونه نوشت: »خداروشکر هرچند بیست 
روزه، اما شهرمون جونی دوباره گرفت. حیف بوداین 
صحنه ها رو بهتون نشون ندم. خواهش من اینه که به 
اشتراک بگذارید و روی پیج های خودتون قرار بدید. 

با جاری شدن آب
 زاینده رود، اصفهانی ها جانی 
دوباره گرفته اند

جانی تازه
 در اصفهان
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دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی مناقصه 
آگهــی مناقصــه شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان درنظــر دارد پــروژه توســعه و بازســازی قســمتهای پراکنــده از شــبکه 

ــه  ــذاری ب ــق واگ ــی و از طری ــارات داخل ــل اعتب ــال را از مح ــی 2/۹18/016/۹60 ری ــرآورد تقریب ــا ب ــنجان ب ــع آب رفس توزی
ــه عمــل مــی آیــد جهــت  ــذا بدینوســیله از شــرکتهای دارای رتبــه آب دعــوت ب ــد، ل ــکاران واجــد شــرایط اجــرا نمای پیمان
ــه آدرس  ــورخ ۹7/11/28 ب ــنبه م ــاعت 14 روز یکش ــت س ــه ۹7/11/21 لغای ــنبه مورخ ــه از روز ش ــناد مناقص ــت اس دریاف

ــد. ــر قراردادهــا مراجعــه نماین ــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان دفت رفســنجان ، بل

1-مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 146/000/000 ریـال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان 
یـا واریـز وجه به حسـاب 7۹35۹0222 نزد بانک کشـاورزی بنام شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان

2-تاریـخ تحویـل پـاکات الـف، ب، ج تـا سـاعت 14 روز چهارشـنبه مورخـه ۹7/12/08 در محـل دبیرخانـه شـرکت آب و فاضـالب 
رفسـنجان می باشـد.

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه ۹7/12/0۹ میباشد.
4-بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از مدت مقـرر واصل شـود مطلقـا ترتیب اثر 

داده نخواهد شـد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره ۹7/11/7/1/م
نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

آگهی مزایـده 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد اجــاره اردوگاه 
ــری از  ــره گی ــا به ــده، ب ــدرج در اســناد مزای ــات من ــا جزئی ــی و ب ــده عموم ــق مزای گردشــگری شــهداد را از طری
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت Setadiran.ir(( و بــا شــماره مزایــده مرجــع )۹70014( شــماره سیســتمی 

ــد. ــذار نمای ــی واگ ــورت الکترونیک ــه ص )500۹70۹00۹00001( ب

زمان انتشار در سایت: )پنجشنبه 11/1۸/ 97 ساعت ۰7:۰۰ الي یکشنبه 97/11/2۸ ساعت 13:۰۰ (
مهلت دریافت اسناد مزایده: )دوشنبه 97/11/22 ساعت 19:۰۰ (

تاریخ بازدید: )پنجشنبه 11/1۸/ 97 الي شنبه 97/11/27 از ساعت ۰7:۰۰ الی ساعت 19:۰۰(
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: )یکشنبه 97/11/2۸ ساعت۰7:۰۰ الي 13:۰۰ (

زمان بازگشایی: )دوشنبه 97/11/29 ساعت ۰۸:۰۰(
زمان اعالم به برنده: )دوشنبه 97/11/29 ساعت 12:۰۰(

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(موضوع مزایدهشماره مزایدهردیف
15.300.000اجاره اردوگاه گردشگری شهداد 1۹70014

اجاره شماره )500۹70۹00۹00001( شماره مزایده مرجع )۹70014(

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1.ارائه گواهی عدم سو پیشینه از اداره اماکن نیروی انتظامی 

2.دارا بودن مجوز ذی ربط جهت بهره برداری از موضوع اردوگاه گردشگری شهداد

3.برگـزاری مزایـده صرفـا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت 

اسـناد مزایـده )درصـورت وجـود هزینـه مربوطـه(، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطاع از 

وضعیـت برنـده بـودن مزایـده گران محتـرم از این طریـق امکان پذیر می باشـد.

۴.کلیـه اطاعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجاره در برد اعان عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی 

و انتخاب می باشـد.

5.عاقـه منـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبـت نام و دریافـت گواهی الکترونیکـی )توکن( با شـماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند : مرکز پشـتیبانی و راهبری سـامانه:  021-41۹34

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سامانه)www.setadiran.ir( بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

اطاعـات تمـاس دسـتگاه مزایـده گـزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص اسـناد مزایـده و ارائه پاکت های الـف: کرمان بلوار 

جمهوری اسـامی نبش سـه راه هوانیروز- شـماره تماس: 034-32816504-7 

اطاعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:۰3۴-32۸165۰۴-7 
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در میــان گذاشــت نــه اینکــه بــر اســاس قاعده 
مشــکات  خبــری"  خــوش  و  "بی خبــری 
و بحران هــا را پنهــان کــرد. اینجــا همــان 
نقطــه ای اســت کــه مــردم مثــل همیشــه چــه 
ــای  ــم و مصیبت ه ــه در تحری ــگ و چ در جن
و  مردانگــی  و  شــهامت  بــا  آن  از  ناشــی 
ــا  ــی خــود را ره ــی زندگ ــق حت همراهــی مطل
می کننــد و جانانــه در برابــر دردهــا و مشــکات 
ســینه ســپر می کننــد البتــه بــه شــرطی 
 کــه دردهــا را درســت تشــخیص دهیــم.

فــرد اگــر بیمــاری خــود را از خانــواده بــه هــر 
دلیلــی چــه علــت عاطفــی و چــه دالیــل دیگــر 
ــر  ــه خط ــود را ب ــت خ ــد موجودی ــان کن پنه
ــاب و  ــوران انق ــه در ک ــهدایی ک ــدازد. ش می ان
پیــش از آن در مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی جــان 
ــا  ــد ب ــش کردن ــاب و آرمان ــدای انق خــود را ف
بفهماننــد کــه  می خواســتند  شهادت شــان 
ــروت  ــت، ث ــد، امنی ــه آزادی نباش ــی ک مادام
ــای  ــان درده ــدارد. درم ــت ن ــدرت او اصال و ق
انقــاب در درون ایــن اصــل مهــم یعنــی محرم 
ــی  ــان اصل ــوان صاحب ــه عن ــردم ب دانســتن م
ــی و  ــرط اساس ــود و ش ــام می ش ــاب انج انق
اصلی آن در میان گذاشــتن درد با مردم اســت، 

ــا و عســرت  ــا در تنگن ــن روزه ــه ای ــی ک مردم
 هســتند امــا پــای انقــاب شــان ایســتاده اند.

بــرای تحقــق و مســتقر شــدن آن خــون 
داده انــد و فرزنــدان و عزیزانشــان را در راه 
ــک  ــد این ــدا کرده ان ــی ف ــا بی عدالت ــارزه ب مب
امــا نوبتــی هــم کــه باشــد نوبــت مســئولین 
اســت کــه از بــا مــردم همدالنه تــر و ســاده تر و 
صمیمیانه تــر بنشــینند، حــرف بزننــد، دردهــا را 
بگوینــد و بــرای درمــان و بهبــود از مردمی یاری 
بخواهنــد کــه بــرای تــداوم انقاب و ســربلندی 
میوه آن از هیچ تاشــی فروگذار نیســتند. کام 
نورانــی حــق ســرلوحه رفتــار مســئولین باشــد 
آنجــا کــه خداونــد تبــارک و تعالــی می فرمایــد: 
»وای بــر نمازگــذاری کــه بــرادرش را از کمــک و 
مســاعدت محــروم کنــد. حتــی اگــر جزئــی و 
کوچــک باشــد« ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــد اســت  ــادت و پرســش خداون ــه عب ــاز ک نم
ــد  ــراه باش ــردم هم ــه م ــی ب ــا بی توجه ــر ب اگ
ــود.  ــد ب ــراه خواه ــان هم ــر انس ــا »وای« ب ب
نمی تــوان عشــق و ایمــان بــه خــدا و عشــق و 
احتــرام بــه انســان خصوصــا رنــج دیــدگان را از 

هــم جــدا کــرد. /خبرآنایــن 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه گاردین تصویر یک خود را 
به بازیگر تازه درگذشـته بریتانیایی، آلبرت 
فاینی و گزارشـی درباره او اختصاص داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تاش 
دولت آمریکا برای فشـار بر مخالفین 
دولـت ونزوئا برای جلو بردن اهداف 

خودش در این کشـور خبر داده.

پرداخت  الجزیرهاز  خبرگزاری 
هزینه های بیشـتر توسط کره جنوبی برای 

پایگاه هـای نظامی آمریکا خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از قول سـفیر 
آمریکا در آلمان نوشـته: آلمان به اندازه ای 
که باید روی سیسـتم های دفاعی اش کار 

نمی کند.

آلمان

ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کندپیام خبر
سایت اطاع رسانی کنفرانس امنیتی مونیخ 2۰19 اعام کرد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران در این نشست شرکت و سخنرانی می کند.

هر
 م

س:
عک

پژوهش قربانی بودجه انقباضی
میانگین سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف

 2.2 درصد و در ایران کمتر از یک درصد است

اعتبار پژوهش در بودجه سال 96 معادل 0.47 درصد و در سال 97 نیز 0.48 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شد.

تحقیـق و پژوهـش اسـاس رشـد و توسـعه 
جامعـه بشـری را شـکل می دهـد و غفلت از 
ایـن امـر و به ویژه نادیـده گرفتن پژوهش در 
حوزه علوم انسـانی پیامدهایی برای کشـور در 

بر خواهد داشـت.
طبـق نظـر کارشناسـان هیـچ کشـوری بـدون 
بهـادادن بـه تحقیـق و پژوهـش نمـی توانـد 
مسـیر توسـعه را بـه خوبـی بپیمایـد. همـه 
جوامـع در همـه زمینـه هـا نیازمنـد انجـام 
تحقیق و پژوهش هسـتند. بـه همین خاطر 
معمـوال کشـورها را از نظـر سـهم پژوهـش در 
بودجـه هـای سـاالنه مورد مقایسـه قـرار می 
دهنـد. از ایـن نظـر کشـور مـا از جایـگاه قابل 

قبولی برخـوردار نیسـت.طبق مطالعات انجام 
شـده میانگیـن سـهم تحقیـق و پژوهـش از 
تولیـد ناخالص داخلی در کشـورهای مختلف 
2.2 درصـد اسـت و در برخـی کشـور ها مانند 
از ۴  بودجـه پژوهـش بیـش  کـره جنوبـی 
درصـد، اتحادیـه اروپـا میانگیـن 2.5 درصد و 
کشـورهایی مانند ژاپن، فناند و سـوئد حدود 

اسـت. 3درصد 
ایـن درحالی اسـت سـهم پژوهش در کشـور 
مـا کمتـر از یـک درصد اسـت. متأسـفانه این 
امر در ده سـال گذشـته ادامه داشـته اسـت و 
تنهـا در سـال 1395 بودجـه پژوهـش بـه 1.1 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی رسـید. بعد 
از آن اعتبـار پژوهـش و تحقیقـات در بودجـه 
سـال  در  و  درصـد  معـادل ۰.۴7  سـال 96 
1397 نیـز ۰.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی 
در نظـر گرفتـه شـد. ایـن در حالـی اسـت که 

براسـاس برنامـه پنجـم توسـعه ای کشـور که 
مـدت اجـرای آن بـه پایـان رسـیده، قـرار بود 
که سـهم پژوهـش از تولید ناخالـص ملی به 
سـه درصد برسد. اما متأسـفانه طبق آمارهای 
یاد شـده سـهم پژوهش در مرز کمتـر از یک 

درصـد باقـی مانده اسـت.

جایگاه پژوهش 
در قانون اساسی 

اهمیـت پژوهـش به خوبی در قانون اساسـی 
کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در اصـول 
مختلفـی به ایـن موضوع پرداخته شـده و در 
بندهـای الـف و ب اصـل دوم قانون اساسـی 
بـه صراحـت بـه اسـتفاده از علـوم و فنـون و 
تجارب پیشـرفته بشـری و تاش در پیشبرد 
آنهـا اشـاره شـده اسـت. بـدون شـک تحقق 
چنیـن امری بـدون پژوهش و تحقیق امکان 

پذیر نیسـت.

همچنیـن در بندهـای دوم و چهـارم اصـل 
سـوم بـر بـاال بـردن سـطح آگاهـی هـای 
اسـتفاده  بـا  هـا  زمینـه  در همـه  عمومـی 
صحیح از مطبوعات و رسـانه های گروهی و 
وسـائل دیگر…و تقویت روح بررسی و تتبع 
و ابتـکار در تمامـی زمینه هـای علمی، فنی، 
فرهنگـی از طریق تأسـیس مراکز تحقیق و 

تشـویق محققان…تأکید شـده اسـت.
در اصـل بیسـت و چهـارم قانون اساسـی در 
بیان آزادی مطبوعات آمده اسـت: نشـریات 
و مطبوعـات در بیـان مطالب آزادند مگر آنکه 
مخـل بـه مبانـی اسـام یـا حقـوق عمومی 
باشـد ... ایـن اصـل زمینـه را بـرای رشـد و 
گسـترش کمی و کیفی نشـریات پژوهشی 

و علمـی فراهم می سـازد.اصل یکصد و چهل 
و یکم قانون اساسـی نیز کـه کارکنان دولت را 
از داشـتن بیـش از یک شـغل دولتی ممنوع 
کـرده اسـت اهمیـت پژوهـش را بـه نوعی به 
نمایـش مـی گـذارد. زیرا ذیل ایـن اصل آمده 
کـه سـمت هـای آموزشـی در دانشـگاهها و 
مؤسسـات تحقیقاتـی از این حکم مسـتثنی 
اسـت. عـاوه بـر ایـن مـوارد، دولـت در اصـل 
سـوم موظـف شـده اسـت کـه همـه امکانات 
خـود بـرای نیل به مـوارد فوق را بـه کار بگیرد. 
بایـد شـرایط را بـرای انجـام  یعنـی دولـت 
تحقیـق و پژوهـش جهـت بـاال بردن سـطح 

دانـش و آگاهـی جامعـه فراهم سـازد. 

نباید بودجه پژوهش قربانی 
شرایط تحریمی شود

بـاور کارشناسـان بـر این اسـت که پیشـرفت 
و توسـعه جوامـع تنهـا در سـایه تحقیـق و 
پژوهـش در حـوزه هـای مختلـف علمـی از 
علـوم طبیعـی و پزشـکی تـا علـوم اجتماعی 
و انسـانی امـکان پذیـر اسـت. در ایـن مـورد 
»کاظـم جالـی« رئیس مرکـز پژوهش های 
مجلـس شـورای اسـامی در گفـت وگویی با 

بیـان اینکـه پژوهش در حـوزه کاربـردی و در 
جایـگاه هـای تصمیـم گیـری اثر گذار اسـت 
و موجـب ارتقـای کارایی و اثربخشـی ظرفیت 
هـا مـی شـود، گفت:کـه توجـه بـه اهمیت و 
دسـتیابی  راهـکار  پژوهـش  ویـژه  جایـگاه 
بـه اسـتقال ملـی و توسـعه پایـدار اسـت، 
بـه همیـن خاطـر در نظـر گرفتـن بودجـه و 
اعتبـارات کافی الزمه انجام کارهای پژوهشـی 

کاربـردی و گـره گشـا اسـت.
وی همچنیـن بـه وضعیـت اقتصاد کشـور در 
شـرایط تحریمی اشـاره کرد و بیان داشت: در 
ایـن شـرایط به منظور صرفه جویـی در هزینه 
کـرد کشـور برخـی مـوارد بودجه بایـد کاهش 
یابـد امـا بودجـه پژوهش بـه عنـوان زیربنای 
توسـعه کشـور نبایـد تحت تاثیـر قـرار بگیرد. 
هزینـه کـرد در حوزه پژوهش سـرمایه گذاری 
برای داشـتن کشـوری پویا اسـت و این مهم 
بایـد مـد نظر بودجـه ریزان در تقسـیم بودجه 

قـرار بگیرد.

لزوم توجه ویژه به سهم علوم 
انسانی در پژوهش

کارشناسـان معتقدنـد که وقتـی صحبت از 

پژوهش می شـود بیشـتر تحقیقات علوم 
طبیعـی، پزشـکی و... مـد نظـر قـرار مـی 
گیرند.ایـن ادعـا مبنای آماری داشـته و به 
خوبـی در بودجـه پژوهشـی شـرکت هـای 

دولتـی نمایان اسـت.
بـر اسـاس داده هـای بودجـه پژوهشـی 
سـال 1397 از صد درصد بودجه پژوهشـی 
بـه  درصـد   77 حـدود  یافتـه  اختصـاص 
22 شـرکت فعـال در حـوزه هـای فنـی و 
وابسـته  هـای  شـرکت  ماننـد  مهندسـی 
بـه صنایـع، نفـت و گاز و پتروشـیمی و.. 
درصـد   2/36 اسـت.  یافتـه  اختصـاص 
بودجـه پژوهشـی را بـه بانـک مرکـزی و 
19/۸1 درصـد نیـز بـه سـایر شـرکت هـای 
دولتـی تخصیـص داده انـد. البتـه معلـوم 
نیسـت کـه همـه ایـن عدد نیـز مربـوط به 
حوزه علوم انسـانی باشـد. ممکن است در 
میـان شـرکت های مذکـور باز هـم مواردی 
پیدا شـوند کـه در زمینه هایی غیـر از علوم 
انسـانی کار پژوهشـی انجـام مـی دهنـد. 
بدیـن ترتیب سـهم ضعیـف و نحیف علوم 
انسـانی از پژوهش کاما مشـخص اسـت. 

معـاون اول رییس جمهـور، روابـط ایـران و 
عراق را مسـتحکم، عمیق و ریشه دار توصیف 
و تاکیـد کرد: نماد روابط مسـتحکم دولت ها 
و ملت هـای ایـران و عـراق جابجایـی هفـت 
میلیـون زائـر میـان دو کشـور ظـرف مـدت 
یـک سـال اسـت و جابجایـی ایـن تعـداد 
زائـر در میـان هیچ یـک از کشـورهای منطقه 
وجود ندارد.اسـحاق جهانگیری در دیدار لوی 
خطیـب، وزیـر بـرق عراق بـا ابراز خرسـندی 
از اینکـه روند سیاسـی عـراق به ثبـات قابل 

قبولـی رسـیده اسـت، گفـت: دولـت جدیـد 
عـراق بـا اراده ملـت این کشـور شـکل گرفته 
و بـه فضل الهی گروه تروریسـتی داعش در 
عـراق در حـال فروپاشـی کامل اسـت.وی با 
اشـاره بـه تبـادل هیأت هـای مختلـف میان 
تهـران و بغـداد و عـزم جدی دو کشـور برای 
توسـعه مناسـبات و رفـع موانـع پیـش  رو، 
اظهـار داشـت: دولـت و ملت ایـران در دوران 
بازسـازی نیـز در کنـار دولـت و ملـت عـراق 
بـا  رئیس جمهـور  اول  بود.معـاون  خواهنـد 

یـادآوری سـفر رئیس جمهـور بـه عـراق کـه 
در آینـده نزدیـک انجـام خواهـد شـد، اظهار 
داشـت: این سـفر برای کسـانی که به دنبال 
تخریـب رابطه تهـران و بغداد هسـتند، پیام 
روشـنی دارد تا بدانند که رابطـه ایران و عراق 
رابطه ای مسـتحکم اسـت و خدشه ای به آن 
وارد نخواهـد شـد.جهانگیری بـا اشـاره بـه 
توانمندی های گسـترده ایـران در بخش های 
مختلـف نظیر صنعت برق، آب و گاز تصریح 
کـرد: تهـران آمادگـی دارد همکاری های خود 
را در تمامـی زمینه هـای مـورد عاقه طرفین 
بـا کشـور عـراق گسـترش دهـد و در ایـن 
زمینـه، آمـاده ارتقـا سـطح همکاری هـا بـه 

صـورت دوجانبـه و چندجانبه هسـتیم.

رابطه تهران و بغداد 
مستحکم و غیرقابل تخریب است

به دنبال فیلتر کل 
فضای مجازی نیستیم

دادسـتان کل کشـور، فقـدان قانـون در برخـورد بـا تخلفـات اقتصـادی را یکـی از 
مشـکات دسـتگاه ها دانسـت و یـادآور شـد: بـرای برخـورد بـا مفاسـد اقتصادی 
بایسـتی برخورد ریشـه ای داشته باشیم.حجت االسام و المسلمین، محمدجعفر 
منتظری در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشـت ایام دهه فجر چهلمین سـالگرد 
پیـروزی انقـاب اسـامی، اظهـار کرد: برخـورد با مسـئله گرانی و مجازات کسـانی 
کـه بـر خـاف قوانین و مقـررات عمل می کنند، جـزو وظایف قوه قضائیه نیسـت 
و عمدتـًا در حـوزه وظایـف سـازمان تعزیرات حکومتـی قرار می گیرد.وی مسـائل 
اقتصادی مرتبط با مفاسـد و قاچاق سـازمان یافته را در حوزه صاحیت دسـتگاه 
قضا دانسـت و افزود: امروز شـرایط اقتصادی کشـور به گونه ای اسـت که براساس 
محاسـبات و بررسـی های کارشناسـانه ما الزم اسـت دسـتگاه قضا در این عرصه 
بـه حمایـت از دولـت وارد میـدان شـود و در خدمـت مـردم باشد.دادسـتان کل 
کشـور ادامـه داد: دسـتگاه قضـا در کنـار سـازمان هایی نظیر تعزیـرات حکومتی و 
صمـت کـه بـا کاالی مـورد نیاز مردم سـر و کار دارنـد، قرار گرفته و لذا ریاسـت قوه 
قضائیـه و دادسـتانی کل سیاسـت های کلـی این موضوع را بررسـی و ابـاغ کرد و 
دادسـتان های سراسـر کشـور مسـئولیت پیـدا کردند در کنار سـازمان تعزیـرات با 
پدیـده گرانـی و احتـکار برخـورد و از اختیـارات قانونـی قوه قضائیه اسـتفاده کنند. 
خوشـبختانه از زمان این اباغیه تاکنون بازخوردهای خوبی داشـتیم و لذا مادامی 

کـه اقتصـاد کشـور با چنین مشـکاتی مواجه اسـت، کار مـا نیز ادامـه دارد.

ته
نک

»حسـین سـلیمی« رئیس دانشـگاه عالمه طباطبایی:این 
تصـور اشـتباه تقریبًا رایج اسـت که توسـعه صرفـا با علوم 
طبیعـی، مهندسـی و غیـره تحقـق پیـدا مـی کنـد. از این 
رو کمتریـن توجهـی بـه نقـش و اهمیـت علـوم انسـانی 
در تحقـق برنامـه هـای توسـعه مبـذول نمـی شـود. این 
درحالـی اسـت که خـود توسـعه اقتصـادی و تکنولوژیکی 
امـری اجتماعـی و انسـانی اسـت و بـدون فراهـم شـدن 
زیرسـاخت هـای فرهنگـی، فکـری و ارزشـی مـکان ندارد 
جامعـه ای بـه دنیـای توسـعه یافتگـی قـدم بگذارد.این 
غفلـت و نادیـده گرفتـن دلیـل دیگری نیـز دارد و آن هم 
بـه ماهیـت مسـائل و مشـکالت اجتماعـی و فرهنگی باز 
مـی گـردد. پدیـده هـای فرهنگـی و اجتماعـی بـه مـرور 
زمـان شـکل مـی گیرنـد و تغییـر آنهـا در راسـتای اهداف 

توسـعه نیـز بسـیار زمان بر اسـت.

سیاستسیاست

ممکن است اینستکس صادرات ما را تقویت کندبه فعالیت موشکی خود ادامه می دهیم
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه 
کـرد:  کشـورمان،تصریح 
اظهارنظرهـای پیاپـی، بی مبنـا 
مقامـات  از  برخـی  نابجـای  و 
رفتـاری  ایـران،  داخلـی  مسـائل  مـورد  در  آمریکایـی 
ناشـی از سـرخوردگی اسـت و آنهـا ایـن اقدامـات را بـه 
منظـور جبران شکسـت های مکررشـان به واسـطه اتخاد 
سیاسـت های اشـتباه نسـبت به ایران و ایرانیان در طول 
چهـار دهه اخیر انجام می دهند.بهرام قاسـمی، در ارتباط 
بـا اظهـار نظرهای اخیـر مقامـات آمریکایـی در ارتباط با 
فعالیت هـای موشـکی کشـورمان و صنعـت هـوا و فضـا 
ایـران بـا بیـان مطلـب فـوق اظهـار کـرد: ایـاالت متحده 
آمریـکا بـا توجه بـه خروج شـتاب زده و بی منطق اش از 
برجـام بـه عنـوان یـک تفاهـم بین المللی و قـرار گرفتن 

در یـک انـزوای بین المللـی ناخواسـته، تـاش می کنـد 
بـا مطـرح کـردن این گونـه مسـائل و دخالت هـای نابجا 
در  راهبـردی خـود  اشـتباه  بـر  ایـران  داخلـی  امـور  در 
ارتبـاط با برجام سـرپوش بگـذارد و در همیـن چارچوب 
قطعنامـه  و  برجـام  بـودن  بی نتیجـه  از  سـخن  مکـررًا 
2231 سـازمان ملـل متحـد می کنـد. وی بـا اشـاره بـه 
حمایت هـای بـی دریـغ دولتمـردان وقـت کاخ سـفید و 
برخـی از کشـورهای غربـی از صـدام در جریـان حملـه 
بـه ایـران اظهـار کـرد: ایـن مسـئله موضوعی نیسـت که 
بـه راحتـی مـورد فراموشـی قـرار بگیـرد. مردم ایـران از 
یـک حافظـه خـوب تاریخـی برخـوردار هسـتند و به یاد 
دارنـد کـه چگونه این کشـورها کلکسـیونی از مدرن ترین 
سـاح ها از جملـه سـاح های شـیمیایی را در اختیـار 
صـدام حسـین بـرای حمله بـه مردم ایـران قـرار دادند.

کمیســـیون  رییـــس 
قضایـــی  و  حقوقـــی 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش مجل
بـــا بیـــان اینکـــه ماهیـــت 
اینســـتکس بایـــد بـــه خوبـــی شـــفاف شـــود 
ـــاز و کار را  ـــن س ـــا ای ـــر اروپایی ه ـــرد: اگ ـــد ک تاکی
ـــکا  ـــد، آمری ـــود بدانن ـــران خ ـــه س ـــوان مصوب ـــه عن ب
ـــرض  ـــاز و کار تع ـــن س ـــه ای ـــبت ب ـــد نس ـــی توان نم
ـــت  ـــن اس ـــا ممک ـــدام اروپ ـــن اق ـــد، ای ـــته باش داش

ــد. ــت کنـ ــا را تقویـ ــادرات مـ صـ
هللا یـــار ملکشـــاهی در تحلیـــل ســـاز و کار مالـــی 
ــران  ــا ایـ ــادی بـ ــکاری اقتصـ ــرای همـ ــا بـ اروپـ
ایـــن  ماهیـــت  کـــرد:  اظهـــار  )اینســـتکس( 
ــت،  ــن نیسـ ــل روشـ ــورت کامـ ــه صـ ــم بـ تصمیـ

برخـــی بیـــان می کردنـــد ایـــن ســـاز و کار فقـــط 
ـــذا  ـــد دارو و غ ـــروری مانن ـــوارد ض ـــوص م در خص
ـــم در  ـــه کنی ـــد توج ـــد بای ـــه باش ـــر اینگون اســـت، اگ
اکثـــر تحریم هایـــی کـــه بـــه هـــر شـــکلی ایجـــاد 
می شـــود اقامـــی ماننـــد دارو مشـــمول تحریـــم 
ـــاز  ـــن س ـــود ای ـــن وج ـــا ای ـــس ب ـــود، پ ـــد ب نخواه
ــر  ــی اگـ ــت، ولـ ــی نیسـ ــا ارزشـ ــدام بـ و کار اقـ
ایـــن سیســـتم بتوانـــد ارتبـــاط بانکـــی مـــا را بـــا 
ــای  ــورهای اروپایـــی و شـــرکت ها و بخش هـ کشـ
خصوصـــی اروپـــا مـــورد حمایـــت قـــرار دهـــد در 
نتیجـــه می توانـــد گام مثبتـــی باشـــد، در نتیجـــه 
ماهیـــت ایـــن ســـاز و کار بایـــد بـــه خوبـــی 

شـــفاف شـــود.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
ایرنا

وزیـر خارجـه کشـورمان در گفت وگـو بـا شـبکه روسـیاالیوم، به 
پرسـش های این رسـانه روسـیه درباره مسالئل مختلف به ویزه 
اینسـتکس، اف ای تـی اف مسـائل موشـکی، بد عهـدی آمریکا، 
بحـران سـوریه، روابـط با روسـیه و ده ها مـورد دیگر پاسـخ داد. 
وی گفـت: اروپایی هـا در ابتـدا بایـد بـه تعهـدات برجامـی خود 
پایبنـد باشـند و در مرحلـه ای نیسـتند کـه خواسـته ای بـر ایران 
تحمیـل کننـد. ما به برجام پایبند هسـتیم، آژانـس بین المللی 
13 گـزارش منتشـر و تاکیـد کـرده کـه ایـران بـه برجـام پایبنـد 
اسـت و همـه می داننـد کـه آمریـکا از ایـن توافـق خارج شـد و 

اروپـا نتوانسـت آنـرا اجرایی کند.

قـرارداد  یـک  ازدواج  گفـت:  زنـان  حقـوق  فعـال  یـک 
اجتماعـی اسـت کـه طرفین بـه یکدیگر تعهـد می دهند به 
هـم وفـادار بمانند و آینده یک زندگی مشـترک را بسـازند. 
آیـا کـودک بـه آن مرحلـه از رشـد، توانایـی و بلوغ رسـیده 
اسـت کـه بتوانـد پـای یـک قـرارداد اجتماعـی را امضـا 
صـورت  مخالفت هـای  خصـوص  در  نژادبهـرام  کند؟زهـرا 
گرفتـه بـا طرح کودک-همسـری گفـت: متاسـفانه همواره 
مسـاله زنـان یـک موضـوع سیاسـی اسـت. امـروز هـم 
مسـاله کـودک- همسـری بـه این علـت که یـک طرف آن 
زنـان هسـتند، بـه موضوعی سیاسـی تبدیل شـده اسـت.  

موشک های 
ما دفاعی است

برای رانندگی ورای دادن سن 
تعیین می کنیم، اما برای ازدواج نه

فعـال سیاسـی اصـاح طلب بـا تاکید بـر اینکه باید بـه روند 
حزبی کردن پروسـه سیاسی کشـور اعتماد کنیم، گفت: تعدد 
احـزاب به معنای کیفیت آنها نیسـت. »غامعلـی رجایی« در 
آییـن افتتاحیـه دفتر حزب جدید 'اعضای جدا شـده از حزب 
اعتمـاد ملـی' افـزود: اگر حکومتـی در داخل خـودش منتقد 
نداشـته باشـد بـه مرور هـر کاری که خودش تشـخیص دهد 
انجـام مـی دهـد و مـردم نمـی توانند تـک تک بـر حکومت 
نظـارت کننـد، بنابرایـن این کار احـزاب و پارلمان اسـت که بر 

اجـرا و عملکرد حکومـت نظارت کنند.

نایـب رییـس کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی 
کاری  را  اینسـتکس  مالـی  کانـال  انـدازی  راه  مجلـس 
حیثیتـی بـرای اروپـا و در جهـت تامیـن منافـع اقتصادی 
دانسـت و گفـت ایـن کانـال مالـی می توانـد گامـی بـرای 
در  دهقانـی  باشـد. کمـال  آینـده  در  دالر  منـزوی کـردن 
ایـران  انـدازی کانـال مالـی اروپـا ویـژه  واکنـش بـه راه 
موسـوم بـه اینسـتکس گفـت: در ایـن بـاره نبایـد زیـاد 
خوش بینانـه و یـا بدبینانـه عمـل کـرد، باید منتظـر اجرای 
ایـن کانـال مالـی باشـیم تـا بـر اسـاس آن تحلیـل شـود 
چـون بـرای مـا تأمیـن منافـع ملـی و سـهولت در انجـام 

مبـادالت بانکـی و تجـاری بـا اروپـا اهمیـت دارد.

تعدد احزاب به معنای 
کیفیت آنها نیست

 اینستکس می تواند گامی 
برای منزوی کردن دالر باشد
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 در یک 
گـزارش اختصاصی به نقش زنان در 

جنگ بین نظامیان و تروریسـت ها در 
پرداخته. سوریه 

خبرگـزاری یورونیوز از درگیری 
نیروهای نظامـی آمریکا با نظامیان گروه 

تروریسـتی داعش در نزدیکی مرز عراق و 
سوریه خبر داده.

روزنامه نیویورک تایمز از فشـار 
رهبـران ویرجینیا بر دموکرات های این 
ایالت و تبدیل شـدن “کابوس” ایشان 

نوشته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر یک 

خود به یک پرونده قتل مشـکوک در 
پرداخته. آمریکا 

آمریکا

ie
w 

س:
عک

جشنواره نوآوری های زیست 
محیطی، برگزار می شود

همزمـان بـا والدت حضـرت فاطمـه 
جشـنواره  زن،  روز  و  )س(  زهـرا 
زنـان، نوآوری های زیسـت محیطی، 
مشـاغل سبز در سـازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

 بنابـر اعـام پایـگاه اطـاع رسـانی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت، امـور زنـان و خانـواده سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بـا همـکاری دفتـر مشـارکت های مردمـی در نظر دارد جشـنواره 
زنان، نوآوری های زیسـت محیطی، مشـاغل سـبز را به مناسبت 
والدت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و روز زن در روز سـه شـنبه 
هفتـم اسـفندماه 1397 از سـاعت 9 الـی 16 در محـل سـالن 
همایش های بین المللی شـهدای محیط زیست سـازمان برگزار 

. کند

جشنواره

محیـط  سـیاه  و  سـفید 
چهـار  در  ایـران  زیسـت 

اخیـر دهـه 
رئیـس کمیتـه محیط زیسـت مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام بـا تاکیـد 
انقـاب  پیـروزی  از  بعـد  اینکـه  بـر 
اسـامی در حـوزه محیـط زیسـت بـه 
لحاظ حقوقی پیشـرفت چشـمگیری 
ایـن زمینـه جایـگاه  داشـته ایم و در 
از  بعـد  داریـم، گفـت:  قبولـی  قابـل 
پیـروزی انقاب اسـامی، بـرای اولین 
بـار در قانون اساسـی کشـور یک اصل 
بـرای حفظ محیط زیسـت آورده شـد 
کـه تعریـف دقیقـی از توسـعه پایـدار 

ارائـه مـی داد.
انقـاب  تولـد  چهلمیـن  آسـتانه  در 
در  مجابـی  محمـد  ایـران،  اسـامی 
گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه در 
بررسـی شـرایط محیـط زیسـت ایران 
در بـازه ۴۰ سـال گذشـته یـا هـر دوره 
زمانـی دیگر، حتمًا باید اقلیم خشـک 
و نیمـه خشـک کشـور را مد نظـر قرار 
دهیـم، گفـت: به طـور طبیعـی میـزان 
بارندگـی ایـران یـک سـوم میانگیـن 
جهانی و تبخیر، سـه برابـر حد جهانی 
اسـت و متأسفانه در چنین اقلیمی به 
دلیـل کاهـش شـدید بارش هـا دچـار 
خشکسـالی هـم هسـتیم، به طـوری 
کـه از سـال ۸6 تاکنـون هیـچ سـالی 
را نداشـتیم کـه بارش هـا در حد نرمال 
یـا بـاالی نرمـال باشـد یعنی کشـوری 
خشـک  نیمـه  و  خشـک  خـود  کـه 
اسـت دچار خشکسـالی های متمادی 
شـده اسـت. متأسـفانه در حال حاضر 
بـا مشـکات متعـدد محیط زیسـتی 
از کاهـش شـدید سـطح منابـع آبـی 
خشـکی  هـوا،  آلودگـی  زیرزمینـی، 
نـرم  پنجـه  و  دسـت  و…  تاالب هـا 
می کنیـم البته جدا از مسـائل اقلیمی، 
وضـع  ایـن  در  نیـز  کشـور  شـرایط 

تأثیرگـذار بـوده اسـت

جانی تازه در اصفهان
با جاری شدن آب زاینده رود، اصفهانی ها جانی دوباره گرفته اند

خبر

اصفهانی ها کنار زاینده رود می نشینند و نظاره گر جریان زندگی در این رودخانه هستند

بــه دنبــال تعویــق احتمالی اجــرای یکی از مــواد قانون هــوای پاک 
مبنــی بر »اســقاط موتورســیکلت های فرســوده« در هیــأت وزیران، 
دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا ضمــن ابــراز گایــه از 
ایــن اقــدام دولــت، گفت: اســقاط، سیاســت هوشــمندانه ای اســت 
ــرخ  ــان چ ــر دارد و همزم ــوا اث ــی ه ــش آلودگ ــا در کاه ــه قطع ک
تولیــد و اشــتغال را هــم در صنعــت موتورســیکلت و هــم در مراکــز 

اســقاط و بازیافــت بــه حرکــت در مــی آورد.
ــیب های  ــراز و نش ــد از ف ــال 1396 بع ــنا، در س ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاک در مجل ــوای پ ــه ه ــراوان، الیح ف
تصویــب رســید و در مردادمــاه همیــن ســال رئیــس جمهــور ایــن 
قانــون 3۴ مــاده ای را بــه ســازمان محیــط زیســت ابــاغ و ایــن 
ــای  ــاه آئین نامه ه ــش م ــی ش ــه ط ــرد ک ــف ک ــازمان را مکل س
اجرایــی مربــوط بــه قانــون هــوای پــاک را تدویــن و بعــد از تأییــد 

ــد. ــاغ کن ــه همــه دســتگاه ها اب ــت ب ــأت دول هی
ــرل و  ــه کنت ــاده دو در زمین ــی م ــه فن ــتا، آئین نام ــن راس در همی
کاهــش آلودگی هــای موضــوع قانــون هــوای پــاک، توســط 
ســازمان محیــط زیســت تهیــه و در شــهریورماه ســال جــاری بــه 
تصویــب هیــأت وزیــران رســید. ایــن آئین نامــه از آنجــا کــه وظیفه 
ــات  ــا جزئی ــوا ب ــی ه ــوزه آلودگ ــف را در ح ــتگاه های مختل دس

ــز اهمیــت اســت. مشــخص کــرده؛ بســیار حائ
»شــماره گذاری  اســت:  شــرح  بدیــن  آئین نامــه   11 مــاده 
دســتگاه  یــک  اســقاط  بــه  منــوط  بنزینــی  موتورســیکلت 
موتورســیکلت اســت. موتورســیکلت های برقــی از شــرط اســقاط 
معــاف هســتند«. بــرای نشــان دادن ضــرورت وجــود قانــون از رده 
خــارج کــردن موتورهــای کاربراتــوری فرســوده، باید اشــاره شــود که 
بــر اســاس آمارهــای پلیــس 9 میلیــون و 5۰۰ هــزار موتورســیکلت 
فرســوده در کشــور وجــود دارد و هــر دســتگاه موتورســیکلت 
ــد  ــی تولی ــرم آلودگ ــش 15 گ ــر پیمای ــر کیلومت ــوری در ه کاربرات
می کنــد، ایــن درحالیســت کــه میــزان آالیندگــی یــک خــودروی 
ــر کیلومتــر اســت، بنابرایــن واضــح  یــورو 3 کمتــر از ســه گــرم ب
ــده  ــر ســواری ها آلوده کنن ــه موتورســیکلت ها شــش براب اســت ک

هســتند.
بــه هــر حــال در نتیجــه تــاش بدنــه کارشناســی کشــور، دولــت 
ــاده دو  ــه م ــاده 11 آئین نام ــه م ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــا هــدف  ــاک )اســقاط موتورهــای فرســوده( را ب ــون هــوای پ قان
ــای  ــا اینج ــد. ت ــب کن ــهرها تصوی ــوای کانش ــت ه ــود کیفی بهب
ماجــرا رونــد کار خــوب پیــش مــی رود تــا اینکــه در مــاه جــاری 
ــا حمایــت وزارت صنعــت پیشــنهاد حــذف  موتورسیکلت ســازان ب
ــنبه )17  ــد. روز چهارش ــت می ده ــه دول ــی را ب ــاده قانون ــن م ای
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری رئی ــی کانت ــن( عیس بهم
ــا ایســنا  زیســت و معــاون رئیــس جمهــور در گفت وگویــی کــه ب
داشــت، مخالفــت خــود را بــا حــذف ایــن مــاده از قانــون هــوای 
ــاک اعــام کــرد و گفــت کــه ایــن درخواســت وزارت صنعــت و  پ

ــود. ــی ش ــت بررس ــأت دول ــد در هی ــازان بای موتورسیکلت س
او در مــورد احتمــال حــذف مــاده اســقاط موتورســیکلت های 
ــاده  ــذف م ــت ح ــم دول ــر می کن ــت: فک ــت گف ــوده در دول فرس
ــد،  ــول نکن ــه اســقاط موتورســیکلت های فرســوده را قب ــوط ب مرب
چــون دســتیابی بــه هــوای پــاک و ســالم و کنتــرل منابــع آالینــده 
در کانشــهرهای کشــور اولویــت اول دولــت در حــوزه محیــط 
زیســت اســت و جــزو سیاســت های اصلــی رئیس جمهــور اســت.

سرنوشت 
»اسقاط موتورسیکلت های 

فرسوده« در هاله ابهام

شــهر  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
ــای  ــوی زباله ه ــه دپ ــان اینک ــا بی ــران ب ته
محیطــی  آلودگی هــای  ســاختمانی 
ســاماندهی  ضــرورت  بــر  دارد،  زیــادی 
ــا  ــز آنه ــه و تجهی ــل نخال ــای حم کامیون ه

GPS تاکیــد کــرد. بــه 
حســین  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــای  ــت نخاله ه ــاره وضــع بازیاف ــر درب بازگی
بازیافــت نخاله هــا و  ســاختمانی گفــت: 
پســماندهای ســاختمانی بخشــی از فراینــد 

موجــب  اســت کــه  پســماند  مدیریــت 
ــه  ــاره ب ــا دوب ــوع زباله ه ــن ن ــود ای می ش
چرخــه مصــرف بازگــردد، از طرفــی بــا توجه 
ــاختمانی  ــای س ــوی زباله ه ــه دپ ــه اینک ب
از  دارد،  زیــادی  محیطــی  آلودگی هــای 
ایــن رو بازیافــت ایــن زباله هــا موجــب 
محیطــی  زیســت  مشــکات  می شــود 
ناشــی از ایــن زباله هــا از بیــن رود. روزانــه 
ــه ســاختمانی  ــن نخال ــزار ت ــش از 5۰ ه بی
اکنــون  می شــود،  تولیــد  تهــران  در 
پســماندهای ســاختمانی در گــود آبعلــی 

ــوه  ــود آرادک ــه گ ــی از آن ب ــش اندک و بخ
می شــود. داده  انتقــال 

شــهر  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس   
ــر ضــرورت ســاماندهی  ــد ب ــا تاکی ــران ب ته
کامیون هــای مخصــوص حمل نخاله هــای 
ایــن  پیمانــکاران  گفــت:  ســاختمانی 
ــب و  ــت مناس ــت مدیری ــد تح ــش بای بخ
هوشــمند قــرار گیرنــد و کامیون هــا بــه 
GPS مجهــز شــوند تــا مســیر تــردد آن هــا 
ــه در  مشــخص شــود و امــکان تخلیــه زبال

ــند. ــته باش ــه ای را نداش ــر نقط ه

ضرورت ساماندهی کامیون های 

حمل نخاله ساختمانی 

ــر  ــران ب ــهر ته ــت ش ــط زیس ــس اداره محی رئی
وجــود طــرح جامــع مدیریــت پســماند در شــهر 
تهــران تاکیــد کــرد و گفــت: نبــود طــرح جامــع 
مدیریــت پســماند یــک خــأ بــرای شــهر تهــران 
اســت کــه در صــورت تدویــن آن، مدیریــت 
ــوع  ــرد. در موض ــامان می گی ــر و س ــماند س پس
مدیریــت پســماند نظــارت عالــی بــر اجــرای این 
فراینــد بــر عهــده ســازمان محیط زیســت اســت.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: محیط زیست به دنبال هدایت توسعه است و واحد های صنعتی باید در محدوده 
استاندارد و ضوابط و مقررات زیست محیطی فعالیت کنند.

دریاچه های تاسمانی 
آلوده ترین منابع آبی  جهان

می دهـد  نشـان  بررسـی ها 
دریاچه های تاسـمانی در اسـترالیا 
در میـان آلوده تریـن منابع آبی در 
جهـان جـای دارند.سـطح آالینده هـای فلـزی در برخـی از 
دریاچه هـای تاسـمانی بـه باالتریـن رکـورد در جهان رسـیده 
اسـت و تعـدادی از ایـن دریاچه هـا کـه در منطقـه حفاظـت 
شـده میـراث جهانـی قـرار دارد بـه دلیـل اسـتخراج معـدن 
در  اسـترالیا  محققـان  از  شـده اند.گروهی  آلـوده  به شـدت 
ناشـی  فلـزی  آالینده هـای  دریافتنـد کـه  خـود  تحقیقـات 
جزیـره  از  مناطقـی  در  معـدن  اسـتخراج  فعالیت هـای  از 
تاسـمانی بیشـتر مناطـق حفاظـت شـده آن را آلـوده کـرده 

. ست ا

دریاچه

تیر سمور سنگی در چهارمحال 
و بختیاری به سنگ خورد

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت 
بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان 
گفـت: یـک قـاده سـمور سـنگی 
کـه در چند شـب پیاپـی برای شـکار پرندگان اهلی روسـتاییان 
بـه خانـه آن هـا دسـتبرد میـزد، درنهایـت در النه مرغ هـای یک 
خانه روسـتایی گرفتار شد.شـهرام احمدی اظهار کرد: در اقدامی 
فرهنگی و زیسـت محیطی، یک قاده سـمور سـنگی که در طی 
چنـد شـب بـرای شـکار پرنـدگان و مرغ هـای اهلـی روسـتای 
برنجـگان در حاشـیه منطقـه حفاظـت شـده هلن وارد می شـد، 
در النـه مرغ هـای یکـی از منـازل محلـی گرفتـار و توسـط یکی 
از دوسـتداران محیط زیسـت، صحیح و سـالم به اداره حفاظت 

محیـط زیسـت شهرسـتان کیـار تحویـل داده شـد.

سمور

چندین اصله درخت 
در قزوین شکوفه دادند

قزویـن  غربـی  المـوت  بخشـدار   
در  درخـت  اصلـه  چندیـن  گفـت: 
بخـش  ایـن  »رازمیـان«  منطقـه 
زودتـر از موعـد و در میانـه فصـل زمسـتان شـکوفه زده انـد. 
مهـدی قوامـی رو شـنبه در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا افزود: 
موضـوع شـکوفه زدن زودهنگام درختان چندسـالی اسـت که 
اتفـاق مـی افتـد، گرچه برای برخـی پیام آور فصل بهار اسـت، 
امـا در واقـع ادامـه ایـن روند بـه زیان بـاغ داران و کشـاورزان 
و  شـاهرود  رودخانـه  ناحیـه  درختـان  برخـی  بـود.  خواهـد 
منطقـه رازمیـان در حال شـکوفه زدن هسـتند که این شـکوفه 
هـا پـس از مدتـی بـا سـرمای شـدید از بیـن رفتـه و میـزان 

محصـوالت باغـی را کاهـش مـی دهـد.

درخت

انتشار بوی نامطبوع پس از 
باران در عسلویه

محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
زیسـت عسـلویه بـا اشـاره بـه خبـر 
انتشـار بوی بد در فضای شهرسـتان 
عسـلویه گفت: با اندازه گیری های انجام شـده نوع ماده انتشـار 
شـده جـزء مـواد سـرطان زا نیسـت. صطفـی موذنـی افـزود: با 
بررسـی های انجـام گرفتـه منشـاء بویـی کـه مـردم اعتـراض 
داشـتند مشـخص نشـده، ولی اکنون بوی انتشـار یافته برطرف 
شـده اسـت.وی، بـا بیـان اینکـه این نوع بو هـا پـس از بارندگی 
اخیـر بیشـتر حـس شـده اسـت، گفـت: از صبـح روز یکشـنبه 
شـاهد بارش باران در شهرسـتان عسلویه بودیم، پس از کاهش 
بـارش بـاران، بـوی بد در عسـلویه منتشـر و پس از نیم سـاعت 

ایـن بـو برطرف شـد.

عسلویه

از  پــس  رود  زاینــده  آب 
مدتهــا چشــم انتظــاری بــه 
روی مــردم  ایــن اســتان بــاز 

ــد.  ش
رهــا  روز  از  اصفهــان  مــردم 
ــده رود  ــار زاین ــازی آب، کن س
نظاره گــر  و  می نشــینند 
زندگــی  یافتــن  جریــان 
نصــف  رودخانــه   طــول  در 
جهــان هســتند.  همچنیــن  
بــا  گذشــته   هفتــه  طــی 
ایــن  آب  بازگشــایی 
رودخانــه، گردشــگران زیــادی 
بــه اصفهــان آمده انــد  و ایــن 
همیشــه  از  شــلوغ تر  شــهر 
حالیکــه  در   . اســت  شــده 
معمــوال ایــن نــوع شــلوغی 

دیــده  نــوروز  ایــام  در   هــا 
. می شــد

ــات  ــن در صفح ــر ای ــاوه ب ع
مجــازی نیــز  مــردم علــی 
اصفهانی هــا  الخصــوص 
خوشــحالی خــود را از ایــن 
ــر،  ــار تصاوی ــا انتش ــداد ب روی
نماهنگ هایــی  و  ویدیــو 

می دهــد. نشــان 
ــی در  ــران اصفهان ــی از کاب یک
بــا  صفحــه شــخصی خــود 
ایــن  از  تصاویــری  انتشــار 
حیــات دوبــاره زاینــده رود در 
ــه نوشــت:  اینســتاگرام اینگون
ــد بیســت  »خداروشــکر هرچن
روزه، امــا شــهرمون جونــی 
حیــف  گرفــت.  دوبــاره 
ــون  ــا رو بهت ــن صحنه ه بودای
خواهــش  نــدم.  نشــون 
ــتراک  ــه اش ــه ب ــه ک ــن این م

پیج هــای  روی  و  بگذاریــد 
ــا  ــد. قطع ــرار بدی ــون ق خودت
کســانی کــه بایــد می بیننــد 
کــه  می شــوند  متوجــه  و 
شــدن  جــاری  بــا  همــراه 
رگ حیــات در تــن خســته 
اصفهــان ، مــردم هــم دوبــاره 

می گیرنــد.« تــازه  جانــی 
یکــی دیگــر هــم از کابــران در 
ــت:  ــه نوش ــه خوداینگون صفح
ــده رود  ــه زاین ــر از اینک » غی
ــه شــهر داده  ــی ب ــوه زیبای جل
رو  خانواده هــا  نظــرم  بــه 
ــرده  و روی  ــر ک ــم نزدیکت به
ــر  اکوسیســتم شــهر هــم تاثی
اســت.  داشــته  فراوانــی 
کاســته  هــوا  آلودگــی  از 
زیــادی  پرنده هــای   ، شــده 
کل  در  و  کردنــد  مهاجــرت 
بایــد  گفــت زاینــده رود فقــط 

ــه  ــت بلک ــه نیس ــک رودخان ی
ــه  ــن شــهره . ب ــز ای ــه چی هم
ــاری  ــه همیشــه ج ــد اینک امی

باشــه.« 

موقت  شادی، 
پایدار یا 

ــتاد  ــن اس ــرم ای ــه که ــه گفت ب
ــت،   ــط زیس ــوت محی پیشکس
ــن شــادی، موقتــی اســت.  ای
ــه پیــام مــا گفتــه اســت:  او ب
مدیریــت  اســت   نیــاز 
آبــی  منابــع  بــر  صحیحــی 
ــون  ــه اکن ــرد. اینک ــورت گی ص
ــوده  میــزان بارندگــی خــوب ب
اســت و ســبب شــده کــه ســد 
زاینــده رود را بــاز کننــد دلیلی 
نمیشــود کــه در آینــده هــم 
وضعیــت ایــن چنیــن باشــد . 
ــت  ــک مدیری ــن موضــوع ی ای

قــوی را میطلبــد. 

برنامــه بلندمدتی برای 
زاینده  آب  مدیریت 

رود وجود ندارد
آنطــور کــه اقتصــاد آنایــن 
تصمیمــات  می نویســد 
ســطح  در  کــه  مدیریتــی 
گرفتــه  منطقــه ای  یــا  کان 
عنــوان  بــه  می شــود، 
موقتــی  مســکن  یــک 
نیــاز  امــا  اســت،  خــوب 
درازمــدت  راهکارهــای  بــه 
دارد، امــا متاســفانه برنامــه 
مدیریــت  بــرای  بلندمدتــی 
آب زاینــده رود وجــود نــدارد. 
کــرد،  پیــدا  جریــان  آب 
ــدودی  ــا ح ــز ت ــن آب نی تامی
ــران  ــا مدی ــت، ام صــورت گرف
هیــچ  آب  کننــده  تامیــن 
دیگــری  بلندمــدت  برنامــه 

رنــد. ندا
هــای  مســکن  ایــن  امــا 
راســتای  در  بایــد  موقــت 
ــد  ــی باش ــل دائم ــک راه ح ی
تمامــی  و  نیــرو  وزارت  کــه 
ارگانهــای دخیــل در ایــن امــر 
ــه دنبــال آن نیســتند. یکــی  ب
اختــال  بــه  معضــات  از 
ــده  ــم گیرن ــای تصمی ارگان ه
درخصــوص تامیــن آب بــر 
ــری  ــم گی ــردد، تصمی ــی گ م
آب  منابــع  حــوزه  در  هــا 
منطقــه ای اســت در حالــی 
ــوزه  ــن ح ــان آب بی ــه جری ک
ای اســت، بایــد نــگاه کان 
داشــت. مســاله  ایــن  بــه 

پیــش از ایــن نیــز طرح هایــی 
ــاب  ــی پس ــون بازچرخان همچ
رود  زاینــده  در  فاضــاب 
ــورد  ــه م ــود ک ــده ب ــرح ش م

نگرفــت. قــرار  اســتقبال 

راه اصلی احیای 
رود چیست؟ زاینده 

ــرای  ــد ب ــان معتقدن کارشناس
رودخانــه  ایــن  احیــای 
ــات  ــه مصوب ــد ب ــی بای تاریخ
ــت  ــی آب بازگش ــورای عال ش

اجرایــی  را  آن  دســتورات  و 
نمــود.  در ایــن مصوبــه آمــده 
برداشــت های  از  بایــد  کــه 
و  دســت  بــاال  غیرمجــاز 
جلوگیــری  دســت  پاییــن 
ــی  ــت همگ ــاز اس ــود. و نی ش
پــای کار  خــود  انــدازه  بــه 
یــک  عنــوان  بــه  و  آینــد 
ــت  ــه آن اهمی ــی ب ــرح مل ط
دهنــد. بخش هــای صنعــت، 
ــدام  ــردم هرک ــاورزی و م کش
از ســهم خــود کــم کــرده و بــه 
ــه ســهم خــود را  طــور جداگان

ایفــا کننــد.
علــی  و  ایرانی هــا  اکنــون 
اصفهــان  مــردم  الخصــوص 
راضــی و خوشــحال از ایــن 
جــاری شــدن آب در دل ســی 
ــا  از  ــتند ام ــل هس ــه پ و س
آنجایــی کــه وضعیــت ایــن 
گذشــته  از  بعــد  رودخانــه 
ــت  ــه حال ــاره ب ــد روز دوب چن
بــاز  خــود  قبــل  خشــکی 
ــر  ــت فک ــاز اس ــردد  نی می گ
صــورت  آن  بــرای  اساســی 
گیــرد تــا ایــن زندگــی شــکل 

دائمــی بــه خــود بگیــرد.

ته
نک

یکـی از کابـران اصفهانی در صفحه شـخصی 
خـود بـا انتشـار تصاویـری از ایـن حیـات 
دوبـاره زاینـده رود در اینسـتاگرام اینگونه 
بیسـت  هرچنـد  »خداروشـکر  نوشـت: 
روزه، امـا شـهرمون جونـی دوبـاره گرفـت. 
حیـف بودایـن صحنه هـا رو بهتـون نشـون 
نـدم. خواهـش مـن اینـه کـه به اشـتراک 
بگذاریـد و روی پیـج هـای خودتـون قرار 
میبیننـد  بایـد  کـه  کسـانی  قطعـا  بدیـد. 
جـاری  بـا  همـراه  میشـوند کـه  متوجـه  و 
شـدن رگ حیـات در تـن خسـته اصفهـان 
، مـردم هـم دوباره جانـی تـازه میگیرند.«
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 563 13976۰319۰۰5۰۰۰ مـورخ 1397/1۰/16هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد اطهـری فرزنـد احمد بشـماره 
شناسـنامه 27۰ صادره از کرمان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 
7555 مترمربـع پـاک 2 فرعـی از 2۸۸ اصلـی واقـع در بخش 23 کرمان 
بـه آدرس شـهداد- کوچـه شـهید افتتاحی باغ قیاسـی خریـداری از مالک 
رسـمی حسـن شـعبانی و بـی بـی عـذرا و فخرالسـادات و سـید محمـود 
پورحسـینی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـیده ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد
 تاریخ انتشار نوبت اول :97/11/7
 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/21

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسنادو اماک م.الف 1۴3۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی- آگهی موضوع 
مـاده 3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی
 13971۴/۰9/1۴ مـورخ   13976۰319۰۰5۰۰۰۴3۰ شـماره  رای  برابـر 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی  -اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای محمد کدخدا 
فتـح آبـادی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 111 صـادره از شـهداد در 
ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت 56/2۰ متر مربع پـاک 1 فرعی 
از 2923اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان 
طالقانـی جنـب بانـک ملـی خریـداری از مالـک رسـمی محمـد دژالـون 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایدند  بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدموصـول مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/7

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/21
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسنادو امالک م.الف 1442

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای 
شـماره 13976۰319۰۰5۰۰۰59۸ مـورخ 1397/1۰/23هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای محمد اطهری فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 
27۰ صادره از کرمان در ششـدانگ عمارت به مسـاحت ۸97/75مترمربع 
پـاک 1 فرعـی از 1۴93اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس 
شـهداد- بلـوار شـهید باهنـر خریـداری از مالـک رسـمی بـی بی عـذرا بی 
بـی فخرالسـادات ورثـه سـید ابولقاسـم و سـید محمـود شـهرت همگـی 
پورحسـینی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/21

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسنادو امالک م.الف 1432

شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستا ن جیرفت 
دفتـر متهـم صغـری سـکنجی فرزنـد اکبر کـه اقامتـگاه معلـوم ندارد لـذا طی 
اعام اداره فرهنگ وارشـاد اسـامی شهرسـتان جیرفت وبا هزینه شـاکی اعام 
مـی شـود کـه در یـک از روزنامـه کثیراالنتشـار کـه متهم ظـرف مدت یـک ماه 
آتـی در دادیـاری حاضـر شـود دادگاه حکـم مقتضی صادر خواهد شـد وتصمیم 
قانونـی اتخـاذ خواهـد گردید لـذا دفتر پرونده سیرشـود واقـدام الزم وفق مـوات قانونی معمول 

گردد. م الـف :12۰1
جواد دهقان – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان جیرفت  

آگهی حصر وراثت   
اقای سـید حسـین حسینی  فرزند سید یحیی 
دارای شناسـنامه 5 بشـرح دادخواسـت شـماره  
داده  97.1۰.2۴توضیـح  مـورخ    97۰66۴.7
شـادروان سـید یحیـی حسـینی  فرزنـد سـید 
ابراهیم بشناسـنامه ۴  در تاریخ 1397.5.3 در شـهر رفسـنجان 

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1-سـید حسین حسـینی فرزند سـید یحیی ش ش 5 متولد 
1352 صـادره از سـیرجان فرزنـد متوفـی 2- سـید محمـد 
حسـینی فرزند سـید یحیی ش ش 2597 متولد 1361 صادره 
از رفسـنجان فرزند متوفی3- فاطمه السـادات حسـینی فرزند 
سـید یحیـی ش ش 537 متولـد 135۸ صـادره از رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی۴- زهـرا السـادات حسـینی فرزند سـید یحیی 
ش ش 967 متولد 136۰ صادره از رفسـنجان فرزند متوفی5- 
زینـب السـادات حسـینی فرزنـد سـید یحیـی ش ش ۴519 
متولـد 1365 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی6- رحیمـه 
بادیـه نشـین فرزند حسـین ش ش 6 متولد 1333 صـادره از 

سـیرجان همسـر متوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر 
خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف۴279
دفتر شورای حل اختالف شماره  7شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده خودرو 
بموجـب پرونـده اجرایـی کاسـه 97۰۰۴9۸ له آقای حبیب سـحرخیز ششـکل 
علیـه خانـم صدیقـه محمـودی یـک دسـتگاه اتومبیـل سـمند بـه شـماره 
انتظامـی 56-191ج6۴ شـماره موتـور 12۴K۰99۸۰۰2وشـماره شاسـی /بدنـه 
hf12226۸تیـپ 7lx xu  نـوع سـوخت بنزیـن چهـار سـیلندرمدل 1396رنـگ 
سـفید زیررنـگ نـدارد دو محور چهار چرخ موتور ومتعلقات سـالم گیربکس سـالم دیفرانسـیل 
سـالم سـپر دارد شیشـه دارد جلو پنجره سـالم جلو داشـبورد سـالم آمپرها سـالم آینه ها سالم 
بـرف کـن سـالم السـتیک هـا سـالم چـراغ هـا سـالم صندلـی ها سـالم تودوزی سـالم سـیم 
کشـی سـالم باطـری سـالم گلگیر سـالم درب ها سـالم که داری چهـار میلیون وچهـار صد هزار 
ریـال جریمـه پرداخـت نشـده دارد وایـن مبلـغ از قیمـت وسـیله نقلیه کسـر می گـردد به مبلغ 
چهارصـد وپنجـاه میلیـون ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده خودرو 
اخیـر الذکـر متعلـق به خانم صدیقه محمودی میباشـد مزایده از سـاعت 9الی 12روز سـه شـنبه 
مـورخ 97/12/۰7 درمحـل اداره ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت شـعبه اجـرا واقـع در 
جیرفـت بلـوار امـام روبـه روی بیمارسـتان امـام خمینـی برگـزار میگـردد وبـه باالتریـن قیمت 
پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد ضمنا چنانچـه روز مزایده مصـادف با تعطیلی گـردد روز اداری 
بعـد از تعطیلـی در همـان محـل وسـاعت انجام میشـود همچنین حقـوق دولتی وحـق مزایده 

طبـق مقـررات وصـول میگردد.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13976۰319۰1۴۰۰۴9۴6-97/۰9/۰۸هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانم لیا کمالی مسـکونی فرزند ماشـاءاله بشـماره 
شناسـنامه ۸صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
3۰3مترمربـع پـاک -فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 621 فرعـی از57۴- اصلـی قطعـه دوواقـع درخیابـان آزادی کوچه 
شـهید عادلـی بعـد از بـن بسـت اول سـمت راسـت نبـش بـن بسـت 
دوم اراضـی جیرفـت بخـش ۴5کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقای 
ماشـاءهللا کمالـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتب 
دردو نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد 
./م الـف:1196- تاریخ انتشـار نوبـت اول :97/11/21- تاریخ انتشـار نوبت 

97/12/۰5: دوم 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــاده 13 آئی ــه اســتناد م ــردد ب ــام میگ بدینوســیله اع
نامــه قانــون  تعییــن تکلیف،تحدیــد  حــدود یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه مقــداری از عرصــه آن وقــف 
مــی باشــد بــه مســاحت 382/52 مترمربــع دارای پــاک 
ــع  ــرگان واق ــت گ ــی بخــش 2 ثب ــی از 206- اصل 61 فرع
در اراضــی کاجــان ســادات ملکــی خانــم ملیحــه پهلوانــی 
شــاهده فرزنــد قاســم ســاعت 09:00 صبــح روز ســه شــنبه 
مــورخ 1397/12/21 در محــل وقــوع ملــک واقــع در 
گــرگان – انتهــای روســتای کاجــان ســادات – روبــروی 
مدرســه – کــد پســتی 4934163574 بعمــل خواهــد آمد. 
از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه 
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت 
میتوانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــماره  ــر ش ــا ذک ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدود اعت ــد ح تحدی
ــرگان  ــتان گ ــت شهرس ــه اداره ثب ــر  ب ــوق الذک ــاک ف پ
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــر آن ظ ــاوه ب ــوده و ع تســلیم نم
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت 
ــد در  ــم نمای ــی تقدی ــع ذیصــاح قضای ــه مرج ــود را ب خ
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب غی
ــدم  ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــدادگاه مربوط ــد ب ــی توان م
ــه اداره ثبــت تســلیم  تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ــراض  ــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت ع ــد بدیه نمای
اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند 

ــف : 2456. ــود. م. ال ــد نم ــت خواه مالکی
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»محسن ابوالقاسمی« استاد زبان های باستانی درگذشت
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ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس ســازمان می رئی
و گردشــگری کشــور، توســعه گردشــگری را فرصتــی 
بــرای بــی اثــر کــردن تحریــم هــا دانســت و گفــت: 
تعــداد کل گردشــگران ورودی بــه ایــران درســال 96 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــزار ت ــون و 1۰۰ ه ــدود 5 میلی ح
ــون  ــش از 6 میلی ــه بی ــال ب ــاه امس ــا آذرم ــم ت رق
ــان  ــر مونس ــی اصغ ــت. عل ــه اس ــش یافت ــن افزای ت
ــوری  ــت هللا حســین ن ــا آی ــدار ب روز پنجشــنبه دردی
ــته  ــال گذش ــزود: س ــد، اف ــع تقلی ــی از مراج همدان
52۰ میلیــون دالر صنایــع دســتی کشــور صــادر شــده 
ــن  ــه ای ــورت گرفت ــزی ص ــه ری ــا برنام ــه ب ــت ک اس
ــی  ــش م ــال افزای ــارد دالر درس ــه 2 میلی ــزان ب می

ــد. یاب
ــان دانســت و  وی، گردشــگری را اقتصــاد ســوم جه
گفــت: بــه ازای هــر 5۰۰ میلیــون ریــال امــکان ایجــاد 
یــک شــغل درحــوزه گردشــگری وجــود دارد از طرفــی 
ــن  ــتغال در ای ــاد اش ــاد ایج ــرعت زی ــل س ــه دلی ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد ب ــی توان ــه، گردشــگری م زمین
محورهــای مهــم توســعه پیشــرفت در کشــور باشــد.

مونســان بــا بیــان اینکــه رعایــت شــئونات و قوانیــن 
اســامی توســط گردشــگران خارجــی از جملــه امــور 
ــده  ــت: عم ــت گف ــازمان اس ــن س ــد ای ــورد تاکی م
گردشــگران ورودی بــه ایــران، فرهنگــی هســتند کــه 
پــس از بازدیــد و آشــنایی بــا غنــای فرهنگــی کشــور 
ــل  ــامی تبدی ــوری اس ــان جمه ــفیران و مبلغ ــه س ب

مــی شــوند.
ــوزه  ــور از ح ــته کش ــال گذش ــد س ــزان درآم وی می
گردشــگری را 7.5 میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت: 
ــد و  ــک کن ــاد را تحری ــد اقتص ــی توان ــگری م گردش
ــرای  در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی ؛ فرصتــی ب

ــت. ــم اس ــتغال در دوران تحری ــد و اش درآم
ــن  ــردی، در دورتری ــوم گ ــوزه ب ــت: ح ــان گف مونس
ــه  ــه گون ــده ب ــول ش ــب تح ــور موج ــتاهای کش روس
ــوم  ــع دســتی و ب ــا صنای ــه برخــی روســتاها ب ای ک
ــد. ــن کنن ــکاری را ریشــه ک ــد بی ــردی توانســته ان گ

سوژه 6 میلیون 
گردشگر طی ۹ 

ماه به ایران سفر کردند

رنا
 ای

س:
عک

موج بزرگ ترین مهاجرت چینی ها به ایران رسید
7 میلیون چینی به خارج از کشور سفر کردند که هر یک دست کم 1500 دالر خرج کرده اند

چینی ها ولخرج ترین گردشگران جهان شناخته می شوند

بازاریابــی  و  تبلیغــات  مدیــرکل 
ــه  ــوذ ب ــروژه نف ــاز پ ــگری از آغ گردش
ــا اجــرای طــرح »ســال  ــن ب ــازار چی ب

نــو چینــی در ایــران«، خبــر داد.
مهم تریــن  از  چینــی  نــو  ســال 
تعطیــات ســنتی مــردم آن کشــور 
ــن  ــاه بهم ــال در م ــر س ــه ه ــت ک اس
ــه(  ــه و فوری ــا ژانوی ــه ماه ه )در فاصل
آن  از  و  می شــود  گرفتــه  جشــن 
 »Spring Festival« عنــوان  بــا 
می شــود.  یــاد  بهــاره(  )جشــنواره 
ــی  ــون چین ــش از 3۰۰ میلی ســاالنه بی

ایــن فرصــت را در ســفر می گذراننــد و 
بــه عبارتــی بزرگتریــن مهاجــرت ســال 

می افتــد. اتفــاق  چیــن  در 
ــی اقتصــاد  ــان ترق ــن از زم ــردم چی م
ســفرهای  بــه  بیشــتر  ایــن کشــور 
ملــی  اداره  آورده انــد،  روی  خارجــی 
جهانگــردی چیــن گــزارش کــرده در 
فســتیوال بهــاره ســال 2۰1۸ حــدود 7 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی ب ــون چین میلی
ــک دســت کم  ــر ی ــه ه ــد ک ســفر کردن

خــرج کرده انــد. دالر   15۰۰
گردشــگران  ولخرج تریــن  چینی هــا 
جهــان شــناخته می شــوند. گــزارش 
ســازمان جهانــی جهانگــردی نشــان 
در  چینــی  گردشــگران  می دهــد، 
دالر  میلیــارد   25۸ بــا   2۰17 ســال 

پرخرج تریــن  همچنــان  هزینه کــرد، 
بــرای  بوده انــد.  جهــان  گردشــگران 
همیــن بســیاری از کشــورها بــا صــدور 
تخفیف هــای  یــا  و  رایــگان  ویــزای 
دارنــد هــر ســال  خدماتــی ســعی 
ــی را  ــگران چین ــت گردش ــره جمعی دای
در جغرافیــای خــود بزرگ تــر کننــد.

ــاره  ــتیوال به ــگران در فس ــن گردش ای
کــه تقریبــًا 1۰ روز طــول می کشــد، 
خــود  کشــور  اقتصــاد  تنهــا  نــه 
تایــوان،  ژاپــن،  هنگ کنــگ،  بلکــه 
کــره  و  شــمالی  کــره  برونئــی، 
جنوبــی، مغولســتان، نپــال، بوتــان، 
ــزی،  ــزی، مال ــام، ســنگاپور، اندون ویتن
در  و  تایلنــد  موریتانــی،  فیلیپیــن، 
چنــد ســال اخیــر اروپــای شــمالی 

می کننــد.  منتفــع  را  آمریــکا  و 
ــال  ــه در س ــس از آن ک ــز پ ــران نی ای
ــی  ــاد اداره مل ــد اعتم ــق ش 2۰11 موف
را  چیــن  آژانس هــای  و  جهانگــردی 
جلــب کنــد و بــه فهرســت مقاصــد 
شــود،  اضافــه  کشــور  ایــن  امــن 
ــه در  ــع کشــورهایی ک ــه جم امســال ب
ــرخ  ــای س ــی، پرچم ه ــو چین ــال ن س
ــن  ــگران ای ــی از گردش ــرای میزبان را ب
ــته اند، پیوســته اســت. کشــور برافراش

مدیــرکل  الریجانــی،  محمدابراهیــم 
گردشــگری  بازاریابــی  و  تبلیغــات 
بــه ایســنا خبــر داد کــه ایــران بــا 
اجــرای  چینــی،  غذاهــای  ســرو 
ســنتی،  موســیقی  کنســرت های 
ــی و ســفید«  نمایــش »ســفال های آب
پرچم هــای  بــا  خوشــامدگویی  و 
قرمــز و بــه زبــان چینــی، هماننــد 
ــن  ــتقبال از ای ــه اس ــورها ب ــر کش دیگ
گردشــگران در ســال نــو چینــی رفــت.

ــروژه ی  ــی از پ ــرح را بخش ــن ط او ای
عنــوان کــرد  بــازار  ایــن  بــه  نفــوذ 
کــه میــز چیــن در دفتــر تبلیغــات 
مــاه گذشــته  ســه  در  بازاریابــی  و 
همــکاری  بــا  را  آن  برنامه ریــزی 
انجــام  شــرکت هواپیمایــی ماهــان 
داده و بــه صــورت آزمایشــی اجــرا 
گفــت:  الریجانــی  اســت.  کــرده 
تعطیــات ســال نــو چیــن کــه تاریــخ 
ثابتــی در تقویــم نــدارد، امســال از 
ــده  ــاز ش ــه( آغ ــاه )5 فوری 16 بهمن م
و بــه مــدت 1۰ روز ادامــه دارد کــه 
پیــش از آغــاز آن، تبلیغاتــی در چیــن 
هواپیمایــی  شــرکت  شــد.  انجــام 
بــا مشــورت ســازمان  نیــز  ماهــان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــران را  ــه ای گردشــگری، بســته ســفر ب
ــگری  ــس گردش ــد آژان ــق یکص از طری

چینــی همــکار، عرضــه کــرد کــه طبــق 
 25 15 گــروه  تــا   1۰ آمــار  آخریــن 
ــران  ــه ای ــفر ب ــرای س ــره ب ــا 7۰ نف ت
قطعــی شــد کــه از 13 بهمن مــاه در 
ــرکل  ــر می برند.مدی ــه س ــورمان ب کش
ــا  ــگری ب ــی گردش ــات و بازاریاب تبلیغ
اشــاره بــه زمینه ســازی هایی کــه در 
ــرای ســفر گردشــگران  داخــل کشــور ب
چینــی انجــام شــده اســت، اظهــار 
صــدور  ارزان،  نقــل  و  حمــل  کــرد: 
ارائــه  فــرودگاه،  در  روادیــد  آســان 
رســتوران ها،  هتل هــا،  در  تخفیــف 
صنایــع  فــروش  مراکــز  و  موزه هــا 
بــوده  تســهیاتی  جملــه  از  دســتی 
ــران،  ــا مشــارکت اســتان های ته ــه ب ک
یــزد، اصفهــان، فــارس و کرمــان بــرای 
ــی اختصــاص  جــذب گردشــگران چین
داده شــده اســت.وی اضافــه کــرد: 
کــه  شــده  طراحــی  برچســب هایی 
در مراکــز مشــخصی نصــب شــده و 

ــه گردشــگران  گویــای ارائــه تخفیــف ب
اســت.  بهــاره  فســتیوال  در  چینــی 
)شــماره  الیــن«  »هــات  همچنیــن 
تماســی آنایــن بــه زبــان چینــی( 
ایــن  مشــکات  پیگیــری  بــرای 
ایجــاد شــده  ایــران  گردشــگران در 
کــه قطعــًا اثــر روانــی خوبــی در بیــن 
آن هــا خواهــد داشــت. مــوزه ملــی نیــز 
بــه درخواســت مــا، نمایشــگاه »ســفال 
ــن  ــاص ای ــی« را خ ــفید چین ــی س آب
مجــزا  ســالن  یــک  در  گردشــگران 
بــه نمایــش گذاشــته اســت. ایــن 
اطاعــات در قالــب بروشــور از دو ســه 
آژانس هــای چینــی  مــاه پیــش در 
توزیــع شــد تــا گردشــگران از ایــن 
ــات،  ــه خدم ــوند چ ــع ش ــق مطل طری
ــران  ــی را در ای ــات و تخفیف های امکان

کننــد. دریافــت  می تواننــد 

مشـاور معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای 
سـنتی سـازمان میـراث فرهنگـی، زیلـوی 
میبـد را یـک محصـول منحصـر بـه فـرد و 
بـی   نظیـر و بی رقیـب در دنیـا خواند.ویـدا 
توحـدی در حاشـیه سـفر بـه شهرسـتان 
میبـد در گفت  وگو بـا خبرنگار ایسـنا  افزود: 
برگزیـده شـدن شهرسـتان میبد بـه عنوان 
شـهر جهانـی زیلـو یک اتفـاق بـزرگ برای 
اسـتان یزد و کشـور بود چرا که زیلوی میبد 
یـک محصـول بـی نظیـر و منحصر بـه فرد 
اسـت کـه در بیـن کشـورهای دیگـر رقیـب 

نـدارد.وی بـا بیـان ایـن کـه ثبـت جهانـی 
فعالیت هـای  و  فرآینـد  دارای  بایـد  زیلـو 
جهانـی  از  بعـد  افـزود:  باشـد،  متعـددی 
شـدن زیلـو بایـد فعالیت هایی انجام شـود 
تـا ایـن رشـته هنـری و صنعتـی بـه دنیـا 
معرفـی شـود ولی ایـن معروفیـت نیازمند 
زیرسـاخت هایی اسـت کـه باعـث رشـد و 
توسـعه شـاخه زیلـو شـود.توحدی، ایجـاد 
یـک دبیـر خانه در شهرسـتان میبـد را الزم 
دانسـت و اظهـار کـرد: ایـن دبیرخانـه بایـد 
پیگیـر تمـام برنامه هـا و طرح هـای مرتبط 

بـا رشـد و توسـعه زیلو باشـد.به گفتـه وی، 
طراحـی لوگـو بـا یک نـام و نشـان تجاری 
مناسـب، طراحی و بسـته   بندی محصول با 
نشـانه جغرافیایی ثبت شده روی آن باعث 
می شـود تـا دانـش سـنتی و نحـوه تولیـد 
ایـن محصـول در دنیا به سـرقت نـرود و به 
عنـوان یک حقوق معنـوی بـرای زیلوبافان 
میبـدی حفـظ شود.مشـاور معـاون صنایع 
دسـتی و هنرهـای سـنتی سـازمان میراث 
فرهنگـی، یـک شـعار مناسـب بـرای ایـن 
شـهر بـه عنوان شـهر جهانی زیلـو را یکی از 
اقدامات دبیرخانه خواند و گفت: مسـئوالن، 
هنرمنـدان و صنعتگـران باید بداننـد زیلو با 
چـه مشـخصه های مأنوس شـده اسـت تا 
بتواننـد یـک شـعار یـا یـک جملـه روان و 

کوتـاه بـرای محصـول مـورد نظـر بیابند.

برای زیلوی ایران 
نشان تجاری تعریف شود

کاهش ۹0 درصدی جرائم 
مربوط به میراث فرهنگی

فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی کشـور گفـت: در سـال جـاری یگان 
حفاظـت میـراث فرهنگـی کشـور با اشـرافیت کامل بر آثـار تاریخـی، پنج هزار 
اخطاریـه قانونـی بـرای متعرضـان بـه اماکـن تاریخی ابـاغ کرده است.سـردار 
امیـر رحمت الهـی فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی کشـور در حاشـیه 
افتتـاح نخسـتین نمایشـگاه کشـفیات یگان حفاظـت میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهـان، گفـت: امـروز یکـی از مهمترین راهبردهای سـازمان میـراث فرهنگی 
در حفاظت از میراث ارزشـمند فرهنگی کشـور، جلب مشـارکت مردم به عنوان 
حافظـان اصلـی میـراث هویتـی خـود اسـت.فرمانده یـگان حفاظـت میـراث 
فرهنگـی کشـور بـه نقـش تأثیرگـذار مـردم در تأمیـن امنیـت بیـش از یـک 
میلیـون جاذبـه تاریخـی و فرهنگـی کشـور تأکیـد و اظهـار کـرد: تجربه نشـان 
داده کـه بسـیاری از نهادهـا و ارگانها هر زمان که از ظرفیتهای مردم در راسـتای 
بـرآورده سـاختن اهداف سـازمانی خـود اسـتفاده کردند، موفقیتهای بسـیاری 
را به دسـت آوردند.وی از تأسـیس اداره مشـارکتهای اجتماعی در سـاختار این 
یـگان بـه منظـور بهره منـدی از ظرفیـت گسـترده اجتماعـی مـردم خبـر داد و 
افـزود: در همیـن راسـتا بـه زودی طـرح »میراث بـان افتخاری« نیز در کشـور 
اجـرا می شـود تـا بـا ایجـاد یک شـبکه گسـترده اجتماعـی از میـراث فرهنگی 

حفاظـت بیشـتری صـورت بگیرد.

ته
نک

بـه گفتـه مدیـرکل تبلیغـات و بازاریابـی گردشـگری، پکیج 
»سـال نو« در چین سـر و صـدای زیادی کـرده و توجه ها را 
بـه خود جلب کـرده اسـت. الریجانی اضافه کـرد: این دفتر 
فعالیـت در بـازار چین را خیلـی جدی آغاز کـرده، مطالعاتی 
را انجـام داده کـه وارد فـاز اجرایـی شـده و نقشـه راهـی را 
تهیه کرده اسـت. بـرای دیجیتـال مارکتینگ، اینفلوئنسـرها 
و چهره هـای شـناخته شـده ی ایـن کشـور نیـز برنامه ریـزی 
اسـت.او  اجـرا  دسـت  در  مختلفـی  ایده هـای  و  کرده ایـم 
اجـرای موفـق ایـن طـرح آزمایشـی را انگیزه ای برای بسـط 
دادن آن بـه دیگـر تعطیـالت چینی هـا دانسـت و افـزود: 
مشـارکت محـدود در طرح سـال نـو چینی در ایـران تنها به 
علـت تسـت زدن بازار بـود، اکنون کـه نتیجـه رضایت بخش 
بـوده می تـوان در دیگـر تعطیـالت چیـن، میزان مشـارکت 
و تبلیغـات را افزایـش داد. بـا ایـن تجربـه می تـوان سـال 
آینـده بـه 5 اسـتان رنـگ و لعـاب قرمـز بـا فرهنـگ چینی 
داد، از 6 مـاه قبـل ده هـا مـدل پکیـج در چیـن عرضـه کرد 
و رسـانه های چینـی را درگیـر کـرد. معتقـدم هرچـه قـدر 
بـرای تبلیغـات در چیـن هزینه شـود ارزش دارد، چون این 
آزمایـش کوچـک نتیجـه ی خوبی داده اسـت تبلیغـات روِز 

روشـن اثر تکاثـری و تصاعـدی دارد.

میراثمیراث

حفظ آثار تاریخی قبل از اسالم ضروری استثبت ملی 857 اثر در استان مرکزی 
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
و گردشـگری  صنایـع دسـتی 
 857 مرکـزی گفـت:  اسـتان 
اثـر از ایـن اسـتان چهـار دهه 
اخیـر در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده کـه ایـن 
عرصـه  در  اسـامی  انقـاب  ارزشـمند  ارمغـان  مهـم 
ایـزدی«  »علیرضـا  شـود.  مـی  محسـوب  فرهنگـی 
روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: شـمار 
آثـار ثبـت ملـی شـده ایـن اسـتان پیـش از انقـاب 
اسـامی 73 اثـر بـود کـه بـه نسـبت جایـگاه فرهنگی 
و ریشـه دار ایـن خطـه ناچیـز بـود. وی اظهار داشـت: 
مـوارد ملـی ثبت شـده اسـتان شـامل آثـار غیرمنقول، 

ناملمـوس، طبیعـی، منقـول و مـکان رویـداد انقـاب 
اسـامی هسـتند و ایـن مهـم بـا هـدف حفـظ آرایـه 
هـای هویتـی، تاریخـی و اصالـت فرهنگـی و هنـری 
میـراث  مدیـرکل  اسـت.  صـورت گرفتـه  خطـه  ایـن 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان مرکزی 
گفـت: آثارغیرمنقـول ثبتـی اسـتان 804 مـورد اسـت 
انقـاب اسـامی  بـدو  ایـن شـاخص در  درحالـی کـه 
73 اثـر بـوده اسـت. ایـزدی افـزود: 30 اثـر در حـوزه 
ناملمـوس،15 اثـر طبیعـی، سـه اثـر منقـول و پنـج اثر 
و مـکان رویدادهـای انقاب اسـامی نیـز در این مدت 
ثبـت ملـی شـده درحالی کـه عملکرد این حـوزه ها در 

قبـل از انقـاب اسـامی صفـر بـود.

تولیــت مســجد اعظــم حفــظ 
ــل از اســام  ــار تاریخــی قب آث
ــت:  ــت و گف ــروری دانس را ض
میــراث فرهنگــی در کشــور 
مــورد غفلــت واقــع  شــده اســت. آیــت هللا محمدجــواد 
ــراث  ــازمان می ــس س ــدار رئی ــردی در دی ــوی بروج عل
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری ضمــن تأکیــد بــر 
اینکــه بی توجهــی بــه میــراث پیــش از اســام ناپســند 
ــور  ــی در کش ــراث فرهنگ ــفانه می ــزود: متأس ــت، اف اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــده اس ــع  ش ــت واق ــورد غفل م
احیــای خانه هــای تاریخــی و میراثــی از اقدامــات 
مثبــت ســال های اخیــر بــوده اســت، افــزود: خانه هــای 

تاریخــی و میراثــی قــم و ســایر شــهرهای کشــور حفــظ 
ــار تاریخــی موجــود  ــرد: آث ــان ک و مرمــت شــود.وی بی
در ایــران تنهــا مربــوط بــه آثــار دوران اســامی نیســت 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــا مان ــار به ج ــن آث و بخشــی از مهم تری
ــظ و  ــت حف ــه الزم اس ــت ک ــام اس ــل از اس دوران قب
مرمــت آنهــا مــورد توجــه ویژه قــرار گیرد.اســتاد ســطوح 
عالــی حــوزه بــا بیــان اینکــه قاچــاق آثــار تاریخی کشــور 
بــه خــارج جــای تأســف داشــته و بایــد مــورد رســیدگی 
قــرار بگیــرد، افــزود: ایــران از نظــر وجــود آثــار تاریخــی 
و میراثــی از پتانســیل خاصــی برخــوردار اســت و در هــر 
ــری تاریخــی  ــرد اث ــاری صــورت می گی ــه حف ــی ک جای

کشــف می شــود.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

هیچ بیماری در سمنان به خاطر بی پولی از درمان محروم نمی شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از تخفیف 12 میلیارد ریالی به اتباع خارجی بستری شده در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی علوم پزشکی این استان خبر داد.

رنا
 ای

س :
عک

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

186 نفر در تصادفات جاده ای 
خراسان جنوبی جان دادند

 بیش از 43 درصد تصادفات جاده ای مربوط به عدم توجه به جلو است

ــی  ــان جنوب ــی خراس ــده انتظام فرمان
گفــت: 1۸6 نفــر در 9 مــاه گذشــته 
ــاده ای  ــات ج ــر تصادف ــر اث امســال ب
در ایــن اســتان جــان خــود را از دســت 
دادنــد کــه عــدد قابــل توجهــی اســت. 
ــنبه  ــجاع روز پنجش ــد ش ــردار مجی س
ــزرگ زمســتانه  در حاشــیه رزمایــش ب
ــوع  ــزود: مجم ــگاران اف ــع خبرن در جم
ــته  ــاه گذش ــتان در 9 م ــات اس تصادف
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  نســبت ب

ــه اســت.  11 درصــد کاهــش یافت

وی بیــان کــرد: تصادفــات فوتــی فقــط 
یــک بخــش از صحنــه تصــادف اســت 
و عــاوه بــر ایــن خانــواده هــا در ســال 
دچــار صدمــات عاطفــی، روحــی و 
ــری مــی  ــران ناپذی ــاد و جب ــی زی روان

شــوند. 
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــده انتظام فرمان
ــاده ای  ــات ج ــه تصادف ــان اینک ــا بی ب
ــر  ــادی ب ــای جســمی زی ــت ه معلولی
ــن  ــت: ای ــار داش ــذارد اظه ــی گ ــا م ج
مــوارد توجــه راننــدگان بــه رعایــت 
و حفــظ جــان  مقــررات  و  قوانیــن 
خــود و سرنشــینان را جلــب مــی کنــد. 
از ۴3  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــوط  ــاده ای مرب ــات ج ــد تصادف درص

بــه جلــو اســت،  بــه عــدم توجــه 
بــه راننــدگان توصیــه کــرد: نســبت 
از  را  حواسشــان  کــه  عواملــی  بــه 
رانندگــی  یعنــی  اصلــی  مســئولیت 
ــه  ــبت ب ــه و نس ــد توج ــی کن ــرت م پ
ــی  ــی و رانندگ ــن راهنمای ــت قوانی رعای

عــزم خــود را جــزم کننــد. 
ــه رخ  ــات رخ ب ــجاع تصادف ــردار ش س
ــات  ــن تصادف ــی را از مهمتری و واژگون
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  ای  جــاده 
همچنیــن 21 درصــد تصادفــات جــاده 
ســرعت  از  تخطــی  دلیــل  بــه  ای 

غیرمجــاز اســت. 
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه طوالنــی 
مســیرهای  و  هــا  جــاده  بــودن 

خراســان  اســتان  در  مواصاتــی 
زودتــر  بیشــتر  ســرعت  جنوبــی، 
رســیدن را بــه دنبــال نخواهــد داشــت. 
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــده انتظام فرمان
تصادفــات جــاده  11 درصــد  عامــل 
ــرد  ــام ک ــپ اع ــه چ ــراف ب ای را انح
ــار  ــط انتظ ــزود: از مســئوالن ذیرب و اف
مــی رود بــه موقــع خــط کشــی هــای 
مناســب را در جــاده هــا انجــام دهنــد 
در غیــر اینصــورت شــاهد افزایــش 
تصادفــات رخ بــه رخ و فــوت هــم 

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــتانی ه اس
 ۸5 مجمــوع  در  شــد:  یــادآور  وی 
ای  جــاده  تصادفــات  کل  درصــد 
ــه ســه عامــل عــدم  ــوط ب اســتان مرب
توجــه بــه جلــو، تخطــی از ســرعت 
ــه چــپ اســت.  غیرمجــاز و انحــراف ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجاع ب ــردار ش س
اســتان  خراســان جنوبــی ســومین 
ــای  ــت: راه ه ــت گف ــران اس ــاور ای پهن
طوالنــی و فواصــل زیــاد بیــن شــهرها 
و ایســتگاه هــای پلیــس لــزوم اجرای 
ــه طــرح  ــف از جمل طــرح هــای مختل

ــد.  ــی کن ــدان م ــتانی را دوچن زمس

وی افــزود: طــرح رزمایــش مشــترک 
ــا  ــان ب ــاه همزم ــتانی از 29 آذرم زمس
ــد  ــاز ش ــتان آغ ــور در اس ــر کش سراس
و تــا 22 اســفندماه ادامــه خواهــد 

ــت.  داش
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــده انتظام فرمان
ــا هــدف  ــن طــرح ب ــت: اجــرای ای گف
هماهنگــی و همــکاری بیشــتر دســتگاه 
هــای خدمــات رســان در حــوزه راه هــا 
بــه ویــژه در مناطــق بــرف گیــر، صعــب 
جــوی  نامســاعد  شــرایط  و  العبــور 
ــت اســت.  ــز اهمی ــم و حائ بســیار مه
ــس  ــه در حــوزه پلی ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــت ه ــوان در خدم ــی ت ــا تمام راه ب
اســتانی هــا هســتیم اظهــار داشــت: در 
ــز  ــپ مجه ــن دوره بیــش از 65 اکی ای
و شــبانه روزی در جــاده هــای اســتان 

فعــال خواهنــد بــود. 
ســردار شــجاع گفــت: همچنیــن 69 
ــا  ــات جــاده ای ب ــت تخلف ــن ثب دوربی
تــاش مجموعــه راهــداری اســتان در 
ــا  ــق ب جــاده هــا نصــب و از ایــن طری
متخلفــان برخــورد الزم انجــام خواهــد 

شــد.

ته
نک

فرمانده انتظامی خراسـان جنوبی عامـل 11 درصد تصادفات جاده 
ای را انحـراف بـه چـپ اعـالم کـرد و افـزود: از مسـئوالن ذیربـط 
انتظـار مـی رود بـه موقع خط کشـی های مناسـب را در جـاده ها 
انجـام دهند در غیر اینصورت شـاهد افزایش تصادفـات رخ به رخ 

و فـوت هم اسـتانی ها خواهیـم بود. 
وی یـادآور شـد: در مجمـوع 85 درصـد کل تصادفـات جـاده ای 
اسـتان مربـوط به سـه عامل عدم توجـه به جلو، تخطی از سـرعت 

غیرمجـاز و انحـراف به چپ اسـت. 
سـردار شـجاع با اشـاره به اینکه خراسـان جنوبی سـومین اسـتان 
پهنـاور ایـران اسـت گفـت: راه هـای طوالنـی و فواصل زیـاد بین 
شـهرها و ایسـتگاه های پلیس لزوم اجرای طـرح های مختلف از 

جملـه طـرح زمسـتانی را دوچنـدان می کند. 
وی افزود: طرح رزمایش مشـترک زمسـتانی از 29 آذرماه همزمان 
با سراسـر کشور در اسـتان آغاز شد و تا 22 اسـفندماه ادامه خواهد 

داشت. 

هر
 م

س:
عک

ــتان  ــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت گاز اسـ ــه گـ بـ
ــه اهمیـــت توزیـــع گاز  ــان، مهنـــدس فـــاح بـ کرمـ
در اســـتان اشـــاره کـــرد و گفـــت: پیشـــانی کار مـــا 
ـــذا  ـــت، ل ـــان اس ـــه هموطن ـــات ب ـــه خدم ـــع و ارائ توزی
ــطح  ــن سـ ــترکین در باالتریـ ــا مشـ ــاط بـ ــد ارتبـ بایـ
ـــوب  ـــات خ ـــا خدم ـــش ه ـــه بخ ـــد و در هم ـــود باش خ

بـــه همـــه ذینفعـــان ارائـــه دهیـــم. 
ـــه داد  ـــان ادام ـــتان کرم ـــرکت گاز اس ـــل ش ـــر عام مدی
ــترین  ــتان بیشـ ــرق اسـ ــد بـ ــای تولیـ ــروگاه هـ ، نیـ
ـــد  ـــی دهن ـــاص م ـــود اختص ـــه خ ـــرف را ب ـــهم مص س
ـــن  ـــتان،که ای ـــر اس ـــوالد سراس ـــع ف ـــن صنای و همچنی
اســـتان را بـــه قطـــب فـــوالد کشـــور تبدیـــل نمـــوده 
انـــد از جملـــه بیشـــترین مصـــرف کننـــدگان گاز 
طبیعـــی مـــی باشـــند کـــه بـــا وجـــود برخـــورداری 
از نعمـــت گاز طبیعـــی و زیـــر ســـاخت هایـــی کـــه 
در  شـــاهد صرفه جویـــی  اســـت،  شـــده  انجـــام 
هزینه هـــا و بهبـــود محیط زیســـت از طریـــق حـــذف 
فســـیلی  ســـوخت های  هـــای  آالینـــده  انتشـــار 

بوده ایـــم.
 CNG ــتگاه های ــا ایسـ ــاط بـ ــرکت در ارتبـ ــن شـ ایـ
ــتان،  ــاط اسـ ــر نقـ ــا در اکثـ ــرده تـ ــاش کـ ــز تـ نیـ
ــد  ــق کنـ ــتگاه ها را محقـ ــن ایسـ ــه ایـ ــانی بـ گازرسـ
ــه 76  ــانی بـ ــون گازرسـ ــتا  تاکنـ ــن راسـ و در همیـ
ایســـتگاه CNG اجـــرا شـــده اســـت  و بـــا برخـــورداری 
شهرســـتان هـــای جیرفـــت، نرماشـــیر و فهـــرج 
ــده کار  ــای آینـ ــه در روزهـ ــی کـ ــت گاز طبیعـ از نعمـ
ــی  ــد و خدمتـ ــی رسـ ــان مـ ــه پایـ ــا بـ ــی آنهـ اجرایـ
دیگـــر از دولـــت تدبیـــر و امیـــد مـــی باشـــد، 
قســـمت هـــای جنوبـــی و جنـــوب شـــرقی اســـتان 
ـــوع  ـــن ن ـــتری از ای ـــداد بیش ـــب تع ـــتعد نص ـــم مس ه

جایـــگاه هـــا مـــی شـــود.
منوچهـــر فـــاح افـــزود، بـــا گازرســـانی بـــه صنایـــع 
زیرســـاخت های  تقویـــت  و  بـــزرگ  و  کوچـــک 
ــع و  ــتر صنایـ ــه بیشـ ــق هرچـ ــاهد رونـ ــود، شـ موجـ
درنتیجـــه شـــکوفایی اقتصـــاد اســـتان خواهیـــم 
ـــه گاز  ـــته ب ـــت وابس ـــر 752  صنع ـــال حاض ـــود.در ح ب
ـــه  ـــند ک ـــی باش ـــت م ـــغول فعالی ـــتان مش ـــن اس در ای
ـــتان،  ـــرق اس ـــوب و ش ـــانی در جن ـــعه گازرس ـــا توس ب

ایـــن تعـــداد رشـــد چشـــمگیری را پیشـــرو دارد.

و  کهگیلویـه  اسـتاندارد  مدیـرکل 
بویراحمـد گفـت: واحدهـای تولید فوم 
در ایـن اسـتان اجـازه فعالیـت نـدارد.
خبرنـگاران  جمـع  در  رحمتـی  بهمـن 
افـزود: شـش واحـد تولیدی فـوم پلی 
اسـتایرن در اسـتان وجـود داشـت کـه 
ایـن واحدها بـا بی توجهی بـه تذکرات 
پلمـپ  اسـتاندارد،  کل  اداره  مکـرر 
شـدند.وی اظهارکـرد: در مجمـوع تنهـا 

تولیـد مصالـح  33 درصـد واحدهـای 
سـاختمانی در اسـتان دارای مجوز ملی 
اسـتاندارد هسـتند .مدیرکل اسـتاندارد 
خاطرنشـان  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
پلی اسـتایرن  فوم هـای  کـرد: 
هسـتند  عایـق  و  اسـتاندارد، کندسـوز 
سـاختمان،  در  آتش سـوزی  بـا  و 
مقاومـت بـاال در برابر سـوختن داشـته 
و از انتقـال حـرارت بـه طبقـات دیگـر 

.رحمتـی  می کننـد  جلوگیـری  نیـز 
مصالـح  تولیـدی  واحدهـای  تعـداد 
واحـد   13۰ را  اسـتان  در  سـاختمانی 
عنـوان و تصریـح کـرد: کسـب مجـوز 
پروانـه اسـتاندارد بـرای ایـن واحدهـا 
ضروری اسـت و تولیدکننـدگان مصالح 
سـاختمانی تا اخـذ مجوز، اجـازه هیچ 
بیـان  بـا  .وی  ندارنـد  فعالیتـی  گونـه 
اینکـه بـا متخلفـان بـه شـدت برخـورد 
می شـود، ادامـه داد: توجـه بـه کیفیت 
سـاختمانی  محصـوالت  اسـتاندارد  و 
از  اسـتفاده  و  اسـت  ضـروری  امـری 
غیراسـتاندارد  سـاختمانی  مصالـح 

. دارد  ناپذیـری  جبـران  خسـارات 

 واحدهای تولید فوم در کهگیلویه 

و بویراحمد اجازه فعالیت ندارد

دستگیری قاچاقچی 
آرد در البرز

فرمانـده انتظامـی البـرز گفـت: بـا تاش مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچاق کاال 
و ارز پلیـس آگاهـی اسـتان، 25۰ تـن آرد و سـبوس، بـه ارزش 5۰۰ میلیـون 
تومـان، آمـاده قاچـاق به خارج از کشـور، از یک سـوله در منطقـه »چهارباغ« 

البرز کشـف شـد.
و  انبـار  شناسـایی  طـرح  اجـرای  در  محمدیـان گفـت:  عباسـعلی  سـردار   
محل هـای دپـو کاالی قاچاق در سـطح اسـتان، ماموران اداره مبـارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیـس آگاهـی از یـک سـوله نگهـداری و قاچـاق آرد در منطقـه 
چهاربـاغ شهرسـتان سـاوجباغ مطلع شـدند.وی گفت: ماموران بـا هماهنگی 
مقـام قضائـی بـه محـل مـورد نظـر اعـزام و در بازرسـی از آنجا مقـدار 1۰۰ تن 
آرد و 15۰ تـن سـبوس کـه در کیسـه های شـرکت های تولیـد آرد صادراتـی با 
بسـته بنـدی التیـن و عربـی آمـاده بـرای صـادرات بـود را کشـف کردند.ایـن 
مقـام ارشـد انتظامی گفـت: مالک سـوله در اعترافات خود بـه ماموران ضمن 
تاییـد دپـو آردهـای قاچـاق بـه صـورت غیرقانونـی اذعـان کـرد کـه بـا اجـاره 
سـوله مذکـور و خریـد آرد از شـرکت های تولیـدی در اسـتان های مختلـف 
کشـور، آردهای خریداری شـده را به سـوله انتقال داده و پس از بسـته بندی 

در کیسـه های صادراتـی بـه خـارج از کشـور انتقـال مـی داد.

ایـن شـرکت در ارتباط با ایسـتگاه های CNG نیز 
تـالش کرده تـا در اکثـر نقاط اسـتان، گازرسـانی 
بـه ایـن ایسـتگاه ها را محقـق کنـد و در همیـن 
 CNG راسـتا  تاکنـون گازرسـانی به 76 ایسـتگاه
اجرا شـده اسـت  و با برخورداری شهرسـتان های 
جیرفت، نرماشـیر و فهـرج از نعمت گاز طبیعی که 
در روزهـای آینـده کار اجرایـی آنهـا بـه پایـان می 
رسـد و خدمتـی دیگـر از دولـت تدبیـر و امید می 
باشـد، قسـمت هـای جنوبـی و جنـوب شـرقی 
اسـتان هم مسـتعد نصب تعداد بیشـتری از این 

نـوع جایـگاه ها می شـود.

خبرخوزستان

فقر مهارت در نسل جدید فراگیر شده استرتبه نخست خوزستان در شیوع اعتیاد در سطح کشور

دبیر شـورای هماهنگی مبارزه با 
مـواد مخـدر خوزسـتان بـا بیان 
شـیوع  در  خوزسـتان  این کـه 
اعتیاد، رتبه نخسـت کشـوری را 
دارد، گفت: امسـال کشـفیات مواد مخدر در خوزسـتان 1۸۰ 
برابر افزایش یافته اسـت اما نتوانسـته ایم در زمینه کاهش 
تقاضـا اثرگـذار باشیم.حسـین المـی زاده در جلسـه کمیته 
فرهنگی پیشگیری شـورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
خوزسـتان که دیروز )2۸ آذر ماه( در اهواز برگزار شـد، اظهار 
کـرد: امسـال کشـفیات مواد مخـدر در خوزسـتان 1۸۰ برابر 
افزایـش یافتـه اسـت امـا نتوانسـته ایم در زمینـه کاهـش 
تقاضـا اثرگذار باشـیم.وی خاطرنشـان کـرد: اگر قبول کنیم 

کـه خوزسـتان در شـیوع اعتیـاد، رتبه نخسـت کشـوری را 
دارد بـه ایـن واقعیت می رسـیم که زمانـی می توانیم موفق 
شـویم کـه کاهـش تقاضـا داشـته باشـیم و اثربخشـی به 
آحـاد افـراد جامعه برسـد.دبیر شـورای هماهنگی مبـارزه با 
مـواد مخـدر خوزسـتان گفـت: در قسـمت های مختلـف با 
دسـتگاه های اجرایی، 12 تفاهم نامه به امضا رسـیده اسـت 
امـا هنـوز به نقطـه مطلـوب نرسـیده ایم. نقطه مطلـوب ما 
زمانـی اسـت کـه هیـچ کـدام از آحـاد جامعه دچار آسـیب 
نشـوند. هم اکنـون در کمپ هـای تـرک اعتیـاد می بینیـم 
کـه افـراد تحصیل کرده، حاشیه نشـین و  افـراد مرفه دچار 
آسـیب شـده اند که این موضوع نشـان می دهد هنوز جای 

کار بسـیاری وجود دارد.

آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت: 
کشــورهای  موفقیــت  رمــز 
بــر  تکیــه  یافتــه  توســعه 
نیــروی انســانی ماهــر اســت. اگــر امــروز مالــزی، 
ــل  ــه دلی ــد ب ــد کرده ان ــت رش ــان در صنع ــن و آلم ژاپ
ــه نیــروی کار  برنامه ریــزی در حــوزه آمــوزش مهــارت ب

ــت.  اس
هم اندیشــی  نشســت  در  پاک سرشــت  ســلیمان 
مدیــران ســتادی و اســتانی کــه در مرکــز تربیــت 
ــرد:  ــار ک ــرج برگزارشــد، اظه ــه ای ک ــی و حرف ــی فن مرب
در شــرایط فعلــی کشــور اســتفاده از پتانســیل داخلــی، 

نیــروی انســانی و مهــارت آمــوزی بایــد بیــش از پیــش 
ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج م

وی افــزود: آنچــه کــه مــا را بــه عنــوان متولیــان مهــارت 
آمــوزی نگــران می کنــد ایــن اســت کــه بــه ایــن مهــم 
آنطــور کــه بایــد توجــه نشــده اســت و در واقــع مهــارت 
ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــئله کش ــارت مس ــر مه ــوزی و فق آم
نشــده اســت. ایــن مســئول بیــان کــرد: رمــز موفقیــت 
ــروی انســانی  ــر نی ــه ب ــه، تکی کشــورهای توســعه یافت
ــان در  ــن و آلم ــزی، ژاپ ــروز مال ــر ام ــت، اگ ــر اس ماه
صنعــت رشــد کرده انــد بــه دلیــل برنامه ریــزی در 

ــروی کار اســت. ــه نی ــارت ب حــوزه آمــوزش مه

امانت دار معروف ترین 
دوچرخه ایران درگذشت

پیرمـرد  نعلچگـر،  حسـن  حـاج 
سـال   ۴5 کـه  زنجانـی  امانـت دار 
دوچرخـه امانتی را به امید بازگشـت 
صاحبـش نـگاه داشـته بـود، چشـم از جهـان فـرو بسـت. در 
گوشـه ای از راسـته مسـگرهای بازار زنجـان مغازه ای وجـود دارد 
کـه یـک دوچرخـه 2۸ سـاده و قدیمی که زنگار زمـان بر رویش 
خودنمایـی می کنـد، توجـه هـر عابـر پیـاده ای را بـه خـود جلب 
می کند.ایـن دوچرخه همـان دوچرخه معروف زنجانی ها اسـت 
کـه مامـور شـهرداری ۴5 سـال پیـش وقتـی برای سـاماندهی 
محلـه مسـگرها می آید آن را نزد حاج حسـن نعلچگـر به امانت 
می گـذارد و هرگـز بـرای پـس گرفتـن امانتـش بازنمی گـردد.

زنجان

استعدادیابی 133 
هکتار زمین در بندرلنگه

و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
آبخیـزداری شهرسـتان بندرلنگـه از 
اسـتعدادیابی 133 هکتـار از اراضـی 
داد.سـیامک  دولتـی خبـر  و  ملـی 
آرمـان در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: از ابتـدای مهرماه تاکنون 
23 فقـره بـا مسـاحت 133 هکتـار از اراضـی ملـی و دولتـی 
اسـتعدادیابی شـده اسـت. وی با بیان این که این طرح ها برای 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی اسـتعدادیابی 
شـده اسـت، افزود: اسـتعدادیابی برای پاسـخ به استعامات و 
درخواسـت واگـذاری اراضـی ملـی پـس از ارائه نقشـه، عاوه بر 
بررسـی میدانـی محدوده های مسـتعد بـرای اجـرای طرح های 

مختلـف انجـام می شـود.

خبر

خام فروشی بی سود 
محصول در خراسان شمالی

و  اقتصـادی  هماهنگـی  معـاون 
توسـعه منابـع اسـتانداری خراسـان 
نشـدن  تکمیـل  گفـت:  شـمالی 
زنجیـره تولیـد عامل اصلی اشـتغال 
ناقص در این اسـتان اسـت.مجید پورعیسی در جمع خبرنگاران 
افـزود: در ایـن اسـتان کار انجـام می شـود امـا سـود اصلـی را 
افـراد دیگـری می برند. بسـیاری از محصـوالت بـا ارزش در این 
اسـتان تولیـد می شـود امـا از آنجاییکه خام فروشـی می شـود، 
سـودی عاید این اسـتان نمی شـود. وی افزود: فاز چهار مجتمع 
صنعتـی فـوالد اسـفراین نیـز بـه زودی به بهـره بـرداری خواهد 
رسـید و واحـد تولیـدی کیمیای صبای اسـفراین نیـز در صورت 
تأمیـن بـرق آن تـا سـال آینـده تکمیـل و راه انـدازی می شـود.

خراسان

نگرانی تاجران 
از برنگشتن پولهایشان 

صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
معـاون و کشـاورزی گـرگان گفـت: 
در حال پیگیری هسـتیم تا ویزای 
قزاقسـتان  بـا کشـور  فرودگاهـی 
صـادر شـود و خـط پـروازی بیـن گـرگان و آکتائـو نیـز برقرار 
شـود. علـی محمـد چوپانـی در نشسـت بررسـی راهکارهای 
تقویـت همکاری تجـاری و اقتصادی با قزاقسـتان اظهار کرد: 
در ایـران بـه ظرفیت هـای تولیـدی کشـور قزاقسـتان از جمله 
گوشـت، غـات و سـایر کاالهـای ضـروری مـورد نیاز کشـور، 
نیـاز داریـم. وی خاطرنشـان کرد: تجار و بازرگانان در برگشـت 
پول هایشـان گایـه دارنـد کـه ایـن امـر شـاید ناشـی از ایـن 

باشـد کـه با قوانین کشـور قزاقسـتان آشـنا نیسـتند.

خبر

فروش مواد مخدر در قالب 
قرص های ترک اعتیاد

شـورای  درمـان  کارشـناس 
مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی 
مخـدر خراسـان شـمالی گفـت: 
عنـوان  بـا  کـه  قرص هایـی 
ماهـواره ای  شـبکه های  در  اعتیـاد  تـرک  قرص هـای 
تبلیـغ می شـود فقـط بـرای حفـظ وضعیت مصـرف مواد 
مخـدر اسـت. فروغیـان در گفت و گـو با خبرنگار ایسـنا 
بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن قرص هـای تولیـدی، سـاخت 
مافیـای مـواد مخـدر اسـت، اظهـار کـرد: ایـن افـراد از 
آنهـا  اصلـی  هـدف  امـا  می شـوند  وارد  سـامت  حـوزه 

اسـت. مخـدر  مـواد  فـروش 

خراسان

فرمانـده یگان حفاظت محیط زیسـت 
کشـور درسـفر بـه مشـهد مقـدس و 
آمـوزش  در اختتامیـه کارگاه دو روزه 
ضابطیـن خـاص دادگسـتری کـه بـا 
حضـور 1۴۰محیـط بـان و کارشـناس 
رضـوی  خراسـان  زیسـت  محیـط 
برگـزار شـد طـی سـخنانی از واگذاری 
اختیـار صـدور کارت همیـار افتخـاری 
یـگان  بـه  درکشـور  زیسـت  محیـط 
حفاظـت وسـازماندهی ایـن ظرفیـت 
عظیـم در محیـط زیسـت کشـورخبر 
داد و افـزود: پیگیـری این مسـئولیت 
خطیراجتماعی با درجه امنیت الزم هم 
 اکنون در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

جمشـید محبـت خانـی ضمن اشـاره 
بـه اینکه آمـوزش هزینه نیسـت بلکه 
یـک سـرمایه گـذاری برای دسـتیابی 
بـه اهـداف مـورد انتظـار اسـت گفـت: 
خوشـبختانه اعتبـارات مسـتقل یگان 
بـرای سـال آینـده پیـش بینی شـده 
و انشـاله در ایـن خصـوص خواهیـم 
توانسـت یـگان های حفاظـت محیط 
بـه  کشـور  سراسـر  در  را  زیسـت 
 امکانـات الزم وموردانتظار مجهز کنیم.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
خراسـان رضوی در ادامه طی سخنانی  
ضمن اشـاره بـه اینکه نـگاه ویژه مقام 
عالـی سـازمان به محیط بانان شـرایط 
ویـژه  و مطلوبـی را برای یگان حفاظت 
رقـم زده اسـت ،از اقدامـات برجسـته 
یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
شـکار  متخلـف  دسـتگیری ۸۴5  و 
خبـرداد. سـال  ابتـدای  از  صیـد   و 

تـورج همتـی ضمـن اشـاره بـه اینکـه 
تـاش شـبانه روزی یـگان حفاظـت 
خراسـان   ، اسـتان  زیسـت  محیـط 
رضـوی را در زمـره یـگان هـای موفـق 
کشـوری جـای داده اسـت گفـت:اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
نیـز با تمرکز بر رسـیدگی به معیشـت 
محیطبانـان و به منظـور حمایت از این 
قشرزحمتکش وسخاوتمند، امتیازات 
ویـژه آنـان را مـورد توجـه و پیگیـری 

جـدی قـرارداده اسـت .

752 صنعت کوچک و بزرگ مشهد
وابسته به گاز در استان کرمان 

مشغول فعالیت هستند

اد
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خبر
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جدول شماره 1383

اســتاندار گیــان، بــا بیــان اینکــه بهــره 
ــک  ــتیکی کم ــدهای الس ــرداری از س ب
کشــاورزی  آب  تامیــن  بــه  جــدی 
ــا الیروبــی آب  ــد، متذکــر شــد: ب می کن
بنــدان هــا ۴۰۰ میلیــون مترمکعــب آب 
ــه  ــتان اضاف ــای اس ــه آب ه ــی ب تنظیم

می شود.
مصطفــی ســاالری در مراســم بهــره 
بــرداری از ســد پهلــوان بســت لنگــرود، 
ــه  ــور ک ــتیکی کش ــد الس ــن س بزرگتری
بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور 
برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از حضــور 
ــار  ــتان، اظه ــت در اس ــش نوبخ اثربخ
ــا مشــکل  ــان ب ــه گی ــرای اینک ــرد: ب ک
بایــد  نشــود  مواجــه  آب کشــاورزی 
ــه ای در  ــه آب منطق ــژه ای ب ــه وی توج

چهار سطح داشته باشیم.
وی ســطح اول را شــامل ســدهای بلنــد 

ــل و شــفارود و  ــه منجی اســتان از جمل
پلــرود و الســک دانســت و افــزود: 
بایــد ســدهای الســتیکی و کوتــاه را 
بهــره  آمــاده  و  زود، تکمیــل  خیلــی 
بــرداری کنیــم. در حــال حاضــر 11 ســد 
ــرای گیــان تعریــف شــده  الســتیکی ب
اهتمــام  نیازمنــد  آنهــا  اجــرای  کــه 

دولت است.
ــان اینکــه بهــره  ــا بی اســتاندار گیــان ب
ــک  ــتیکی کم ــدهای الس ــرداری از س ب
کشــاورزی  آب  تأمیــن  بــه  جــدی 
می کنــد، متذکــر شــد: آب بنــدان هــا را 
در دســتور کار داریــم و خوشــبختانه 
پراکنــش  بــا  متعــددی  ســازه های 
و  دارد  وجــود  اســتان  در  خــوب 
ــی و  ــارات عمران ــدون اعتب ــم ب می توانی
از  حاصــل  منافــع  از  اســتفاده  بــا 
ــن کار را  ــکاران ای ــرای پیمان ــی ب الیروب

بــه انجــام برســانیم و ۴۰۰ میلیــون 
ــای  ــه آب ه ــی ب ــب آب تنظیم مترمکع

استان اضافه کنیم.
ســاالری بــا اشــاره بــه ممنوعیــت حفــر 
ــتان  ــد: اس ــادآور ش ــور، ی ــاه در کش چ
گیــان شــرایط ویــژه ای دارد و گاهــًا باال 
زیرزمینــی  آب هــای  ســطح  بــودن 
مشــکاتی ایجــاد می کنــد لــذا اگــر 
چاه هایــی بــا عمــق کــم حفــر شــود مــا 
را از گرفتاری هــای فعلــی آب نجــات 

می دهد.
برابــری   1.5 بــر  بالــغ  رشــد  از  وی 
فجــر  دهــه  افتتاحــی  پروژه هــای 
مــدت  بــه  نســبت  امســال گیــان 
مشــابه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: 
ــک  ــار ی ــا اعتب ــروژه ب ــال 12۸۰ پ امس
ــاح  ــان افتت ــارد توم ــزار و ۸55 میلی ه
می شــود. شهرســتان لنگــرود نیــز 1۸۸ 

ــان  ــارد توم ــار ۴5 میلی ــا اعتب ــروژه ب پ
دارد.

افتتــاح  گیــان،  در  دولــت  نماینــده 
ــدام  ــه را یــک اق ــدر چــاف – چمخال بن
جدیــد در کشــور دانســت و خاطرنشــان 
بنــدر ویــژه  بنــدر یــک  ایــن  کــرد: 

اســت.  گردشــگری  و  مســافری 
ــی  ــرود ط ــتان لنگ ــن در شهرس همچنی
ــه  ــی ب ــده پروژه هــای خوب ماه هــای آین
بهــره بــرداری می رســد کــه از جملــه آن 
و  بیمارســتان  دو  بــه  می تــوان 

اورژانس هوایی اشاره کرد.

معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
گفــت: اســتان خراســان شــمالی بــا توجــه بــه غنــا 
و تنــوع گیاهــی، بــه عنــوان ویتریــن گیاهــان 
محمدعلــی  شــود.  مــی  شــناخته  دارویــی 
طهماســبی، پنجشــنبه در حاشــیه دیــدار از مجتمــع 

امــام رضــا در شهرســتان مانــه و  گلخانــه ای 
ســملقان اظهــار داشــت: در بازدیدهــای دوروزه ای 
کــه از شهرســتان هــای ایــن اســتان داشــتم 
ــک  ــده و ی ــام ش ــری انج ــای موث ــم کاره دریافت

زنجیره در این بخش در حال ایجاد اســت.

وی بــا بیــان اینکــه تســهیات الزم بــرای کاشــت و 
تولیــد گیاهــان دارویــی پرداخــت مــی شــود، 
افــزود: از ویژگــی هــای عمــده گیاهــان دارویــی آن 
اســت کــه کــم آب طلــب بــوده و در قطعــات 

بــزرگ و کوچک زمین قابلیت تولید دارند.
ــود  ــاورزی، وج ــاد کش ــر جه ــی وزی ــاون باغبان مع
ــمالی را از  ــان ش ــاغ در خراس ــار ب ــزار هکت ۴5 ه
ظرفیــت هــای ایــن اســتان دانســت و افــزود: بــا 
ــتان  ــن اس ــه در ای ــی ک ــم و تنوع ــه اقلی ــه ب توج
ــرای آن  ــی را ب ــده خوب ــوان آین ــی ت وجــود دارد م

متصور شد.
طهماســبی اســتفاده از گونــه هــای جدیــد را باعــث 
ــرد و  ــوان ک ــردو عن ــول گ ــد محص ــش تولی افزای

افــزود: در زمینــه بهبــود تولیــد محصــوالت آلبالــو، 
گیــاس، گابــی و ارقامــی از انگــور در ایــن اســتان 

کارهای مثبتی در حال انجام اســت.
وی همچنیــن بــه تغییــر کاربــری کارخانــه ســیمان 
ســمنگان اشــاره کــرد و گفــت: امیدواریــم بــا 
ــکاری  ــا هم ــدس ب ــه آســتان ق ــی ک ــره خوب زنجی
ــش  ــرده، در بخ ــی ک ــپاه طراح ــاون س ــاد تع بنی
تولیــدات و فــرآوری گیاهــان دارویــی در ایــن 
بخــش توفیــق بیشــتری یافتــه و صــادرات خوبــی 
در ایــن زمینــه داشــته باشــیم. شهرســتان مانــه و 
ســملقان بــا ۸5 هــزار هکتــار کشــتزار و چهــار هــزار 
ــوان قطــب کشــاورزی اســتان  ــه عن ــاغ، ب هکتــار ب

خراســان شمالی محسوب می شود.

فرمانده انتظامی اسـتان از دسـتگیری متهم به کاهبرداری 
اینترنتی بیش از 2۰۰۰ شـهروند در سراسـر کشـور با استفاده 
از کانال های تلگرامی دوسـت یابی و جعل درگاه بانکی خبر 

داد.
 سـردار سـید محمـود میرفیضی اظهـار کرد: در پـی مراجعه 
یکـی از شـهروندان بـا ارائـه مرجوعـه قضائی بـه پلیس فتا 
ایـن فرماندهی مبنـی بر عضویت در کانال تلگرامی دوسـت 
یابـی و پرداخـت 2۰ هـزار ریال برای خرید نـرم افزار از طریق 
درگاه بانکـی کـه در کانـال بـوده پس از چند روز متوجه شـد 
از وی 1۰ میلیـون ریـال کاهبـرداری شـده اسـت.وی افزود: 
کارآگاهـان و کارشناسـان پلیـس فتـا با انجـام تحقیقات از 
مـال باختـه و اقدامات اطاعاتی و تحقیقات پلیسـی موفق 
شـدند، متهـم بـه کاهبـرداری اینترنتـی سـاکن یکـی از 
شهرسـتان استان تهران را شناسـایی و با هماهنگی قضائی 

این فرد را دستگیر کنند.
فرمانـده انتظامـی مازنـدران اضافه کـرد: در بازرسـی از محل 
سـکونت این فرد، یک دسـتگاه اسـکیمر به همـراه تعدادی 
کارت خـام و کارت عابـر بـه نـام غیـر و تعـداد 1۰ عدد سـیم 
کارت، یک دسـتگاه پرینتر رنگی و 2 دسـتگاه گوشـی تلفن 

همـراه کشـف و ضبـط شـد.میرفیضی، اظهار کـرد: متهم در 
تحقیقـات پلیس ضمن اقرار به بزه انتسـابی عنوان داشـت 
که از شـهریور ماه سـال 1396 با هدف کاهبرداری و سـرقت 
اطاعـات حسـاب بانکـی افـراد اقـدام بـه ایجـاد 2۰ کانـال 
تلگرامـی بـا عناوین دوسـت یابی، صیغه یابی و انتشـار نرم 
افزارهـا در ایـن کانال هـا در سـطح گسـترده کرده کـه تنها در 
یـک فقـره 12۰ میلیون ریال کاهبرداری کرده اسـت.فرمانده 
انتظامـی مازنـدران، خاطرنشـان کـرد: ایـن فـرد در ادامـه 
تحقیقات پلیس عنوان داشـت با ایجـاد درگاه بانکی جعلی 
)فیشـینگ( و دسترسـی بـه اطاعات حسـاب بانکـی افراد 
اقـدام بـه خریـد و فـروش شـارژ و کاهبـرداری از افـراد 

می کرد.
میرفیضی با اشـاره به شناسـایی و کشـف اطاعات حسـاب 
از  کشـور  سراسـر  در  شـهروند  هـزار   2 از  بیـش  بانکـی 
سیسـتم های رایانـه ای کـه ایـن فـرد از آنـان کاهبـرداری یا 
قصـد کاهبـرداری داشـته بـه شـهروندان هشـدار داد: از 
عضویـت در کانال هـای تلگرامی دوسـت یابـی، صیغه یابی، 
ماهـواره جیبـی و غیـره جـدا خودداری کننـد تـا در دام افراد 

شیاد و کاهبردار قرار نگیرند.

افتتاح بزرگترین سد الستیکی کشور

خراسان شمالی 
ویترین گیاهان دارویی است

کالهبرداری از 2000 شهروند در تلگرام

قزوینقزوین

مردم نگران تأمین 
گوشت قرمز نباشند

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت مــردم نگــران 
تأمیــن گوشــت قرمــز نباشــند.علیرضا رفیعــی پــور در 
ــتان  ــکی اس ــاختمان اداره کل دامپزش ــاح س ــن افتت آئی
ــز  ــش واردات گوشــت قرم ــه افزای ــا اشــاره ب ــدران ب مازن
تاکیــد کــرد: واردات گوشــت قرمــز در ســال جــاری 
ــه ســال گذشــته بیــش از 37 درصــد افزایــش  نســبت ب
داشــته اســت.رفیعی پــور، مقــدار واردات گوشــت قرمــز در 
ســال گذشــته را 1۴۰ هــزار تــن اعــام و خاطرنشــان کــرد: 
تاکنــون بیــش از 1۴5 هــزار تــن واردات بــه ثبــت رســیده 
ــه  ــاری ب ــان ســال ج ــا پای ــم ت ــن رق ــم ای ــار داری و انتظ
ــازمان  ــس س ــش یابد.رئی ــن افزای ــزار ت ــش از 2۴۰ ه بی
دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 
واردات گوشــت قرمــز تنهــا از آمریــکا جنوبــی و مشــخصًا 
ــال  ــرد: در س ــح ک ــد، تصری ــام می ش ــل انج ــور برزی کش
جــاری توانســتیم از 5 قــاره دنیــا گوشــت قرمــز وارد کنیــم 
ــز  ــت قرم ــرای واردات گوش ــی ب ــوع محدودیت و در مجم
وجــود نــدارد.وی میــزان گوشــت وارداتــی در ســال جــاری 
را مــازاد بــر نیــاز فعلــی کشــور دانســت و اظهــار کــرد: نیــاز 
ــه  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــًا 15۰ ه ــر نهایت ــال حاض کشــور در ح
ایــن مقــدار محقــق شــده اســت و بــا ثبــت 1۸۰ هــزار تــن 
مــازاد ایــن محصــول مــردم نبایــد نگرانــی در مــورد 
تأمیــن گوشــت قرمــز داشــته باشــند. رفیعــی پــور مبــادی 
ورودی عرضــه گوشــت در سراســر کشــور را تحــت نظــارت 
ــا  ــه ب ــرد و در رابط ــام ک ــزاران ســازمان اع ــش کارگ و پای
قطعــًا  افــزود:  دامــی  فراورده هــای  قاچــاق  موضــوع 
ــه  ــب آن را ب ــوان ضری ــه بت ــت ک ــی نیس ــاق موضوع قاچ
صفــر رســاند ولــی رصــد حوزه هــای تولیــد، نشــانگر 
کاهــش حضــور افــراد ســودجو بــرای خریــد و قاچــاق دام 
اخیــر  مصوبــه  از  دامپزشــکی  ســازمان  اســت.رئیس 
هیئــت دولــت بــا موضــوع جــا بــه جایــی و حمــل و نقــل 
محصــوالت دامــی خبــر داد و گفــت: قطــع بــه یقیــن ایــن 
دســتورالعمل در حــوزه مبــارزه بــا افــرادی کــه رفتــار 
ــد کمــک  ــز در بحــث دام و قاچــاق آن دارن ــره آمی مخاط
ــاه  ــش کوت ــش از پی ــان را بی ــرده و دســت آن ــایانی ک ش

خواهد کرد.

بنیاد مسکن، 
مولود انقالب 
اسالمی است

بنیـاد  شـهری  مسـکن  امـور  معـاون 
مسـکن انقاب اسـامی اسـتان قزوین 
ایـن نهـاد را مولـود انقـاب دانسـت و 
گفـت: بنیـاد مسـکن از یادگاری هـای 
امـام راحـل بـود کـه بـا تاسـیس آن در 
سـال 5۸ شـاهد تحـوالت چشـمگیری 
در ارایه خدمات به روسـتاها بودیم.علی 
نشسـت  در  پنجشـنبه  روز  خانجانیـان 
و  عمرانـی  حـوزه  مدیـران  خبـری 
زیربنایی اسـتان افزود: خوشـبختانه در 
طـول دوران انقاب اسـامی طـرح ها و 
بـرای  مدونـی  و  خـوب  هـای  برنامـه 
اجـرا  مـورد  بـه  اسـتان  روسـتاهای 
گذاشته شده اسـت.وی ادامه داد: 9۸5 
 65۴ بـرای  روسـتایی  هـادی  طـرح 
روسـتا با 23 میلیارد و 5۰ میلیون ریال 
بـرای روسـتاهای اسـتان تهیه شـده که 
 ۸5۰ و  میلیـارد   22 بـا  آن  مـورد   1۰7
میلیـون ریـال مربـوط بـه امسـال بوده 
اجـرای  ایـن مسـئول،  اسـت.به گفتـه 
طرح هادی روسـتایی در استان قزوین 
در 361 روسـتا بـا ۸39 میلیـارد ریال به 
انجام رسـیده که در 65 روسـتا به پایان 
بـه  رسـیده و در 296 روسـتای دیگـر 
صـورت نیمـه کاره اسـت.خانجانیان در 
ادامـه بـه سـهمیه قیـر رایگان ایـن نهاد 
در اسـتان اشـاره کرد و افزود: طی سـال 
هـای 95 و 96 از محـل قیر رایگاه تعلق 
گرفتـه 2۸۴ هـزار متـر مربـع عملیـات 
آسـفالت گـرم در 73 روسـتا بـه انجـام 
رسـیده و امسـال نیـز در 111 روسـتای 
اسـتان اجـرای ۴9۸ هـزار و 7۴ متـر 

مربع آسفالت به انجام رسیده است.
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مشهد

توسعه و حمایت از پژوهش های 
سازگار با محیط زیست

همزمـان بـا دهه فجر انقاب اسـامی ، تفاهـم نامه همکاری 
مشـترک بیـن اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان 
رضوی و سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی ،منابع طبیعی و 
محیـط زیسـت اسـتان بـه امضـاء طرفیـن رسـید.به گزارش 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان  رواط عمومـی 
رضـوی، تـورج همتـی ،مدیـرکل محیـط زیسـت خراسـان 
رضـوی اظهـار داشـت : بـا توجـه بـه نقـش و ماموریـت دو 
سـازمان در حفاظت و بهسـازی محیط زیسـت و تاش برای 
بومـی سـازی و اسـتفاده از فناوریهای نویـن و هدایت امور به 
سـمت توسـعه پایـدار و نیـز بهـره منـدی از پتانسـیل هـای 
پژوهشـی، آموزشـی و راهبـردی  طرفیـن ، ایـن تفاهـم نامه 
امضـاء و وارد فـاز اجرایـی شـد.وی  افـزود: ایـن همـکاری 
مشـترک گامی درجهـت تحقق اصول ۴۴و5۰ قانون اساسـی 
بـا موضوعیـت حفاظـت همگانی از محیط زیسـت و واگذاری 
امـور تصـدی گـری بـه بخش غیـر دولتی و نیـز تضمین بهره 
منـدی صحیـح و مسـتمر از محیط زیسـت بـا تمرکز بر حفظ 
تعـادل مناسـبات زیسـتی در فعالیـت هـای مرتبـط خواهـد 
بود.ایـن مقام مسـئول همچنیـن اظهار داشـت : همکاری در 
اجـرای بخشـی از تکالیـف ماده 3۸ قانون برنامه ششـم، بند 
الـف؛ مـاده سـه قانـون حفاظت و بهسـازی محیط زیسـت و 
نیـز مـاده 16 قانـون هوای پاک در فهرسـت اهداف مشـترک 
طرفیـن اسـت و تـاش  بـر این خواهـد بود که ضمـن ایجاد 
زمینـه هـای اشـتغال فـارغ التحصیـان رشـته هـای محیط 
زیسـت و گرایش های مرتبط از طریق تشـکیل شـرکت های 
فـارغ  بـه  فنـی  بنیـان و همچنیـن حمایـت هـای  دانـش 
التحصیـان بـرای کارآفرینـی و اشـتغال در مشـاغل سـبز، 
اهتمـام جـدی تـری  بـرای توسـعه و حمایـت از پژوهـش 
هـای سـازگار بـا محیط زیسـت مرتبط با بخش کشـاورزی و 
نیازهـای تحقیقاتـی، پژوهشـی و  اعـام  منابـع طبیعـی و 
تخصصـی محیـط زیسـت در زمینـه هـای مرتبـط بـا نظـام 
مهندسـی صـورت پذیرد.همتی همچنین گفت: بـا انعقاد این 
تفاهـم نامه، همکاری در ایجاد هسـته های زیسـت محیطی 
HSE در واحـد هـای تولیـدی، صنعتـی، معدنـی و نیز ایجاد 
سـاز و کار الزم جهـت اسـتفاده از دانـش آموختـگان رشـته 
هـای محیط زیسـت در این واحد ها صـورت خواهد پذیرفت 
.رییـس سـازمان نظام مهندسی،کشـاورزی ،منابـع طبیعی و 
محیـط زیسـت اسـتان نیـز درادامـه طـی سـخنانی گفـت: 
برگـزاری دوره هـای مسـتمر جهـت آموزش و توانمند سـازی 
اعضا نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی با هماهنگی  
ایـن اداره کل ، همـکاری در تهیـه، اجـرا و نظـارت بـر اجـرای 
طـرح هـای مدیریـت مناطـق به منظـور ارتقاء سـطح کمی و 
کیفـی حفاظـت از مناطـق تحـت مدیریـت سـازمان محیـط 
عملیاتـی  برنامـه  اجـرای  در  همـکاری  اسـتان،  در  زیسـت 
حفاظـت و مدیریـت گونه هـای جانوری و گیاهـی در معرض 
خطـر تهدیـد بـه منظـور ارتقـاء وضعیـت حفاظتی گونـه ها از 

دیگر اهداف این تفاهم نامه است .
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»جذب« شهردار رشت شد
وزیر کشور طی حکمی، حجت جذب را به سمت شهردار رشت منصوب کرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

شناسه رئیس شورای شهر تهران نوشته زیر را در شکایت از وضعیت بد معیشتی 
و لزوم توجه مسئولین پست کرده.

@mohsen_hashemirafsanjani

سام درخشانی تصویر زیر را در کنار همسرش در حاشیه جشنواره فجر گرفته و 
همرسانی کرده.

@samderakhshani

پارسا پیروزفر، بازیگر تصویر زیر را از تئاتر در حال اجرا »مالقات« به اشتراک 
گذاشته.

@parsapirou

تصویری از آینده ای نزدیک.

@mohit_zist_ir

ــات و ادب و  ــورد اتفاق ــتی در م پادکس
فرهنــگ آلمانــی کــه کمتــر در رســانه ها 
ــرون  ــر بی ــه دی ــر ب ــده، دی ــر ش منتش
میــاد ولــی ســعی می کنــم کیفیــت 

ــظ بشــه حف

چیــروک پادکســتی بــرای نقــل 
شــفاهی  داســتان های  دوبــاره 

ایــران اســت.

مــورد  در  داســتانی  ای  مجموعــه 
رازهــای مگــو و هزینــه ای کــه مــا و 
اطرافیانمــان بابــت پنهــان بــودن آنهــا 

ــم. ــی پردازی م

معرفی پادکست
هزینه راز داری

معرفی پادکست
چیروک

معرفی پادکست
اتوبان

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
فهیمـــه خذرحیدری می گوید:

ـــه  ـــانی ک ـــندگان و  کس ـــت ها و  نویس ـــه ژورنالیس ـــه هم ـــت ب ـــر گف دکت
ـــاوه  ـــرده، ع ـــان ک ـــت_درد کافه ش ـــد و #دس ـــت می کنن ـــپ و ادی ـــدام تای م
بـــر فیزیوتراپـــی و ســـایر درمان هـــا توصیـــه می کنـــد کـــه هـــر شـــب 2۰ 

دقیقـــه دست هاشـــان را در آب گـــرم و نمـــک اپســـم بگذارنـــد.
گفت درد دســـت را به شـــکل قابل توجهی کاهش می دهد.

حامـــد تبار می گوید:
ــه  ــر مصاحبـ ــد کارگـ ــا چنـ ــت بـ ــتندش داشـ ــرای مسـ ــتم بـ دوسـ
ــرش  ــن. آخـ ــت روزی 6۰ تومـ ــدره؟ گفـ ــت چقـ ــید حقوقـ ــرد، پرسـ می کـ
پرســـید بزرگتریـــن آرزوت چیـــه؟ گفـــت حقوقـــم بشـــه روزی ۸۰ تومـــن

ایمـــان پاک نهاد می گوید:
ایـــن فـــاز هنرپیشه منرپیشـــه ها جلـــو خبرنـــگارا چیـــه؟ چـــرا 
نمی فهمـــن؟  هیچـــی  خبرنگارهـــا  و  باســـوادی  تـــو  می کنـــی  فکـــر 
رامبـــد جـــوان چـــه ســـوادی داره کـــه نـــوع ســـؤال ها رو بـــرای خبرنـــگار 
تعییـــن می کنـــه؟ چـــرا پرویـــز شـــهبازی می گـــه مـــن هیـــچ نقـــدی رو 

؟  نـــم نمی خو

می گوید: قاوف 
ـــت  ـــارو گف ـــیر ی ـــو مس ـــم، ت ـــور گرفت ـــن موت ـــه اپلیکیش ـــب از ی امش

ـــتانم ـــه شهرس ـــم اره بچ ـــتانه؟ گفت ـــه شهرس ـــت واس خط
ـــتفاده  ـــردی و اس ـــب ک ـــنا نص ـــن اپلیکیش ـــوب از ای ـــکا، خ ـــه؟ باری ـــت ع گف

می کنـــی!
ـــر  ـــی بک ـــه زندگ ـــوژی ب ـــوز تکنول ـــه هن ـــود ک ـــن ب ـــش ای ـــوی ذهن ـــنگ ت قش

ـــده! ـــا وارد نش ـــت م و طبیع

پیمـــان یزدانی می گوید:
درآمـــد ایـــران از گردشـــگری ســـامت در ســـال ٢018 فقـــط 0.3 
درصـــد درآمـــد کل بـــوده )یـــک میلیـــارد و دویســـت میلیـــارد دالر از ۴00 

ــارد( میلیـ
ـــش  ـــده آل بودن ـــران و  ای ـــی در ای ـــای درمان ـــی فراینده ـــه ارزون ـــه ب ـــا توج ب
ـــا  ـــه دالل ه ـــول ب ـــن پ ـــی از ای ـــه بخش ـــگران و اینک ـــروه گردش ـــن گ ـــرای ای ب

می رســـه، آمـــار اصـــا خوبـــی نیســـت.

هرمز رو از همین االن میشه نجات داد،
 گرچه باز هم دیر شده.

@mrkavousi

گرنت تامپسون، نوجوان آمریکایی، موفق شد یک 
ایراد امنیتی را در اپلیکیشن فیس تایم شرکت اپل پیدا 
کند و از این شرکت جایزه بگیرد.شرکت اپل مبلغ این جایزه 
به این نوجوان 14 ساله را اعالم نکرده، اما گفته می شود که 

این جایزه شامل هزینه تحصیالت وی نیز می شود.

به گفته برخی کاربران، »آپارات« ویدیوهایی را که از این وبسایت روی 
یوتیوب گذاشته می شود، گزارش تخلف کپی رایت می دهد و پاک 
می کند. این در حالی است که هنگام بارگذاری ویدیو روی آپارات 

امکان ارسال مستقیم از یوتیوب وجود دارد. مسئولین آپارات 
هنوز به این گزارشات واکنشی نشان نداده اند.

تصویر زیر از دیدار همافران استان خراسان با امام جمعه 
مشهد و بازسازی صحنه دیدار همافران با امام خمینی در سال 
57 باعث برانگیختن نقدها و واکنش های بسیاری از کاربران 

ایرانی در توییتر شد.

بعــد  و  اضافــه کــرد  اســتوری  اســنپ چت  
و  واتســاپ  و  فیســبوک  بعــد  و  اینســتگرام 
بقیــه  و   Airbnb حتــی  و  یوتیــوب  و   Line

ــز.. نی

محبوبیــت  دالیــل  رشــته_توییت  ایــن  در 
تجربه_کاربــری  منظــر   از   رو  اســتوری ها 
نیســت کــه  دلیــل  بــی  می کنــم.  بررســی 
اینســتا  در  اســتوری  میلیــارد  نیــم  روزانــه 

میشــه. دیــده 

1. اگر امروز نبینی از دســتش میدی!
)miss( چیزیــه  دادن  از دســت   ِ احســاس 
ــه در اســتوری هســت و باعــث محبوبیتــش  ک
میشــه. بشــر هــر چیــزی رو کــه محــدود 

می خــواد رو  میشــه 
ــرای  ــون روانشناســی ب فروشــگاه ها از ایــن قان
مثــا  میکننــد.  اســتفاده  فــروش  افزایــش 
»۴۰ درصــد تخفیــف، فقــط تــا امشــب«. ایــن 

ــه ــر می کن ــد براب ــروش رو چن ــاله ف مس

2. فول اسکرین! 
ایــن از منظــر UX خیلــی مهمــه. چــون اوال 
)مــث  میگیــره  رو  هــا   interrupt جلــوی 
نوتیــف( و ثانیــا Borderless بــودِن تصاویــر، 
ــتری  ــی بیش ــودن و نزدیک ــی ب ــاس واقع احس

ــده.  ــده می ــه بینن ب
اســاتید  از  یکــی   McWade آقــای  مثــال: 
کــه  میکنــن  پیشــنهاد  گرافیــک،  طراحــی 
حاشــیه هــا رو بــرای زنــده ســازِی طــرح 

حــذف کنیــد

3. موقتــه، پس بزن بره!
موقتــی بــودن اســتوری، بــه آدمهــا ایــن حــس 
ــر"  ــاد، "زودت ــدون وســواس زی رو میــده کــه ب
عکــس یــا ویدئــو رو منتشــر کنــن. درحالیکــه 
بــرای انتشــار پســت دقــت بیشــتری میکننــد. 
ــی  ــتوری ها خودمون ــه اس ــث میش ــن باع همی
درگیــر  و  شــن.  جذابتــر  و  بیــان  در  کار  از 
ــام  ــت انج ــا موفقی ــر ب ــردن کارب )engage( ک

ــه! میش

۴. فقــط 15 ثانیه
کوتــاه بــودن اســتوری هــا ایــن چراغــو در 
ذهــن مــا روشــن میکنــه کــه دیــدن اونــا 
زمــان زیــادی نمــی بــره و مغــز راحت تــر 
هــدف  و   بــره  بسمتشــون  میشــه  ترغیــب 

بــرآورده شــده :( طــراح تجربــه کاربــری 
پــس دفعــه بعــد کــه فیچــری مثــل اســتوری، 
ــش  ــره تحلیل ــر زدن بهت ــای غ ــد، بج viral ش

ــم ــدا کنی ــل موفقیتــش رو پی ــا دالی ــم ت کنی

یه نکته دیگه: گوشــیتو نچرخون!

ــداع  ــان اب ــه از زم ــی ک ــوای ویدیوی ــام محت تم
ســینما و تلویزیــون و موبایــل تولیــد شــده اند، 
ــور  ــران مجب ــوده و کارب ــواره landscape ب هم
)کــه  هســتند  گوشی شــون  چرخانــدن  بــه 

ــرآوره( زج
اســتوری منجــر بــه ایجــاد یــک اســتاندارد 
جدیــد در orientation ویدیــو شــد ومحتــوای 

ــرد ــف ک ــی رو بازتعری ویدیوی

@macromediax

وزیر ارتباطات خبر از ارسال پیامک های جعلی برای 7۸ هزار نفر داد. به گفته جهرمی هدف سرقت اطاعات 
کاربران با ترفند خبر قطع شدن یارانه بوده است. اکنون وزارت ارتباطات و پلیس فتا متوجه موضوع شده و سر 

شماره های ارسال کننده پیامک ها و سایت های کاه بردار مسدود شده اند. 

#رشتو
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اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مزایده عمومی به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. کلیه مراحل برگـزاری مزایده از 
دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم 

اسـت مزایـده گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند.

تذکرات :1- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها:
محـل دريافـت اسـناد مزايده: درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد(به آدرس 

 .www.setadiran.ir
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1397/11/23 می باشد.

مهلت دريافت اسناد از سایت: از ساعت 1۴ تاریخ 1397/11/23 تا تاريخ 1397/11/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴  روز شنبه مورخ 1397/12/11

زمان گشايش پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1397/12/12  
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مزایـده گزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 
مزایـده و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس: جيرفـت – حـد فاصـل سـيلو و پليـس راه، بلوار 

ورودي شـهرك صنعتـي شـماره 2 تلفـن: ۰3۴-۴331۰516 
اطالعات تماس سـامانه جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز تمـاس ۰21-۴193۴  

و دفتر ثبت نـام ۸۸969737 و۸519376۸   

اداره کل راه و شهرســازی جنوب استان کرمان

پنج قطعه زمین مسکونی در شهر عنبرآباد و دو قطعه زمین مسکونی در شهر کهنوج از طریق برگزاری مزایده عمومی 

بهای کارشناسی عرصه مساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
هر متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

مسکونیعنبرآباد1
پاک ۴26 فرعی مجزی شده از 17 فرعی از 

5۰ اصلی بخش ۴5 کرمان
۴66/3۰3۰۰/۰۰۰139/890/0007/000/000

مسکونیعنبرآباد٢
پاک ۴۴ فرعی مجزی شده از 17 فرعی از 

5۰ اصلی بخش ۴5 کرمان
31735۰/۰۰۰11۰/95۰/۰۰۰6/۰۰۰/۰۰۰

مسکونیعنبرآباد3
پاک 2699 فرعی مجزی شده از 26۴6 

فرعی از 5۰ اصلی بخش ۴5 کرمان
2۴9/۸3۴۰۰/۰۰۰99/932/۰۰۰5/۰۰۰/۰۰۰

مسکونیعنبرآباد۴
پاک 27۰۰ فرعی مجزی شده از 26۴6 

فرعی از 5۰ اصلی بخش ۴5 کرمان
25۸/575۰۰/۰۰۰129/2۸5/۰۰۰6/5۰۰/۰۰۰

مسکونیعنبرآباد5
پاک 27۰2 فرعی مجزی شده از 26۴6 

فرعی از 5۰ اصلی بخش ۴5 کرمان
262/32300/00091/81٢/0005/۰۰۰/۰۰۰

مسکونیکهنوج6
پاک ۸۴31 فرعی مجزی شده از 5۸1 

فرعی از 2 اصلی بخش ۴6 کرمان
316/1۴6۰۰/2۴71۸9/762/۰۰۰9/5۰۰/۰۰۰

مسکونیکهنوج7
پاک 362۸ فرعی مجزی شده از 156 

فرعی از 99 اصلی بخش ۴6 کرمان
29۴/76۴۰۰/۰55117/9٢0/0006/۰۰۰/۰۰۰

لیست امالک مورد مزایده

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای
 )همراه با ارزیابی کیفی(

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

2۰۰97۰2۸2۰۰۰۰۸3

تکمیل بهسازی و تعریض محور جیرفت –بلوک محدوده 
کیلومتر 5۰۰+23 تا 5۰۰+31 و 5۰۰+35 تا 5۰۰+۴5 از مبدا 
جیرفت )خاکریزی +ابنیه فنی +آسفالت (+تبدیل آبنمای 

باغباغوئیه به پل

۴9،999،9۴9،۸۸9
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2,۴99,997,۴9۴
راهداری و راه ،راه آهن 

و باند فرودگاه 97

2۰۰97۰2۸2۰۰۰۰۸۴
تکمیل تعریض و بهسازی محور فاریاب بلوک کیلومتر ۰ تا 35 
از مبداء فاریاب )خاکریزی + ابنیه قنی ( + تعریض پل ورودی 

شهر فاریاب)سه دهانه ۸ متری(
راهداری 21،656،3۰1،7551,۰۸2,۸15,۰۸797

2۰۰97۰2۸2۰۰۰۰۸5
تکمیل بهسازی و تعریض و روکش آسفالت محور کهنوج – قلعه 

گنج  در محدوه های مندرج در اسناد مناقصه
۴9،925،۴39،۴122,۴96,271,97۰

راهداری و راه ،راه  
آهن و باند فرودگاه 

97

2۰۰97۰2۸2۰۰۰۰۸6
تکمیل بهسازی و تعریض و روکش آسفالت محور کهنوج – 

جیرفت حد فاصل 5۰۰+1۰ تا 5۰۰+22 )خاکریزی +ابنیه فنی + 
روکش آسفالت (

راهداری ۴9،925،۴59،3212,۴96,272,96697

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

مناقصـه در سـامانه تاریخ 11/25/ 13۹7 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 2۸/ 11/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 12/12/ 1397
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز دو شنبه  مورخ 12/13/ 1397

ــف : نشــانی : اداره  ــای ال ــت ه ــه پاک ــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گ اطالع
ــن :  ــت و تلف ــار جیرف ــه ب ــاده کرمان_پایان ــر 5 ج ــت – کیلومت ــاني: جيرف ــه نش ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل ونق ــداری و حم كل راه

۰3۴۴3352169 و   ۰3۴۴3352139
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰21۴193۴ ،  دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

 

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه شــماره 37  
ــه  ــي ب ــورت حجم ــه ص ــهري را ب ــات ش ــور خدم ــراي ام ــات اج ــهربابک، عملي ــهر ش ــامي ش ــوراي اس ش

بخــش خصوصــي واگــذار نمايــد. لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل 
اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه شــهرداري مراجعــه نماينــد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.
ــش  ــا في ــي ي ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ري ــصد ميلي ــال )شش ــه 600.000.000 ري ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمي مبل
واريــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتيب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.

ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       
آذردخت مرشدی - شهردار شهربابک

آگهي مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

مناقصه شماره20-97نوبت اول
فراخوان  جهت برگزاری  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

» انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز«

نوبت دوم

 شــرکت ســهامی آب منطقــه ای البــرز در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری تجديــد مناقصــه عمومــی يــک مرحلــه ای 
» نمايــد کليــه مراحــل برگــزاری فراخــوان شــامل دريافــت و تحويــل اســناد مناقصــه از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســايت 
ــخ  ــامانه تاري ــوان در س ــار فراخ ــازند.تاريخ انتش ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش ــی را جه ــای الکترونيک ــی امض ــت گواه ــور و درياف مذک

97/11/18مــی باشــد.اطاعات و اســناد مناقصــه از طريــق ســامانه قابــل دريافــت مــی باشــد.
 مهلت دريافت اسناد:تا ساعت 8صبح مورخ97/11/21

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 9صبح مورخ 97/12/1
زمان بازگشايی پاکات:ساعت10صبح مورخ 97/12/1 

اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام خمينی)ره(-روبــروی مصلی-خيابــان بوســتان- شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای البــرز- کــد پســتی 3186717598-تلفــن310-320- 02633332300

اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021
شرکت آب منطقه ای استان البرز

 البرز

3209

نوبت اول

سال گذشته در پیام ما درباره 
بحران آب نوشتیم. این مساله روز 

به روز حادتر می شود.

پوستر فیلم ماموریت غیر ممکن
فیلم  سینمایی 

ماموریت غیرممکن
 به کارگردانی یعقوب غفاری که یک 

طنز اجتماعی است، از چهارشنبه )2۴ 
بهمن ماه( در سینماهای کشور روی پرده می رود. 

سینماسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره پانزدهم ماهنامه قلم یاران منتشر شد.

نخستین جشنواره تئاتر بانو
 قرار است توسط کمپانی هنرهای 

نمایشی و سینمایی اردیبهشت 
)نخستین واحد فناوری کشور در حوزۀ 
هنرهای اجرایی، نمایشی و سینمایی( در اسفند سال جاری برگزار 

شود. 

مارلون جیمز که برنده جایزه ادبی بوکر 
سال 2۰15 برای کتاب »تاریخچه مختصر 

هفت قتل« شد، این بار پروژه ای کاماً 
متفاوتی در قالب مجموعه ای سه جلدی 

در ژانر تخیلی از داستان هایی در آفریقای افسانه ای و اسطوره ای 
منتشر می شود. 

در بخش نواحی جشنواره موسیقی فجر 
شادیانه های فرهنگ های متنوع ایران توسط 

گروه های مختلف موسیقی نواحی اجرا 
می شود. سی و چهارمین جشنواره موسیقی 
فجر از 2۴ تا 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد و در 3۰ بهمن ماه در 

طی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می دهد. 

دوست داشتنی که فکر بخواد، تکلیفش 
روشنه....

قصه ها

کتابتیاترموسیقی دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه »داور«
خودكشی كرد 

علـی اكبـر داور وزیـر دارایی وقـت )کابینه 
 1315 بهمـن   21 فروغـی(  محمدعلـی 
در  اش  درخانـه   )1937 فوریـه  )دهـم 
اسـت  شـده  درگذشـت کـه گفتـه  تهـران 
بـا خـوردن تریـاک خودكشـی كـرده بـود. 
علـت درگذشـت او اعـام نشـد و همچنین 

احتمالـی. خودکشـی  از  وی  انگیـزه 
در پـی اعـام درگذشـت داور، محمـود بدر 

بـه کفالـت وزارت دارایـی منصوب شـد.
رشـته  التحصیـل  فـارغ  داور  اکبـر  علـی 
حقـوق از سـویس کـه نزدیـک به ده سـال 
مطالعـات  بلژیـک  در  بویـژه  و  اروپـا  در 
حقوقـی کـرده بـود 11 خـرداد 13۰6 )ژوئن 

1927( و درکابینـه مهدیقلـی هدایـت وزیر 
در دو  را  ایـن سـمت  و  دادگسـتری شـد 
 1312 شـهریور   26 تـا  و  بعـدی  کابینـه 
)سـپتامبر 1933( کـه در کابینه محمدعلی 
فروغـی وزیـر دارایی شـد حفظ کـرده بود. 
داور قبـا در دوره هـای چهـارم، پنجـم و 
بـود.  مجلـس  نماینـده  تقنینیـه،  ششـم 
وی بـرای مدتـی هـم وزارت فوائـد عامه را 

برعهـده داشـت.
داور کـه رسـاندن وطـن از لحاظ پیشـرفت 
هـای اجتماعـی به پای کشـورهای اروپایی 
را هـدف خـود قـرار داده بود پـس از اتمام 
تحصیـات و مطالعات در اروپا و بازگشـت 
بـه وطـن، بمنظـور جلـب همفکـر و آمـاده 
کـردن باسـوادهای جامعه بـرای تغییر، به 
تاسـیس یـک حـزب ترقیخـواه و انتشـار 

یـک روزنامـه هّمـت گماشـت و روزنامـه 
»َمـرد آزاد« را در هشـتم بهمـن 13۰1 ) 21 
ژانویـه 1923( بـه سـردبیری دکتر عیسـی 
صدیـق منتشـر کـرد و به تاسـیس »حزب 
رادیـکال« پرداخـت. وی کار نوشـتن مقاله 
سـید  بـه  متعلـق  بـرق«  »روزنامـه  از  را 
داور  بـود.  کـرده  آغـاز  طباطبایـی  ضیـاء 
وضعیـت  رسـاندن  و  وطـن  نوسـازی  کـه 
اجتماعـی آن را تـا حـد اروپـا در صـورت 
ادامـه سـلطنت قاجاریـه )بـه همـان روال 
گذشـته( بعیـد مـی دانسـت در جلسـات 
)کـه  اساسـی  قانـون  اصـاح  از  مجلـس 
منجـر بـه عـزل قاجارها شـد( دفـاع کرد و 
در ایـن زمینـه نطـق او در جلسـه نهـم آبان 
معـروف  مجلـس   )1925 )اکتبـر   13۰۴

ست. ا

تدوین سریال 

خانواده دکتر ماهان 
به پایان رسیده و آهنگسازی این 

مجموعه توسط فریدون شهبازیان در حال انجام است.

سیما


