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آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

استاندارد گندم ایران 7 برابر اروپا ایران چه کاالهایی از  روسیه می خرد؟
سرپرسلت وزارت جهلاد کشلاورزی بلا تاکیلد بلر سلامت و 
کیفیلت محصلوالت کشلاورزی اظهلار کلرد: اسلتاندارد گندم 

ایلران ۷ برابلر اسلتاندارد اروپا اسلت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس کشلاورز در مراسلم افتتاحیه 
هفتمیلن نمایشلگاه تخصصلی نهادهلای کشلاورزی با بیان 
اینکله ضایعات محصوالت کشلاورزی در کشلور ما در مرحله 
تولیلد و پلس از آن بلاال اسلت، اظهار کرد: با توجله به میزان 
ضایعلات محصلوالت کشلاورزی به نظلر می رسلد پرداختن 
بله ایلن موضوع بایلد از اولویت های ملا در وزارت کشلاورزی 

باشد.
وی ادامله داد: در شلرایطی کله اکنلون در آن هسلتیم توجه 
به مسلائلی مانند کاهش ضایعات کشلاورزی برای افزایش 

امنیلت غذایی اهمیت زیلادی دارد.
کشلاورز بلا اشلاره بله جنلگ اقتصلادی کله کشلور دچلار آن 
فعلاالن  بلرای  شلرایط  هرچنلد کله  افلزود:  اسلت،  شلده 
اقتصلادی سلخت تر شلده املا من معتقدم مسلائل ناشلی 
از جنلگ اقتصلادی مشلکلی بلرای کشلور ایجاد نکرده اسلت.
وی اضافله کلرد: شلاید یکلی از محدودیت هایلی کله جنگ 
اقتصلادی بلرای ملا بله وجلود آورده محدودیلت در انتقلال 
دانلش در زمینه هلای مختللف از جملله کشلاورزی باشلد.

کشلاورز بلا تاکیلد بلر اینکله تنلوع آفت کش هلا در بخلش 
کشلاورزی ملا پایین اسلت، گفت: پایین تنلوع آفت کش ها 
منجلر بله خسلارت هایی بله بخش کشلاورزی شلده کله در 
شلرایط کنونلی انتظلار ملی رود فعلاالن این حلوزه بلرای رفع 

ایلن مشلکل اقداماتی اساسلی انجلام دهد.
وی انتقلال دانلش در حلوزه تولیلد آفت کش هلا را ضلروری 
دانسلت و افلزود: هرچنلد سلخت اسلت املا در صورتلی که 
بتوانیلم تکنوللوژی تولیلد تنلوع آفت کش هلا را بله کشلور 
منتقلل کنیلم، می توانیم هزینه ها را کاهلش و کیفیت تولید 

را بیلش از گذشلته افزایلش دهیلم.
کشلاورز ادامله داد: در دیگلر نهادهلای کشلاورزی از جملله 
سلموم نیلز نیلاز بله ایجلاد اصاحاتلی در تولیلد و همچنین 
ابزارهلای ملورد اسلتفاده ماننلد پاشلنده ها، اصلاح زملان 

داریلم. سم پاشلی 
تولیلد  اهمیلت  کشلاورزی  جهلاد  وزارت  سرپرسلت 
قلرار  تاکیلد  ملورد  را  و کارآتلر  آفت کش هلای کم خطرتلر 
داد و افلزود: بایلد بله سلمتی برویلم کله بله ملرور زملان 
آفت کش های بیولوژیک و زیسلتی بیشلتر تولید و استفاده 

شلود.
کشلاورز در ادامله سلخنان خلود بلا اشلاره به نوسلانات نرخ 
ارز در کشلور اظهلار کلرد: بله رغلم نوسلانات ارزی میلزان ارز 
تخصیلص یافتله بله نهادهلای تولیلد بلا نلرخ ۴۲۰۰ تومانی 
کاهلش نداشلته و اکنلون واردات نهادهلای مانند آفت کش 

بلا ارز دولتلی وارد می شلود.
وی ادامله داد: بلا توجله بله حمایلت ارزی دولت تشلکل ها 
توانسلتند قیمت هلا را بله صورت کنترل شلده درآورنلد و در 
حلال حاضلر گلزارش قابلل توجهلی از گلران فروشلی و یلا 

علدم عرضله نداریم.

کشلاورز بلا تاکید بر اینکه در گذشلته نگرانی هلای زیادی در 
حلوزه میلزان و نحلوه مصلرف نهادهلای کشلاورزی از جمله 
کلود داشلتیم، اظهلار داشلت: در سلال های ۹۱ و ۹۲ حداقلل 
میلزان مصرف سلوخت و عدم مصرف نامناسلب آن گزارش 
می شلد املا از سلال ۹۶ اوضاع هلم در کیفیلت کودها و هم 

نحلوه مصلرف آنها بهبلود قابل توجهلی یافت.
سرپرسلت وزارت جهلاد کشلاورزی بلا بیلان اینکله کیفیلت 
کودهلا در سلال ۹۳ و ۹۴ بلرای ملا بسلیار نگران کننلده بلود 
گفلت: در سلال های ۹۳ و ۹۴ بررسلی کیفیت کودها نشلان 
ملی داد کله در شلرایط بسلیار مناسلبی قلرار دارد و گاهلی به 
جلای کلود ملواد دیگری بله کشلاورزان تحویلل می دادند در 
آن زملان ما با شلرکت های خصوصلی و حتی دولتی برخورد 

کردیلم و در ملواردی پرونده قضایی تشلکیل شلد.
کشلاورز تصریلح کلرد: اکنلون بحلران علدم کیفیلت کلود را 
پشلت سلر گذاشلتیم و عدم تطابق با اسلتاندارد حداکثر ۷ 
تلا ۸ درصلد از کودهلا دیده می شود.سرپرسلت وزارت جهاد 
کشلاورزی بلا بیان اینکه سلازمان تعزیلرات حکومتی کمک 
زیلادی بلرای جلوگیری از تولیلد و توزیع کودهای بی کیفیت 
انجلام داده اسلت، گفلت: در یلک سلال و نیم گذشلته هیچ 
ملوردی دربلاره کودهلای بی کیفیلت بله سلازمان تعزیلزات 
ارجلاع داده نشلده و ایلن املر نشلان می دهلد اوضلاع رونلد 
بهبلود را در پیلش گرفتله اسلت.وی دربلاره وضعیلت فلزات 
سلنگین موجلود در محصوالت کشلاورزی اظهار کلرد: زمانی 
باالبلودن میلزان فللزات سلنگین در برنلج مطرح بلود که در 
ایلن ارتباط ملا از ۴۶۰ منطقه تولید برنج کشلور نمونه برداری 
کردیلم و تنهلا در دو نقطله آزمایشلگاه نشلان از وجود فلزات 

باقلی مانلده در محصول داشلت.

طلی ۹ ملاه امسلال ۳۴ درصلد از تجلارت خارجی 

واردات  را  درصلد   ۶۶ و  صلادرات  را  اوراسلیا  بلا 

بله  متعللق  سلهم  بیشلترین  کله  داده  تشلکیل 

از ایلن کشلور بلوده اسلت کله  روسلیه و واردات 

روغلن  شلامل  روسلیه  از  وارداتلی  عملده  اقلام 

دانله آفتاب گلردان، جلو، ذرت داملی، محصلوالت 

نیمله تملام آهن یلا فلوالد، خطوط راه آهلن، کاغذ 

می شلود. و گوشلت  روزنامله 

 - لطیفلی  هللا  سلیدروح  ایسلنا،  گلزارش  بله 

بله  توجله  بلا  کلرد:  اظهلار   - سلخنگوی گملرک 

ترجیحلی  تجلارت  موافقت نامله  شلدن  اجرایلی 

آبلان و  از پنجلم  اوراسلیا  اقتصلادی  اتحادیله  بلا 

تجلارت با اعملال تخفیفات ترجیحلی در خصوص 

۸۶۲ قللم کاالی وارداتلی و صادراتی به کشلورهای 

و  بلر صلادرات  علاوه  اقتصلادی،  اتحادیله  عضلو 

واردات اقلام دیگلر صلادرات ایلران به کشلورهای 

مذکلور طلی ۹ ماهله سلال جلاری، حلدود ۲.۴۳ 

نظلر  از  درصلد   ۲.۴۶ و  وزنلی  نظلر  از  درصلد 

ارزشلی کل صلادرات غیلر نفتلی کشلور را بله خلود 

اسلت. داده  اختصلاص 

وی افلزود: حجلم صلاردات ترجیحلی ایلران بله 

کشلورهای اوراسلیا پلس از تفاهم نامله و اعملال 

تخفیفلات ترجیحلی در آبلان امسلال بله ۵۸ هزار 

و ۳۰۲ تلن و بله ارزش ۶۶ میلیلون دالر رسلیده 

. ست ا

صلادرات  سلرجمع  میلزان  بله  اشلاره  بلا  لطیفلی 

بله  موافقتنامله  شلدن  اجرایلی  از  پلس  کشلور 

بله  ایلران  صلادرات  سلرجمع  گفلت:  اوراسلیا 

اوراسلیا  اتحادیله  عضلو  کشلور  پنلج  مجملوع 

۶۶۳ هلزار و ۳۵ تلن بلوده اسلت کله ارزش ایلن 

 ۵۱۵۷ و  میلیلون   ۲۷۰ بلا  برابلر  صلادرات  حجلم 

دالر اسلت کله نسلبت حجلم صلادرات ترجیحلی 

طلی سله ماهه گذشلته نسلبت به کل صلادرات به 

ایلن اتحادیله ۸.۷۹ درصلد و از حیلث ارزش ایلن 

اسلت. درصلد   ۲۴.۳۳ نسلبت 

خصلوص  در  رسلانی گملرک  اطلاع  دبیرشلورای 

میلزان واردات ترجیحلی از اوراسلیا گفلت: حجلم 

آبلان  پنجلم  طلی  اوراسلیا  کشلورهای  از  واردات 

تلن  و۴۴۷  هلزار   ۴۹۳ و  میلیلون  یلک  تاکنلون 

بلوده اسلت که از ایلن مقدار یلک میلیون و ۳۸۳ 

اسلت.  بلوده  ترجیجلی  واردات  تلن   ۵۴۱ هلزارو 

بله عبلارت دیگلر ۹۲.۶۴ درصلد از حجلم واردات 

کشلور از اوراسلیا را کاالهلای ترجیحلی، تشلکیل 

داده انلد کله میلزان ارزش واردات ترجیحلی ۴۳۹ 

میلیلون و ۳۳۳ هلزار و ۸۰۹ دالر بلوده اسلت کله 

از  واردات  ارزش  ایلن میلزان ۸۴.۶۵ درصلد کل 

کشلورهای اوراسلیا را در نزدیلک بله سله ملاه بعد 

از اجرایلی شلدن ایلن موافقتنامله اسلت.

ایلن ملدت ۳۴ درصلد حجلم  در  بله گفتله وی، 

 ۶۶ و  صلادرات  را  اوراسلیا  بلا  خارجلی  تجلارت 

درصلد را واردات تشلکیل می دهلد. از ایلن حجلم 

بله فدراسلیون  بیشلترین سلهم متعللق  تجلارت، 

روسلیه اسلت بلا ۳۹.۹ درصلد حجلم صلادرات و 

۷۱.۹ میلزان واردات را شلامل ملی شلود کله اقام 

عملده وارداتلی از روسلیه نیلز شلامل روغلن دانله 

آفتلاب گلردان، جلو، ذرت داملی، محصلوالت نیمه 

آهلن، کاغلذ  راه  خطلوط  فلوالد،  یلا  آهلن  تملام 

روزنامله و گوشلت بلوده اسلت.

پروژه انزوای ایران کلید 
خورده است؟
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اجلاس داووس امسلال در حاللی با حضور کشلورهای مختلف برگزار 
ملی شلود کله وزیر خارجه کشلورمان در آن شلرکت ندارد.

طبلق آخریلن گلزارش هلا بله نظلر می رسلد کله علی رغلم دعلوت از 
آقلای ظریلف سلخنرانی ایشلان در ایلن اجلاس لغو شلده اسلت.در 
ایلن اجلاس حلدود ۵۰۰ تن از مقلام های کشلورهای مختلف حضور 
ملی یابنلد. اینکله صرفلا سلخنرانی نباشلد و مقلام دعوت شلده فقط 
دیدارهلای حاشلیه ای داشلته باشلد چندان مفید نیسلت و هلدف از 
ایلن اقلدام ممانعت از رسلیدن پیام ایران به گلوش جامعه بین الملل 
اسلت. این اجاس در سلایه تحوالت مهمی چون ترور سلردار شلهید 
قاسلم سللیمانی، حوادث منطقه و سلقوط هواپیمای اوکراینلی برگزار 
ملی شلود. بله نظلر می رسلد تحوالتلی در پشلت پلرده میلان آمریکا 
و اروپلا نیلز وجلود دارد. اروپلا همچنلان اصلرار دارد کله بلدون ایفلای 
تعهداتش در برجام، ایران همچنان به طور کامل پایبند باشلد. این در 
حاللی اسلت کله در روزهای اخیر با برداشلته شلدن گام پنجم کاهش 
تعهلدات برجاملی اروپایلی هلا نیلز به سلراغ مکانیلزم ماشله رفته اند 
و نشلان دادنلد کله قصلد عقلب نشلینی ندارنلد و قدمی بلرای اجرای 
تعهلدات نخواهلد برداشلت؛ البتله چنیلن اراده ای در آنان وجلود ندارد 
و فاقلد تلوان الزم بلرای آن هسلتند. بلا بررسلی چنیلن عوامللی ملی 
تلوان دریافلت کله برنامله ریلزی هایلی بلرای منلزوی سلاختن ایران 
وجلود دارد و تلداوم چنیلن رونلدی شلرایط سلخت تلر از گذشلته را 

پدید خواهلد آورد.
حتلی درعرصه ورزشلی نیز کنفدراسلیون آسلیا تحت تأثیلر البی های 
قدرتمنلد سلعی دارد تلا مانلع میزبانلی ایلران شلود تلا مسلابقات در 
کشلورهای بلی طلرف برگلزار شلود. از سلوی دیگلر شلاهد تلاش ها 
بلرای لغلو پروازهلای خارجلی هسلتیم و آمریلکا نیلز تحریلم هایش 
علیله ایلران را افزایش داده اسلت. اروپایی ها نیز توقلع دارند که بدون 
ایفلای تعهداتشلان ایلران به طور صد در صلدی آن را اجلرا کند. اگرچه 
چنین وضعیتی تازه نبوده و دشلمنی ها با ایران تداوم داشلته اسلت 
املا شلواهد نشلان ملی دهلد کله رونلد کنونلی دور جدیلدی از پلروژه 
منلزوی سلاختن ایلران اسلت. معلوم نیسلت ایلن روند تا کجلا ادامه 
پیدا کند اما اگر به نتیجه ای نرسلد ممکن تجربه سلال های گذشلته 
تکلرار شلود برهله ای کله اروپایی ها سلفارت خلود را در ایلران تعطیل 
کردنلد. در نلگاه کان پرواضح اسلت که اروپا در سلایه آمریلکا قرار دارد 

و بلا ایلن کشلور همراه خواهد شلد.
اگلر اجلاس داووس را نیز بررسلی کنیم می بینیلم که این گردهمایی 
فرصتلی را بلرای البلی شلرکت هلا و بنگاه هلای اقتصلادی فراهم می 
سلازد و ایلران نیلز از ایلن اجاس برای انعکاس مواضع خود اسلتفاده 
کلرده اسلت. بلرای بهلره منلدی از تملام ظرفیلت هلای ایلن اجاس 
نیازمنلد فراهلم کلردن بسلترهای الزم هسلتیم. در دوره اصاحلات 
سیاسلت خارجی دولت کارشناسلی شلده، منطقی و بر مبنای اصولی 
خلاص بلود کله ملی توانسلت از فرصلت هلای داووس اسلتفاده کند. 
در دوللت نهلم و دهلم نیز سیاسلت خارجی جمهلوری اسلامی ایران 
بله طلور کللی با چالشلی آفرینی بلود. اما در دوللت یازدهم کله توافق 
هسلته ای امضلا شلد نیلز زمینله خوبی فراهلم شلد املا در دور بعد و 
بلا آغلاز بله کار دوللت دوازدهلم رئیلس جمهلور آمریلکا از ایلن توافق 
خارج شلد و شلرایط شلکننده تر از هر زمان دیگری شلد. نکته ای که 
بایلد ملد نظلر داشلت این اسلت کله ماهیت نظلام بین المللل قدرت 
محلور بلوده کله در رأس هلرم آن ایلاالت متحده آمریلکا و متحدانش 

قلرار دارند.
ایلن کشلورها هسلتند کله در شلورای امنیت سلازمان ملل عضلو دائم 
هسلتند و روسلیه و چیلن نیلز بله طلور طبیعی بله دنبال منافلع خود 
هسلتند. ضملن اینکله نبایلد از ویژگلی های نظلام قدرت محلور غافل 
بلود. آن چله زمینله سلاز تحقلق منافلع مللی کشلورها خواهلد شلد، 
دیپلماسلی پویا و معادله بندی اسلت؛ و گرنه با چالش مشلکلی حل 
نخواهلد شلد. اگلر چنین بود کشلوری مانند چین سلفارت خلود را در 
آمریلکا تعطیلل ملی کلرد و وارد فلاز تنش می شلد. کشلورها در نظام 
بیلن المللل بله دنبلال جلوگیلری از هزینله هلا با اتلکا به دیپلماسلی 
هسلتند، چرا که این هزینه ها مانع ایجاد توسلعه و رشلد خواهد شلد؛ 
للذا آنلان بلا در نظلر گرفتن تلوان و امکانات خود نقش ایفلا می کنند. 
در شلرایط کنونلی نیلز بهتریلن راه بلرای ایران اسلتفاده از دیپلماسلی 
بلرای تبدیلل تهدیدهلا به فرصت اسلت و گزینه دیگری جلز این باقی 
نیسلت.در خصلوص اجلاس داووس موضلوع دیگری که مطرح شلد 
گفت و گو درباره ایجاد یک کانال بشردوسلتانه بین ایران و سلوئیس 
بلود؛ اگلر چله ایجاد چنین کانالی بلرای تأمین مایحتلاج دارویی ایران 
موثلر خواهلد بلود املا در بعد کان تغییلری ایجاد نمی کند و مشلکل 
اصللی ایلران اقتصلاد و بحلث تحریلم هلا اسلت. شلاید مهمتریلن 
مشلکلی کله دوللت بلا آن دسلت و پنجه نلرم می کند کسلری بودجه 
و منابلع محلدود اسلت و معللوم نیسلت پیش بینلی هایی کله برای 
بودجه انجام شلده همه آن محقق شلود. مشلکل سلوئیفت، تولید در 
داخلل و همچنیلن فروش نفلت از دیگر چالش هایی اسلت که ایران 
بلا آن مواجله اسلت، بنابراین ایجاد این کانال تنها ملی تواند جوابگوی 
نیلاز دارویلی برخلی از بیملاران در داخل ایران باشلد اما موجب بهبود و 

رشلد اقتصادی کشلور نخواهد شلد./ خبرآناین
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0  تا  6دنبال کنید

راهسازی با مالیات از خانه های لوکس
با تصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانه ها و خودروهای لوکس 10 هزار میلیارد ریال 
برای راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص می یابد

معلاون حفاظلت و بهره بلرداری شلرکت آب منطقه ای 
اصفهلان بلا اشلاره بله جاری شلدن دوبلاره زاینلده رود 
در چنلد روز گذشلته گفلت: ایلن امر بنا به درخواسلت 
اسلت. انجلام گرفتله  زیسلت   دوسلت داران محیلط 
حسلن ساسلانی روز چهارشلنبه در همایلش طلرح 
داناب در سلالن شلرکت آب منطقله ای اصفهان افزود: 
بلر این اسلاس نزدیلک بله ۲۰ میلیلون مترمکعب در 
ماه هلای بهمن و اسلفند برای تامین بخشلی از حقابه 
زیسلت محیطلی از محلل سلد زاینلده رود رهاسلازی 
می شلود. وی بیلان کرد: بلا توجه به شلرایط موجود و 
پیش بینی هلای بلارش کمتلر از نرمال در ملاه جاری و 
اسلفند، به طلور حتم باید صرفه جویلی در بخش های 

مختلف لحاظ شلود.

3
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برنامه ضربتی برای خروج 
گردشگری از بحران

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از پیگیری های 

مجدانه برای رفع مشکالت پیش 
روی صنعت گردشگری با توجه به 

اتفاقات اخیر در کشور خبر داد و 
گفت: »مطمئن هستم با همکاری 

بخش خصوصی می توانیم مشکالت 
را پشت سر بگذاریم.«

۵۱ درصد کمبود نیروی 
محیط بان در کشور

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست بابیان اینکه شمار 

محیط بانان فعلی در کشور 
49درصد از نیاز ما را تأمین 

می کند، گفت: در حال حاضر با 
۵1درصد کمبود نیروی محیط بان 

مواجه هستیم.
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یادداشت  مهمان
افشار سلیمانی

تهران
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  قیمت 500 تومان

20 میلیون مترمکعب در ماه های 
بهمن و اسفند برای تامین 
بخشی از حقابه زیست محیطی 
رهاسازی می شود

جاری شدن زاینده رود به 

درخواست دوست داران 

محیط زیست

2

45 و

تغییر ساعت کاری موزه های تهران
مدیر اداره کل موزه ها گفت:  با تغییر ساعت کاری 
چهار موزه بزرگ تهران، تالش می کنیم به مرور 

فعالیت موزه ها را به سمت شب ببریم

وزیر امور خارجه عربستان:

از مذاکره با ایران 
استقبال می کنیم

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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غربی ها بدانند مذاکره موشکی کامال مردود استپیام خبر
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از نظر جمهوری اسامی ایران 
توافق بر سر برنامه موشکی کاما مردود است و هیچ نوع مذاکره ای پیرامون این موضوع صورت 
نخواهد گرفت.
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راهسازی با مالیات از خانه های لوکس
باتصمیم کمیسیون تلفیق از محل مالیات خانه ها و خودروهای لوکس 10 هزار میلیارد ریال برای راه روستایی، 

آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص می یابد

قرار است با گرفتن مالیات 1000 میلیارد تومان برای ساخت راه روستایی به بسیج سازندگی داده شود

سیل روزهای گذشته سیستان و بلوچستان 
توجه هلا را بیشلتر از آنکه بله تخریب  حاصل 
از بلای طبیعلی جللب کنلد، متوجله فقلر و 
محرومیلت در اسلتان های دور از پایتخلت 
کلرد. گسلل مرکلز پیراملون بلا هلر کلدام از 
ایلن اتفا ق هلا بیشلتر خلو را نشلان می دهد. 
سلیل وارد خانله و زندگلی ملردم در ایلن 
اسلتان محلروم شلد املا چیلزی را بلا خود 
نبر. چلون چیزی برای بردن وجود نداشلت. 
خانه هایلی بلا کلف سلیمانی کله فلرش در 
کلف نداشلتند و همله سلاکنین خانلواده در 

یلک اتلاق کاری شلبیه زندگلی می کننلد.
شلاید همین تصاویر سلیل اخیلر و نزدیکی 
بله فصلل انتخابات باعث شلد تلا نمایندگان 

به دنبلال تغییلری در شلرایط ملردم محروم 
باشلند. سلخنگوی کمسلیون تلفیلق الیحله 
بودجله کل کشلور سلال ۹۹ گفت: براسلاس 
تصمیم کمیسلیون تلفیق مقرر شلد از محل 
مالیات خانه هلا و خودروهای لوکس ۱۰ هزار 
میلیلارد ریال برای مناطق محروم کشلور، راه 
روسلتایی، آب شلرب و سلاماندهی حاشیه 
شلهرها به بسیج سلازندگی اختصاص یابد.
سلخنگوی کمسلیون تلفیلق الیحله بودجله 
کل کشلور سلال ۹۹ بله مصوبله کمیسلیون 
متبوعلش اشلاره کلرد و ادامه داد: براسلاس 
تصمیلم کمیسلیون تلفیلق از محلل مالیات 
هلزار   ۱۰ لوکلس  خودروهلای  و  خانه هلا 
میلیلارد ریال برای مناطق محروم کشلور، راه 

روسلتایی، آب شلرب و سلاماندهی حاشیه 
شلهرها به بسلیج سلازندگی اختصاص یابد 
تلا از طریلق امکاناتلی کله دارد بلا هزینله ای 
کمتلر آن را در مناطلق محلروم هزینله کنلد.

هلادی قوامی در نشسلت خبری چهارشلنبه  
2 بهملن کمیسلیون تلفیلق الیحله بودجله 
سلال 99، گفت: به منظور حمایت از سلرمایه 
گلذاری در صنعلت نفلت، گاز و طلرح هلای 
پتروشلیمی و پاالیشلگاهی مقرر شلد؛ اصل 
قلرارداد شلرکت های اکتشلاف نفلت و تولید 
داخلل که تاییلد صاحیت شلده اند می تواند 
بله عنوان وثیقله برای دریافت تسلهیات در 
نظلر گرفته شلود کله البته این حکم شلاهد 
طرح های پاالیشلگاهی و پتروشلیمی جدید 

می شلود. نیز 
مجللس  در  اسلفراین  ملردم  نماینلده 
شلورای اسلامی بله الحلاق تبصلره ای بله 
تبصلره )1( الیحله بودجله 99 اشلاره کرد و 
افزود: براسلاس این تصمیم، شلرکت های 
شلدند  مکللف  گاز  و  بلرق  آب،  دولتلی 
خدمات زیرسلاختی موردنیاز شلهرک های 
صنعتلی را بلا هزینله خلود تلا درب ایلن 
شلهرک ها ایجلاد کننلد، ایلن خدملات در 

داخلل شلهرک ها از بودجله خلود شلهرک ها 
هزینله خواهد شلد و به شلورای برنامه ریزی 
اسلتان نیلز این امکان داده شلد کله از محل 
اعتبلارات تمللک دارایی هلای سلرمایه ای در 

داخلل شلهرک ها هزینله کننلد.
وزارت  دیگلر،  مصوبله  در  کلرد:  اظهلار  وی 
اقتصاد مجاز شلد تمام یا بخشلی از سلهام 
اجرایلی  دسلتگاه های  و  دوللت  دارایلی  و 
را  دوللت  بله  باقی مانلده سلهام متعللق  و 
مطابلق روش هلای قانلون اصلل ۴۴ واگلذار 
کنلد، همچنیلن واگلذاری سلهام در قاللب 
صندوق هلای سلرمایه  گلذاری در بلورس و 
عرضله سلهام بله روش ثبلت سلفارش نیلز 
مجلاز دانسلته شلد. در واقع ایلن فرصت به 
سلازمان خصوصی سلازی داده شلد کله بلا 
تسلهیات بیشلتری مانلده سلهام دوللت را 
در سلال ۱۳۹۹ واگذار کند. هدف کمیسلیون 
را  بلود کله شلیوه ی دیگلری  ایلن  تلفیلق 
پیش بینلی کنلد تلا واگلذاری مابقی سلهام 

تسلریع شلود.

صندوق توسعه علمی و پژوهشی 
کشور تشکیل می شود

ایلن نماینلده ملردم در مجللس دهلم بلا 
بیلان اینکله براسلاس تصمیلم کمیسلیون 
صندوق توسلعه علمی و پژوهشلی کشلور به 

عنلوان نهلاد عموملی غیردولتلی و بلا هدف 
ارتقلاء کیفیلت آملوزش عاللی و حمایلت 
پسلادکتری  طرح هلای  و  پایان نامه هلا  از 
اضافله کلرد: همچنیلن  تشلکیل می شلود 
مقرر شلد بدهی دولت بله تامین اجتماعی، 
بروزرسلانی و نحلوه تسلویه آن مشلخص 
شلود و گزارش آن به کمیسلیون های برنامه، 
بودجه و محاسلبات و  بهداشلت ارائه شلود.

اختصاص یک هزار میلیارد تومان 
برای خرید نردبان الکترونیکی و 

ماشین آتش نشانی
قواملی همچنیلن در تشلریح مصوبله دیگر 
کمیسلیون تلفیق گفلت: وزارت کشلور مجاز 
شلد تلا سلقف ۱۰۰۰ میلیلارد توملان اوراق 
اسلامی بلا تضمیلن اصلل و سلود توسلط 
دوللت بلرای خریلد نردبلان الکترونیکلی و 

ماشلین آتش نشلانی اختصلاص دهلد.
ایلن نماینلده ملردم در مجللس دهلم بلا 
بیلان اینکله براسلاس تصمیلم کمیسلیون 
تلفیلق دانشلگاه آزاد نیلز می توانلد از منابلع 
بلرای  دانشلجویی  رفلاه  صندوق هلای 
پرداخت تسلهیات به دانشلجویان استفاده 
اظهلار کلرد: در مصوبله دیگلر وزارت  کنلد، 
دادگسلتری مکللف شلد از محلل صنلدوق 
دیله بله همله افلرادی کله بله هلر علتلی در 

مناطلق ملرزی و جنگلی عبلور و ملرور دارند 
و ملورد هلدف قلرار گرفته مجروح یا کشلته 
می شلوند و سلربازانی کله در محیلط پادگان 
براسلاس حوادث مختلف مجروح یا کشلته 

می شلوند، دیله پرداخلت کنلد.

کمیسیون تلفیق حداقل حقوق 
در سال 99 را یک میلیون تومان 

افزایش داد
قوامی با اشلاره به مصوبه کمیسلیون تلفیق 
افزایلش حقوق هلا در سلال ۱۳۹۹،  دربلاره 
گفت: براسلاس ایلن مصوبه در سلال ۱۳۹۹ 
هیلچ حقوق بگیلری و بازنشسلته ای حقلوق 
کمتلر از دو میلیلون و ۸۰۰ هلزار توملان در 
ملاه دریافلت نخواهلد کلرد. البتله پیشلنهاد 
دوللت در الیحه برای حداقل حقوق در سلال 
۱۳۹۹ یلک میلیلون و ۸۰۰ هلزار توملان بلود 
کله با مصوبه کمیسلیون تلفیق یک میلیون 
توملان بله حداقلل حقلوق اضافه شلد که بار 
ماللی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی داشلت. افزایش 
حقلوق بیلش از ۷۰ درصلد بلرای حقوق های 
پاییلن خواهلد بود و ۷۰۰ هلزار نفر در طبقات 

پایین را مشلمول می شلود.
قواملی یلادآور شلد: همچنیلن مقلرر شلد 
میلزان افزایلش حقوق هلا در سلال جلاری 

مشلمول کسلور بازنشسلتگی شلود.

بلا  جمهلوری  ریاسلت  حقوقلی  معلاون 
اشلاره بله فعالیلت کمیته بررسلی سلانحه 
هواپیملای اوکراینلی گفلت: تملام بخلش 
های کشلوری و لشلکری عضلو این کمیته 

بایلد پاسلخگو باشلند.
لعیلا جنیلدی در حاشلیه جلسله هیلات 
دوللت در جملع خبرنگاران دربلاره نحوه کار 
کمیته بررسلی سلانحه هواپیمای  اوکراینی 
در دوللت، اظهلار کلرد: کمیتله ای را هیلات 
دوللت به مسلئولیت وزیر راه و شهرسلازی 
تعیین کرده اسلت که  سلازمان هواپیمایی 

کشلوری، وزارت خارجله، وزارت دفاع، وزارت 
ریاسلت  حقوقلی  معاونلت  دادگسلتری، 
جمهلوری، سلخنگوی دوللت و سلتاد کل 
نیروهای مسللح عضو این کمیته هسلتند. 
ایلن  حقوقلی  معاونت هلای  از  هلم  ملا 
نیروهلای مسللح و  از جملله  دسلتگاه ها 
وزارت دفلاع دعوت کرده ایم که در جلسلات 
حضلور داشلته باشلند و آنهلا گزارش هلای 

خلود را ارائله دادنلد.
وی تاکیلد کلرد: دوللت بایلد در ایلن زمینه 
فعلال باشلد و در درجله اول بله ملردم و در 

مرحلله بعلد بله کشلورهایی کله اتبلاع آنهلا 
در ایلن هواپیملا حضور داشلتند، پاسلخگو 
باشلد.جنیدی در  پاسلخ بله ایلن پرسلش 
کله آیلا دوللت به اطاعلات بخلش نظامی 
در ایلن سلانحه دسترسلی دارد؟ تصریلح 
کلرد: همه بخش ها باید پاسلخگو باشلند؛ 
زیرا کشلور در این زمینله نمی تواند چندگانه 
باشلد. بایلد تملام بخش ها چه لشلکری و 
کشلوری پاسخگو باشلند؛ اگر جایی در ارائه 
اطاعات مشلکلی باشلد بله رئیس جمهور 
اعلام می کنیلم و ایشلان هلم بله رهبلری 
اعام می کند؛ این یک مشلکل کلی اسلت 
وتجزیله پذیلر نیسلت و بایلد این مشلکل 
حلل شلود. تلا حاال کله بخش لشلکری در 
جلسلات گذشلته حضور داشلته و گلزارش 

خلود را ارائله داده اسلت.

بخش های لشکری و کشوری مرتبط 
با سانحه هوایی باید پاسخگو باشند

رضایت یک جناح و یک قوم ما 
را به جایی نمی رساند

 روحانلی گفت:رضایلت خاصله و رضایلت یلک جنلاح و یک قلوم ملا را به جایی 
نمی رسلاند و بایلد رضایلت عامله ملردم را مدنظلر قلرار دهیلم و بلر ایلن اسلاس 
اقلدام و حرکلت کنیلم. اگلر ملردم بله خوبلی بدانند کله املروز و فلردا رای و نظر 
آنهلا حاکلم اسلت بی تردیلد اگلر از عملکلرد فلردی ناراضلی بودنلد در انتخابلات 
بعلدی می تواننلد جبلران کننلد و در چنیلن حالتلی بله آینلده امیدوارتلر خواهنلد 
بود. حجت االسلام والمسللمین حسلن روحانی روز چهارشلنبه در جلسله هیات 
دوللت بلا اشلاره بله خطبله هلای مقلام معظلم رهبلری در نملاز جمعله تهلران و 
تاکیلد ایشلان بلر مسلاله قلدرت مللی و توانمند شلدن گفلت: بزرگتریلن قدرتی 
کله خداونلد در کشلور ملا قلرار داده اسلت قلدرت مللی و مردملی اسلت و مردم 
ایلران بزرگتریلن قلدرت ملا هسلتند و هیلچ قدرتلی باالتلر از حضور، ایسلتادگی، 
فلداکاری و اتحلاد ملردم نداریلم. هلر کجلا با مشلکل مواجه شلدیم، بلا حضور ، 
اتحلاد و وفلاق ملردم از این مشلکات عبلور کردیم.روحانی با بیلان اینکه هراس 
عملده دشلمنان از قلدرت اقتصلادی، نظاملی و امنیتی کشلورمان  نیسلت، گفت: 
دشلمنان از قلدرت مردملی و فرهنگلی ایران به شلدت در هراس هسلتند چرا که 
ملتلی کله خلودش را بلرای ایثلار و فلداکاری آملاده کنلد و در مسلائل و حلوادث 
مختللف در کنلار هلم باشلند همچنلان کله در حادثه هواپیملا و شلهادت فرمانده 
بلزرگ کشلورمان سلردار سللیمانی در کنار هم قلرار گرفتند، چنین ملتلی از قدرت 
بسلیار عظیلم و بزرگلی برخلوردار اسلت و شکسلت ناپذیلر ملی باشلد. تلا زمانی 
کله لطلف خلدا بلر باالی سلرمان باشلد و ملردم متحلد و هملدل باشلند از هیچ 

چیلزی هراسلی نداریم.

ته
نک

براسـاس ایـن مصوبـه در سـال 1399 هیـچ حقوق بگیـری و 
بازنشسـته ای حقوق کمتـر از دو میلیـون و 800 هـزار تومان در 
مـاه دریافـت نخواهد کرد. البته پیشـنهاد دولـت در الیحه برای 
حداقـل حقـوق در سـال 1399 یک میلیـون و 800 هـزار تومان 
بـود کـه بـا مصوبه کمیسـیون تلفیـق یک میلیـون تومـان به 
حداقـل حقوق اضافه شـد کـه بار مالـی 4600 میلیـارد تومانی 
داشـت. افزایـش حقـوق بیـش از 70 درصـد بـرای حقوق های 
پاییـن خواهد بـود و 700 هـزار نفر در طبقات پایین را مشـمول 
می شـود.قوامی یادآور شـد: همچنین مقرر شـد میزان افزایش 

حقوق ها در سـال جاری مشـمول کسـور بازنشسـتگی شـود.

سیاست

سیاست

جامعه

دولت

صداوسیما نباید جناحی اداره شود

 اروپایی ها با فروش شرافت  خود، اشتهای ترامپ را تندتر کردند

بارش های امسال ۴۰درصد بیشتر از میانگین
 دراز مدت است

روند تامین کاالهای اساسی در سال 99 باید استمرار یابد

رییلللس   دفتلللر  رییلللس 
جمهلللوری بلللا بیلللان اینکللله 
از صداوسلللیما چیلللز زیلللادی 
بلللدون  انعلللکاس  جلللز 
وزرا  و  رئیس جمهلللوری  صحبت هلللای  تبعیلللض 
افلللراد  از  اندکلللی  تعلللداد  نمی خواهیلللم، گفلللت: 
سیاسلللی در ۱۵ سلللال گذشلللته پسلللت های کلیلللدی 
را در اختیلللار گرفتللله و بلللا ایلللن جایلللگاه بللله عنلللوان 
یلللک حلللزب برخلللورد می کننلللد؛  دوللللت معتقلللد 
اسلللت نبایلللد صداوسلللیما توسلللط آن گلللروه محلللدود 

جناحلللی اداره شلللود.
در حاشلللیه  روز چهارشلللنبه  واعظلللی«  »محملللود 

جلسللله هیلللات دوللللت در جملللع خبرنلللگاران، گفلللت: 
در دوللللت بحثلللی دربلللاره تصویلللب خلللروج ایلللران 
از »ان پلللی تلللی« نداشلللتیم و طبیعلللی اسلللت کللله 
ایلللن موضلللوع از اختیلللارات خلللود دوللللت اسلللت و 
تصمیلللم آن بایلللد جلللای دیگلللری گرفتللله شلللود. 
رئیلللس جمهلللوری اردیبهشلللت ماه نامللله ای بللله 
سلللران کشلللورهای ۴+۱نوشلللت و اعلللام کلللرد کللله 
ایلللران عاقه منلللد بللله مانلللدن در برجلللام اسلللت 
آمادگلللی اجلللرای تعهلللدات خلللود را در چارچلللوب 
برجلللام دارد بللله شلللرط آنکللله طرف هلللای دیگلللر 
برجلللام بلللرای حفلللظ آن بللله تعهلللدات خلللود وفلللادار 

باشلللند.

وزیلللر املللور خارجللله نسلللبت بللله رویکلللرد 
کشلللورهای اروپایلللی در قبلللال برجلللام 
انتقلللاد کلللرد و بللله آنهلللا بلللرای اعملللال 
فلللروش  به جلللای  خلللود  حاکمیلللت 
بیشلللتر شلللرافت خلللود بللله آمریلللکا توصیه هایلللی را مطلللرح کلللرد.
بللله گلللزارش اداره کل اطاع رسلللانی و املللور سلللخنگویی وزارت املللور 
خارجللله، »محمدجلللواد ظریلللف« ظهلللر چهارشلللنبه در حسلللاب کاربلللری 
خلللود در توییتلللر نوشلللت: »از گفتلللن اینکللله »ملللن کللله گفتللله 
بلللودم«، پلللوزش می خواهلللم: وقتلللی کللله سللله کشلللور اروپایلللی، 
هفتللله گذشلللته باقی مانلللده برجلللام را بلللا هلللدف فلللرار از تعرفه هلللای 
تراملللپ فروختنلللد، هشلللدار دادم کللله ایلللن کار فقلللط اشلللتهای وی را 

تندتلللر می کنلللد.« 
وی ادامللله داد:  اروپلللا پلللس از آن فلللروش شلللرافت خلللود و از دسلللت 
دادن جایلللگاه اخاقلللی و حقوقلللی خلللود، بلللا یلللک تهدیلللد تعرفللله ای 
دیگلللر روبلللرو شلللده اسلللت. بلللرای اروپلللا بهتلللر اسلللت کللله حاکمیلللت 

خلللود را اعملللال کنلللد.
»دوناللللد تراملللپ« رییس جمهلللوری آمریلللکا روز گذشلللته در نشسلللت 
سلللاالنه مجملللع جهانلللی اقتصلللاد در داووس سلللوییس بللله کشلللورهای 
اروپایلللی هشلللدار داد کللله اگلللر توافقلللی بلللا اروپایی هلللا صلللورت 
نگیلللرد، تعرفللله بلللر واردات خلللودرو از اروپلللا بللله آمریلللکا گزینللله 

خوبلللی اسلللت.
ظریلللف هفتللله گذشلللته در پیاملللی توییتلللری نسلللبت بللله اقلللدام سللله 
کشلللور اروپایلللی در فعلللال کلللردن سلللازوکار حلللل اختلللاف براسلللاس 
برجلللام نوشلللته بلللود: تسللللیم تأییلللد شلللد. تروئیلللکای اروپلللا بقایلللای 
برجلللام را فروخلللت تلللا از تعرفه هلللای جدیلللد تراملللپ جلوگیلللری 
کنلللد. دوسلللتان ملللن ایلللن بی فایلللده اسلللت. شلللما فقلللط اشلللتهای 
او را بیشلللتر می کنیلللد. قللللدر دبیرسلللتان خلللود را بللله خاطلللر داریلللد؟
وزیلللر املللور خارجللله افلللزوده بلللود: اگلللر می خواهیلللد شلللرافت خلللود 
را بفروشلللید، بفرمائیلللد. املللا ظاهلللری اخاقی/قانونلللی بللله خلللود 

نگیریلللد. شلللما آن را نداریلللد.

وزیلر نیلرو گفلت: بارش هایلی 
آبلی  سلال   ابتلدای  از  کله 
پایلان  تلا  )مهرملاه۹۸  جلاری 
شلهریور۹۹( در کشلور رخ داده 
بیشلتر اسلت. دراز ملدت  از متوسلط  حلدود ۴۰ درصلد 

»رضلا اردکانیلان« روز چهارشلنبه در حاشلیه جلسله هیات 
دوللت در جملع خبرنلگاران افلزود: بلارش هلا حلدود چهار 
تلا پنلج درصلد نسلبت به پارسلال کله سلال تری هلم بود 

اسلت. باالتر 
وی دربلاره آمادگلی و برنامله ریلزی بلرای بارش هلا افلزود: 
وجلود ۱۰ اللی ۱۲ سلال خشکسلالی در کشلور و سلپس 

بلارش هلای اخیلر ایلن ذهنیلت را در برخی ایجلاد کرده که 
آمادگلی بلرای ایلن بارش ها وجود نداشلته کله این مطلب 
صحیلح نیسلت. عضو هیات دوللت ادامه داد: وقوع سلیل 
در فروردیلن ملاه امسلال باعلث شلد تا توجهات بیشلتری 
بلرای تامیلن منابلع ماللی طرح هلای الیروبی و مهندسلی 
رودخانله ها شلود  کله تا حدود زیلادی هم تاثیر گلذار بود. 
اردکانیلان گفلت: نکتله قابلل توجه در سلیاب وسلیعی که 
در منطقله سیسلتان و بلوچسلتان رخ داد ایلن بلود کله در 
سلیاب هلای قبللی تلفلات جانلی مشلاهده می شلد اما 
امسلال در اثلر آمادگی ها و تلاش های صورت گرفته و نیز 

هملکاری خلود مردم تلفلات جانلی رخ نداد.

رییللس جمهللوری گفللت:  اول  معللاون 
بایللد رونللد مناسللب تأمیللن و تخصیللص 
ارز مللورد نیللاز کاالهللای اساسللی کلله در 
سللال ۹۸ انجللام شللد در سللال ۹۹ نیللز 
اسللتمرار پیللدا کند.اسللحاق جهانگیللری در جلسلله بررسللی نحللوه تأمیللن 
ارز مللورد نیللاز کاالهللای اساسللی بللا قدردانللی از دسللتگاه هللای اجرایللی 
مرتبللط بللا تأمیللن کاالهللای اساسللی در سللال جللاری افللزود: الزم اسللت 
نیازهللای ارزی سللال ۹۹ بللرای تأمیللن کاالهللای اساسللی بلله صللورت دقیللق 
و کارشناسللی احصللاء شللود.وی همچنیللن خاطرنشللان کللرد: بللا وجللود 
فشللارها و محدودیللت هللای سللال جللاری، همللت و تللاش بانللک مرکللزی 
و سللایر دسللتگاه هللای ذیربللط باعللث شللد مشللکلی بللرای تأمیللن کاالی 
اساسللی در کشللور وجللود نداشللته باشللد.معاون اول رییللس جمهللوری بللا 
تأکیللد بللر اینکلله خوشللبختانه در سللال جللاری کاالهللای اساسللی مللورد نیللاز 
جامعلله بلله وفللور در بللازار موجللود بللوده اسللت، اظهللار داشللت: بللر اسللاس 
گللزارش هللا حجللم زیللادی از کاالهللا نیللز هللم اکنللون در بنللادر مختلللف 

کشللور وجللود دارد کلله پللس از ترخیللص در اختیللار مللردم قللرار خواهللد 
گرفللت. جهانگیللری همچنیللن بللر لللزوم بررسللی و احصللاء نیللاز ارزی 
تأمیللن کاالهللای اساسللی بللرای دو مللاه باقللی مانللده سللال جللاری تأکیللد 
کللرد و اظهللار داشللت: الزم اسللت بانللک مرکللزی، وزارت صنعللت، معللدن و 
تجللارت، گمللرک جمهللوری اسللامی ایللران و سللایر دسللتگاه هللای اجرایللی 
ذیربللط جلسلله ای را در خصللوص احصللاء و بللرآورد میللزان ارز مللورد نیللاز 
کاالهللای اساسللی بللرای دو مللاه باقللی مانللده از سللال جللاری برگللزار کننللد 
تللا دغدغلله ای بللرای ایللام پایانللی سللال وجللود نداشللته باشللد. معللاون 
اول رییللس جمهللوری بللا تأکیللد بللر اینکلله بایللد رونللد مناسللب تأمیللن و 
تخصیللص ارز مللورد نیللاز کاالهللای اساسللی کلله در سللال ۹۸ انجللام شللد در 
سللال ۹۹ نیللز اسللتمرار پیللدا کنللد، گفللت: الزم اسللت نیازهللای ارزی سللال 
۹۹ بللرای تأمیللن کاالهللای اساسللی بلله صللورت دقیللق و کارشناسللی احصللاء 
و بلله گونلله ای برناملله ریللزی شللود کلله مللردم در سللال آینللده نیللز هماننللد 
سللال جللاری دغدغلله ای بللرای تأمیللن کاالهللای اساسللی نداشللته باشللند و 

انللواع و اقسللام کاالهللای مللورد نیللاز در بللازار بلله وفللور توزیللع شللود.

سنا
 ای

س:
عک

 مدیلر عاملل عراقلی تبار شلرکت نفت و گاز کرسلنت گفت 
کله علراق امیلدوار بله کاهلش تنلش میلان ایلران آمریکا 
اسلت و نمی خواهلد درگیلر زورآزمایلی تهلران و واشلنگتن 
باشلد."مجید جعفلر"  کله برای شلرکت در اجلاس مجمع 
جهانلی اقتصلاد بله داووس رفتله اسلت، در حاشلیه ایلن 
اجلاس بله شلبکه اقتصلادی آمریکایی سلی ان بی سلی 
گفلت کله علراق نمی خواهلد در زور آزمایی ایلران و آمریکا 

گرفتار شلود.

وزیلر املور خارجله عربسلتان سلعودی اظهلار داشلت که در 
بحث مذاکره ریاض با ایران، کشلورهای بسلیاری پیشلنهاد 
بلن  فیصلل  رویتلرز،  گلزارش  داشلتند.به  میانجیگلری 
فرحلان وزیلر املور خارجله عربسلتان سلعودی اعلام کرد: 
خوشلحالیم کله منطقله از هر گونه تنش با ایلران جلوگیری 
کلرد.وی در ادامله بله موضوع مذاکره با ایلران پرداخت و در 
تلاش برای سلرپوش گذاشلتن بلر نقش منفلی ریاض در 
رویدادهلای منطقله گفلت: ما از گفتگلو ]با ایران[ اسلتقبال 
ملی کنیلم مشلروط بلر اینکله ایلران از طریلق خشلونت از 

عواملل منطقله ای خلود حمایلت نکند.

امیدواریم تنش بین ایران 
و آمریکا کاهش یابد

از مذاکره با ایران 
استقبال می کنیم

سلخنگوی شلورای نگهبلان در حسلاب کاربلری خلود در 
توییتلر نوشلت: فقلدان نظلارت در طلول دوره نمایندگی از 
جملله آسلیب هایی اسلت کله مجلس شلورای اسلامی با 
آن روبله رو است.عباسلعلی کدخدایلی روز سله شلنبه در 
ایلن توییلت افزود: فقلدان نظارت در طلول دوره نمایندگی 
از جملله آسلیب هایلی اسلت کله مجللس بلا آن روبله رو 
اسلت؛ اسلتمرار نظلارت شلورای نگهبلان در طلول دوره ۴ 
سلاله نفلی شلده و هیلات نظلارت بر رفتلار نماینلدگان نیز 

کارآملدی الزم را نلدارد.

فاحلت پیشله عضو کمیسلیون امنیت ملی می گویلد: هرچند 
محمدجلواد ظریلف تملام تاش خود را به کار بسلته اسلت که 
حداقلل در عرصله دیپلماسلی عموملی کار خلود را انجلام دهلد 
املا ایلن فعالیت هلا تنهلا متوجله دیپلماسلی عمومی اسلت و 
عملا می تلوان گفلت ملا قوی تریلن دیپلملات کشلورمان را بلر 
روی نیمکلت ذخیره های سیاسلت خارجلی قلرار داده ای و . به 
همیلن دلیلل روز بله روز ادبیلات حاکلم بر مناسلبات جمهوری 
اسلامی ایلران از حاللت ادبیلات دیپلماتیلک خلارج شلده و 
در مفاهیلم دیگلری در حلوزه هرمونوتیلک و تفسلیر و تحلیلل 

محتلوای سیاسلی معنلا پیلدا می کند.

 فقدان نظارت در دوره نمایندگی 
از آسیب های مجلس است

ظریف را روی نیمکت 
ذخیره ها نشانده ایم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیگردشگری

اختصاص غرفه رایگان به هنرمندان سیستان و بلوچستان لزوم بهره مندی از پارک ملی گلستان برای توسعه گردشگری

»بایلللد  گفلللت:  گلسلللتان  اسلللتاندار 
از پلللارک مللللی گلسلللتان بلللا حفلللظ 
تقویلللت  بلللرای  محیط زیسلللت 
گردشلللگری اسلللتان در سلللطح مللللی و 

کنیلللم.« اسلللتفاده  بین الملللللی 
اداره کل  روابط عموملللی  از  به نقلللل  میراث آریلللا  گلللزارش  بللله 
هلللادی  گلسلللتان،  صنایع دسلللتی  و  گردشلللگری  میراث فرهنگلللی، 
حق شلللناس روز سه شلللنبه یکلللم بهملللن 98 در جلسللله شلللورای اداری 
گالیکلللش بلللا حضلللور مدیلللران ارشلللد اسلللتانی و شهرسلللتانی ضملللن 
گرامیداشلللت یلللاد و خاطلللره شلللهدا خصوصلللا شلللهیدان ایلللن شهرسلللتان 
و سلللردار شلللهید حلللاج قاسلللم سللللیمانی گفلللت: »یک سلللوم تنلللوع 
پرنلللدگان ایلللران، نیملللی از تنلللوع پسلللتانداران کشلللور و یک هشلللتم 

گونه هلللای گیاهلللی ایلللران در پلللارک مللللی گلسلللتان قلللرار دارد.«
او اضافللله کلللرد: »بایلللد بتوانیلللم از ایلللن بسلللتر مناسلللب بلللا حفلللظ 
محیط زیسلللت در مسلللیر تقویلللت گردشلللگری اسلللتان در سلللطح مللللی 

و بین الملللللی اسلللتفاده و زیرسلللاخت های گردشلللگری را تقویلللت 
کنیلللم.«

اسلللتاندار گلسلللتان بلللا تأکیلللد بلللر اعتملللاد ملللردم به عنلللوان سلللرمایه 
ارزشلللمند اجتماعلللی خاطرنشلللان کلللرد: »حمایلللت از سلللرمایه گذاران 
بخلللش خصوصلللی و امیدآفرینلللی توسلللط مدیلللران دسلللتگاه های 

اجرایلللی موجلللب پیشلللرفت و رشلللد اسلللتان می شلللود.«
او تصریلللح کلللرد: »مدیریلللت اسلللتان از سلللرمایه گذاری های بخلللش 
خصوصلللی حمایلللت می کنلللد و بلللر ایلللن باوریلللم کللله آنلللان می توانلللد 

موتلللور محرکللله اقتصلللاد اسلللتان باشلللند .«
حق شلللناس گفلللت: »در سلللال جلللاری تنهلللا 1300میلیلللارد ریلللال بلللرای 
تکمیلللل سلللد نرملللاب تخصیص یافتللله و امیدواریلللم تلللا پایلللان سلللال 

ماللللی بتوانیلللم از مخلللزن سلللد اسلللتفاده کنیلللم.«
یکلللی از مصوبلللات جلسللله شلللورای اداری شهرسلللتان گالیکلللش ارتقلللای 
میراث فرهنگلللی، گردشلللگری و صنایع دسلللتی شهرسلللتان گالیکلللش از 

نمایندگلللی بللله اداره بلللود.

و  ایران گلللردی  توسلللعه  شلللرکت 
مجلللری  هملللکاری  بلللا  جهان گلللردی 
منتخلللب در املللور نمایشلللگاه گردشلللگری 
بلللرای  دارد  نظلللر  در  صنایع دسلللتی  و 
حمایلللت از سلللیل زدگان اسلللتان سیسلللتان و بلوچسلللتان 70 مترمربلللع در 
فضلللای نمایشلللگاهی بلللا غرفه سلللازی مربوطللله، به صلللورت رایلللگان بللله 
صنایع دسلللتی خانگلللی آن اسلللتان اختصلللاص دهد.خشلللایار نیکزادفلللر، 
مدیلللر شلللرکت توسلللعه ایران گلللردی و جهان گلللردی در این بلللاره بللله 
خبرنلللگار میراث آریلللا گفلللت: »بلللا توجللله بللله عاقللله ای کللله بللله اسلللتان 
سیسلللتان و بلوچسلللتان داریلللم و تاکیلللدات وزیلللر میلللراث فرهنگلللی، 
گردشلللگری و صنایع دسلللتی بلللر توجللله هرچللله بیشلللتر بللله ایلللن 
اسلللتان، بلللرای صنایع دسلللتی خانگلللی ایلللن اسلللتان در نمایشلللگاه مللللی 
صنایع دسلللتی سلللال 98، 70 مترمربلللع غرفللله بللله صلللورت رایلللگان در 
اختیلللار هنرمنلللدان صنایع دسلللتی خانگلللی ایلللن اسلللتان قلللرار دادیلللم 
کللله بتواننلللد علللاوه بلللر معرفلللی صنایع دسلللتی اسلللتان خلللود، منافعلللی را 

از آن کسلللب کنند.«مدیلللر شلللرکت توسلللعه ایران گلللردی و جهان گلللردی 
افلللزود: »در نمایشلللگاه تمهیلللدات دیگلللری نیلللز بلللرای آنهلللا در نظلللر گرفتللله 
شلللده اسلللت کللله امیدواریلللم ایلللن طلللرح ملللورد اسلللتقبال هنرمنلللدان 

اسلللتان قلللرار گیلللرد.«
او در ادامللله بلللا اشلللاره بللله نمایشلللگاه مللللی صنایع دسلللتی سلللال 98 
تاکیلللد کلللرد: »نمایشلللگاه امسلللال  بلللا اسلللتقبال خیللللی خوبلللی از سلللوی 

هنرمنلللدان ایلللن حلللوزه مواجللله شلللده اسلللت.«
نیکزادفلللر تصریلللح کلللرد: »در نمایشلللگاه امسلللال، تقریبلللا 13 سلللالن 
داریلللم کللله نسلللبت بللله سلللال گذشلللته باللللغ بلللر 10 هلللزار مترمربلللع 
اضافه تلللر سلللالن گرفته ایلللم. امسلللال دو سلللالن دیگلللر هلللم اضافللله 
می کنیلللم کللله باللللغ بلللر 5هلللزار مترسلللالن اضافللله می شلللود. چلللون 
بلللرای برخلللی اسلللتان ها سلللالن کلللم داشلللتیم. حلللدود 10 اسلللتان ملللا 
ثبلللت نلللام نکلللرده بودنلللد کللله بلللا تعاملللل بلللا نمایشلللگاه اگلللر ایلللن دو 
سلللالن را هلللم بگیریلللم، انشلللاءهللا کل اسلللتان هایمان در ایلللن نمایشلللگاه 

حضلللور خواهنلللد داشلللت.«

 پیام
 میراث

معاون  میراث فرهنگی  اسللتان کهگیلویه و بویراحمد با اشللاره به خسللارت زلزله و بارش های اخیر به پل 
تاریخللی پاتاوه گفت: »پل  تاریخی پاتاوه مرمت اضطراری می شللود.«

رنا
 ای

س:
عک

معلاون گردشلگری در واکنلش بله مصوبه مجللس درباره 
مالیلات خلروج از کشلور، گفلت: از این وجلود این الیحه 

اطلاع نداشلتیم و غافلگیر شلدیم.
،مجللس روز سه شلنبه )اول بهمن ملاه(، ملاده ۳۳ الیحه 
مالیلات بلر ارزش افلزوده را تصویلب کلرد بلر آن اسلاس 
سلازمان مالیاتلی مکللف شلد بابلت خلروج هلر مسلافر 
ایرانلی بله جلز ملوارد تبصلره ۳ ایلن ملاده از مرزهلای 
هوایلی، دریایلی و زمینلی وجوهلی را بله عنلوان مالیلات 
از مسلافران دریافلت و بله حسلاب درآملد عموملی نلزد 
خزانله داری کل کشلور واریلز کنلد. ایلن مالیلات درحاللی 
ایرانلی هنلگام سلفر بله  تصویلب شلده کله شلهروندان 
خلروج  علوارض  عنلوان  بلا  را  مبلغلی  کشلور  از  خلارج 
دارنلدگان  مصوبله  می کنند.ایلن  پرداخلت  کشلور  از 
گذرنامه هلای سیاسلی و خدملت، خدمله وسلائل نقلیله 
عموملی زمینلی و دریایلی و خطوط پروازی، دانشلجویان 
بیمارانلی کله  کشلور،  از  خلارج  در  تحصیلل  بله  شلاغل 
از  بله خلارج  بلا مجلوز شلورای پزشلکی جهلت درملان 
کشلور اعلزام می شلوند و دارنلده پروانله گلذر ملرزی و 
مرزنشلینان، جانبلازان انقلاب اسلامی کله بلرای معالجه 
ایرانلی  بله کشلورهای دیگلری اعلزام می شلوند، زائلران 
کله در ایلام اربعیلن حسلینی بله مقصلد علراق از کشلور 
خلارج می شلوند و ایرانیلان مقیلم خلارج از کشلور کله 
دارای کارنامه شلغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هسلتند، از پرداخلت ایلن مالیلات معلاف کلرده اسلت.
براسلاس ایلن ملاده قانونلی، نیلروی انتظاملی جمهلوری 
اسلامی ایلران موظلف اسلت از خلروج مسلافرانی کله 

مالیلات مزبلور را پرداخلت نکننلد، جلوگیلری کنلد.
میلراث  وزارت  گردشلگری  معلاون  ل  تیملوری  وللی 
فرهنگلی، گردشلگری و صنایلع دسلتی ل در گفت وگلو بلا 
ایسلنا دربلاره ایلن مصوبله اظهلار کلرد: این موضلوع مورد 
نظلر وزارتخانله نبلوده اسلت، ملا هلم پلس از تصویلب از 
وجلود ایلن الیحله مطللع و حتلی غافلگیلر شلدیم. قطعا 

می کنیلم. پیگیلری 

سوژه از مصوبه 
مالیات خروج از 

کشور غافلگیر شدیم

برنامه ضربتی برای خروج گردشگری از بحران

مونسان: دعوت از چهره های معروف برای سفر به ایران با هدف انتقال پیام امن بودن کشور است

گردشللگری  میراث فرهنگللی،  وزیللر 
پیگیری هللای  از  صنایع دسللتی  و 
مجدانلله بللرای رفللع مشللکات پیللش 
توجلله  بللا  روی صنعللت گردشللگری 
بلله اتفاقللات اخیللر در کشللور خبللر 
بللا  هسللتم  »مطمئللن  و گفللت:  داد 
همللکاری بخللش خصوصللی می توانیللم 
مشللکات را پشللت سللر بگذاریللم.«
به گللزارش خبرنللگار میراث آریللا، دکتللر 
امللروز  عصللر  مونسللان  علی اصغللر 
سه شللنبه 1 بهمللن 98 در نشسللت بللا 
رئیللس و اعضللای جامعه تورگردانللان ایران 

کلله در محللل هتللل اسللپیناس پللاالس 
تهللران برگللزار شللد، بللا اشللاره بلله حللوادث 
و اتفاقللات اخیللر در کشللور و تاثیللرات 
احتمالللی آن بللر صنعللت گردشللگری، 
گفللت: »می دانللم شللرایط سللخت اسللت 
و اتفاقاتللی کلله افتللاده اثللرات منفللی آن 
هنللوز تللداوم دارد، امللا بایللد تللاش کنیللم 
تللا بتوانیللم از بحللران پیش آمللده بللرای 

ایللن صنعللت عبللور کنیللم.«
همیللن  »در  داد:  اداملله  مونسللان 
خصللوص برناملله خوبللی را معاونللت 
گردشللگری کشللور آمللاده کللرده کلله 
منتظللر ایللن هسللتیم و از روز شللنبه 
هفتلله آینللده برنامه هللای خللود را آغللاز 
مهم تریللن  از  یکللی  کلله  می کنیللم 

در  ایللران  معرفللی  تقویللت  آن هللا 
کشللورهای مختلللف اسللت.« فعالیللت 
شللود تقویللت  بایللد  سللفارتخانه ها 

او گفللت: »ضمللن این کلله در گفت و گللو 
بللا وزیللر امللور خارجلله از او خواسللته ایم 
تللا سللفارتخانه های مللا فعالیت هللای 

بیشللتری داشللته باشللند.«
از  »یکللی  گفللت:  مونسللان  دکتللر 
موضوعاتللی کلله بایللد بلله آن توجلله کللرد 
ایللن اسللت کلله خودمللان ابتدا از شللوک 
خللارج شللویم و بللا نشللاط و شللادابی 
برنامه هللای خللود را اداملله دهیللم در 
ایللن میللان یکللی از موضوعللات مهمللی 
کلله بایللد در دسللتور کار قللرار دهیللم 
تقویللت و رونللق توسللعه گردشللگری 

داخلللی اسللت چللرا کلله بلله نشللاط و 
شللادابی جامعلله کمللک کنللد.«

دعوت از چهره های معروف 
برای سفر به ایران

او اداملله داد: »یکللی از موضوعاتللی کلله 
می کنیللم  دنبللال  ایللن خصللوص  در 
دعللوت از چهره هللای معللروف بللرای 
سللفر بلله ایللران بللا هللدف انتقللال پیللام 
امللن بللودن کشللور اسللت. ایللن افللراد در 
سللفر بلله ایللران بللا عکس هللا، فیلم هللا 
شللبکه های  در  کلله  پسللت هایی  و 
اجتماعللی خللود می گذارنللد، ایللن پیللام 
را بلله دنیللا منتقللل می کننللد کلله ایللران 
بللرای ورود  امللن اسللت و مشللکلی 

گردشللگران خارجللی نیسللت.«
و  میراث فرهنگللی، گردشللگری  وزیللر 
صنایع دسللتی در اداملله گفللت: »ایللن 
عبللور  آن  از  کلله  هسللت  مشللکلی 
خواهیللم کللرد، یقیللن دارم بللا کمللک 
مشللکات  ایللن  از  می توانیللم  شللما 
عبللور کنیللم؛ وقتللی جنللگ را پشللت 
سللر گذاشللتیم بنابللر ایللن می توانیللم 
از ایللن شللوکی کلله بلله گردشللگری وارد 
شللده اسللت نیللز بللا روحیلله ای سرشللار 

از نشللاط و شللادابی عبللور کنیللم.«

نمایشگاه های خارجی، فرصتی 
برای معرفی ایران

او در بخللش دیگللری از صحبت هللای 
خللود گفللت: »چنللد نمایشللگاه خارجللی 
پیللش رو داریللم، در ایللن نمایشللگاه ها 
بایللد بتوانیللم بللا حضللور پرقللدرت در 
ایللران و اطاع رسللانی و معرفللی ویللژه 
شللرایط امللن کشللور را تبلیللغ و معرفللی 
کنیللم و بلله تمللام دنیللا ایللران را بلله 

خوبللی معرفللی کنیللم و شللرایط امللن 
ایللران را بلله تمللام گردشللگران منتقللل 

کنیللم.«
بللا سللایر  بلله رایزنللی  او همچنیللن 
دسللتگاه های بللرای کمللک بلله فعللاالن 
صنعللت گردشللگری خبللر داد و گفللت: 
کمک هایللی  سللایر  خصللوص  »در 
کلله می شللود بلله صنعللت گردشللگری 
کللرد اقداماتللی را انجللام داده ایللم کلله 
از آن جمللله می تللوان بلله رایزنللی و 
مکاتبلله بللا وزارت اقتصللاد اشللاره کللرد 
کلله فشللارهای مالیاتللی را کاهللش دهللد 
تللا بتوانیللم ایللن شللرایط را پشللت سللر 

بگذاریللم.«

پیگیری موضوع از طریق دولت 
و سران قوا

بایللد  »هملله  داد:  اداملله  مونسللان 

تللاش کنیللم و بللا روحیلله ای مضاعللف 
و بللا نشللاط و شللادابی بلله کارمللان 
اداملله دهیللم، تمللام قللد مشللکات 
ایللن صنعللت را پیگیللری می کنللم و در 
دولللت به صللورت جللدی پیگیللری رفللع 
مشللکات پیللش آمللده بللرای ایللن 

صنعللت هسللتیم.«
دکتللر مونسللان اداملله داد: »گللزارش 
بلله  خصللوص  ایللن  در  را  جامعللی 
سللران قللوا، شللورای عالللی امنیللت 
وزارت  و  خارجلله  امللور  وزارت  ملللی، 
و  کللرده ام  ارسللال  اقتصللادی  امللور 
پیللروی آن پیشللنهادهایی را نیللز بلله 
امللور  وزارت  ماننللد  دسللتگاه هایی 
خارجلله و وزارت امللور اقتصللادی ارائلله 
داده ام تللا بتوانیللم از ایللن مقطللع عبللور 

کنیللم.«    

میراث فرهنگللی،  اداره کل  سرپرسللت 
صنایع دسللتی  و  گردشللگری 
حیللن  »در  گفللت:  زنجللان  اسللتان 
خاک بللرداری غیرمجللاز یکللی از منللازل 
شللهر ابهللر کللوزه سللفالی سلللجوقی و 
درپوش هللای سللفالی کشللف شللد.«
بلله گللزارش میللراث آریللا بلله نقللل 
میللراث  اداره کل  عمومللی  روابللط  از 
فرهنگللی، گردشللگری و صنایللع دسللتی 
اسللتان زنجللان، امیللر ارجمنللد، صبللح 

روز ، دوم بهمللن مللاه ۹۸ بللا اعللام 
خبللر فللوق، اظهللار کللرد: »در حیللن 
از  یکللی  در  غیرمجللاز  خاک بللرداری 
منللازل شللهر ابهللر آثللار تاریخللی شللامل 
یللک عللدد کللوزه سللفالی نخللودی 
رنللگ، درپللوش هللای سللفالی سللاده 
و منقللوش اسللتامپی بلله دسللت آمللد.«
او اداملله داد: »کارشناسللان پللس از 
بررسللی قدمللت آثللار به دسللت آمللده 
را متعلللق بلله دوره سلللجوقی )قللرون 

میانللی اسللام( دانسللتند.«
سرپرسللت اداره کل میللراث فرهنگللی، 
گردشللگری و صنایللع دسللتی اسللتان 
زنجللان عنللوان کللرد: »طبللق مجموعلله 
قوانیللن و مقللررات میللراث فرهنگللی، 
هرگونلله حفللاری بلله قصللد دسللتیابی 
بلله آثللار تاریخللی مدفللون، ممنللوع 
قانونللی  مجازات هللای  مشللمول  و 

اسللت.«
ارجمنللد افللزود: »شللهر ابهر از شللهرهای 
تاریخللی اسللت کلله خاسللتگاه اولیلله آن 
قلعلله تپلله ابهللر اسللت کلله در فهرسللت 
آثللار ملللی بلله ثبللت رسللیده اسللت و 
شللواهد تاریخللی از ۶هللزار سللال قبللل 

را در خللود بلله یللادگار دارد.«

کشف آثار سلجوقی در یک 
خانه در ابهر

تغییر ساعت کاری 
موزه های تهران

مدیللر اداره کل موزه هللا خبللر داد:  بللا تغییللر سللاعت کاری چهللار مللوزه بللزرگ 
تهللران، تللاش می کنیللم بلله مللرور فعالیللت موزه هللا را بلله سللمت شللب ببریللم 
تللا بللا طوالنللی شللدن شللب ها نیللز بتوانیللم فعالیللت موزه هللا در شللب را بلله 
مللرور در کشللور جللا بیاندازیم.محمدرضللا کارگللر در گفت وگللو بللا ایسللنا بللا 
اشللاره بلله این کلله سللاعت کار موزه هللا در نیملله دوم سللال تللا روز گذشللته 
از سللاعت هشللت صبللح تللا پنللج بعدازظهللر بللود، اظهللار کللرد: بللرای رسللیدن 
بلله ایللن برنامه ریللزی، بایللد بتوانیللم سللاعت کار موزه هللا را بلله مللرور در بعللد 
از ظهللر و در نهایللت در شللب گسللترش دهیللم، بلله همیللن دلیللل از امللروز 
دوم بهمللن سللاعت کار موزه هللا از ۹ صبللح آغللاز می شللود و تللا شللش و نیللم 
بعدازظهللر اداملله دارد.او بللا تاکیللد بللر این کلله در ایللن برنامه ریللزی در حللال 
حاضللر یللک سللاعت و نیللم افزایللش سللاعت کار بلله سللمت شللب را داریللم، 
توضیللح داد: چهللار مللوزه ی سللعدآباد، نیللاوران، گلسللتان و مللوزه ملللی ایللران 
در حللال حاضللر بللر اسللاس ایللن برنامه ریللزی جلللو می رونللد و بخشللنامه ی 
اداره کل موزه هللا بلله آن هللا ابللاغ شللده اسللت، تللا در صللورت رسللیدن بلله 
نتیجلله ی مطلللوب بلله مللرور بتوانیللم هملله ی موزه هللا در سراسللر کشللور را در 

ایللن برناملله ریللزی وارد کنیللم. 

ته
نک

ایـن مقـام مسـئول در بخش دیگـری از صحبت هـای خود 
گفـت: »برنامه هایـی را در دسـت اقـدام داریـم کـه یکی از 
آن هـا تقویـت ارتباط با سـفرای خارجی اسـت کـه در همین 
خصـوص در نظـر داریم تا نشسـت ها با سـفرای کشـورهای 
خارجـی افزایـش یابـد؛ کـه می توانـد در قالـب تور باشـد و 
از دل ایـن موضـوع خبرهـای مثبتـی بـرای دنیـا منعکس 
کنیـم.«او در ادامـه گفـت: »مصر را می توان مثـال زد که در 
این کشـور اتفاقات بسـیار ناگـواری رخ داد و حتی اقدامات 
تروریسـتی علیـه گردشـگران انجام شـد؛ اما این کشـور در 
بین المللـی  نمایشـگاه های  از آن حـوادث در  بعـد  سـال 
گردشـگری بسـیار پررنـگ ظاهـر شد.«مونسـان در بخـش 
دیگـری از صحبت هـای خـود اظهـار کـرد: »بـرای حضـور 
بهتـر در نمایشـگاه های بین المللـی در سـال های  هرچـه 
قبل کمک شـده اسـت و امسـال نیـز کمک هایـی خواهیم 
کـرد تا شـرایط بهتـری بـرای حضـور و معرفی ایـران فراهم 

کنیم.«

گردشگریمیراث

تهیه بسته های ارزان قیمت سفر به گلستاندایره المعارف تبادالت فرهنگی ایران و مجارستان
ایران شناسلللی  اسلللتاد 
دانشلللگاه کاروللللی گاسلللپار 
نوشلللتن  از  مجارسلللتان 
تبلللادالت  دایره المعلللارف 
فرهنگلللی ایلللران و مجارسلللتان پلللس از اتملللام 

داد. خبلللر  مطالعلللات 
بللله گلللزارش میلللراث آریلللا بللله نقلللل از روابلللط 
عموملللی پژوهشلللگاه میراث فرهنگلللی و گردشلللگری، 
تخصصلللی  نشسلللت  در  شلللارکوزی  میکللللوش 
)دوران  ایرانلللی  منابلللع  در  مجلللاری  اسلللامی 
اسلللامی( کللله روز سه شلللنبه اول بهملللن 98 در 
پژوهشلللگاه برگلللزار شلللد، گفلللت: »پیونلللد تاریخلللی 

میلللان ایلللران و مجارسلللتان به دالیلللل گوناگلللون بللله 
درسلللتی تبییلللن و ملللورد پژوهلللش قلللرار نگرفتللله بلللا 
ایلللن حلللال الزم اسلللت بدانیلللم کللله ارتبلللاط معنایلللی 
خاصلللی بیلللن ایلللران و مجارسلللتان در گذشلللته 

وجلللود داشلللته اسلللت.«
او افلللزود: »حضلللور مجارهلللا در قلللرون وسلللطی 
برابلللر بلللا دوران آل بویللله و سللللجوقیان در ایلللران بللله 
وضلللوح قابلللل پیگیلللری اسلللت و اسلللامی بسلللیاری 
از مجارهلللا در متلللون ایلللن دوران بللله چشلللم 
می خلللورد کللله بایلللد ایلللن اسلللامی ریشللله یابی 
شلللود و چگونگلللی ورود آن هلللا بللله ایلللن منابلللع 

ملللورد تحقیلللق و پژوهلللش قلللرار گیلللرد.«

سرپرسلللت اداره کل میلللراث  
و  گردشلللگری  فرهنگلللی، 
گلسلللتان  صنایع دسلللتی 
گفلللت: »بسلللته های سلللفر 
ارزان قیملللت بلللرای ایلللام غیرپیلللک بلللا هملللکاری 
دفاتلللر خدملللات مسلللافرتی و هتل هلللای اسلللتان 
تهیللله و ارائللله شلللود.«به گلللزارش میراث آریلللا به نقلللل 
از روابط عموملللی اداره کل میراث فرهنگلللی، گردشلللگری 
روز  تجلللری  احملللد  گلسلللتان،  صنایع دسلللتی  و 
سه شلللنبه 1 دی 98 در گردهمایلللی جامعللله هتللللداران 
و انجملللن صنفلللی دفاتلللر خدملللات مسلللافرتی اسلللتان 
گفلللت: »بلللرای جلللذب بیشلللتر مسلللافران و گردشلللگران 

بللله اسلللتان در شلللرایط کنونلللی بایلللد سلللفرهای 
ارزان قیملللت در اسلللتان تهیللله شلللود. تهیللله بسلللته های 
سلللفر ارزان قیملللت بلللرای ایلللام غیرپیلللک بلللا هملللکاری 
دفاتلللر خدملللات مسلللافرتی و هتل هلللای اسلللتان در 
کنلللار تبلیغلللات و اطاع رسلللانی مناسلللب موجلللب 

رونلللق گردشلللگری گلسلللتان خواهلللد شلللد.«
او خاطرنشلللان کلللرد: »گردشلللگری صنعتلللی فرابخشلللی 
دسلللتگاه های  هم افزایلللی  و  مشلللارکت  و  اسلللت 
مختللللف را بلللرای رونلللق ایلللن صنعلللت می طلبلللد؛ 
املللا از سلللویی دیگلللر بخلللش قابل توجهلللی از ایلللن 
رونلللق می توانلللد به واسلللطه بخلللش خصوصلللی و 

تأسیسلللات گردشلللگری اسلللتان ایجلللاد شلللود.«

هر
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آب  شللرکت  بهره بللرداری  و  حفاظللت  معللاون 
منطقلله ای اصفهللان بللا اشللاره بلله جللاری شللدن 
دوبللاره زاینللده رود در چنللد روز گذشللته گفللت: ایللن 
امللر بنللا بلله درخواسللت دوسللت داران محیللط زیسللت 

انجللام گرفتلله اسللت.
حسللن ساسللانی روز چهارشللنبه در همایللش طللرح 
دانللاب در سللالن شللرکت آب منطقلله ای اصفهللان 
افللزود: بللر ایللن اسللاس نزدیللک بلله ۲۰ میلیللون 
مترمکعللب در ماه هللای بهمللن و اسللفند بللرای تامیللن 
بخشللی از حقابلله زیسللت محیطللی از محللل سللد 

زاینللده رود رهاسللازی می شللود.
وی بیللان کللرد: بللا توجلله بلله شللرایط موجللود و 
مللاه  در  نرمللال  از  بللارش کمتللر  پیش بینی هللای 
جللاری و اسللفند، بلله طللور حتللم بایللد صرفلله جویللی 

در بخش هللای مختلللف لحللاظ شللود.
منطقلله ای  آب  شللرکت  عمومللی  روابللط  مدیللر 
اصفهللان نیللز یللادآور شللد: طللرح دانللاب )طللرح 
ملللی دانش آمللوزی نجللات آب( بللا هللدف آمللوزش 
و ارتقللای آگاهللی عمومللی دانش آمللوزان دوره اول 
متوسللطه در زمینلله مسللایل و چالش هللای آب کشللور 
پایه گللذاری شللده اسللت کلله بللا همللکاری ادارت کل 

آمللوزش و پللرورش اجللرا می شللود.
محمللد شللفائی، مهم تریللن هللدف از اجللرای طللرح 
را انتقللال مسللایل و چالش هللای مرتبللط بللا آب بلله 

خانواده هللا از سللوی فرزنللدان عنللوان کللرد.
وی اضافلله کللرد: سللال تحصیلللی ۹۸-۹۷ بیللش از 
هفت هللزار و ۶۰۰ اثللر از دانش آمللوزان در مقوللله آب 
داوری و ۵۳۷ نفللر در ایللن زمینلله برگزیللده شللدند.

مدیللر روابللط عمومللی شللرکت آب منطقلله ای بیللان 
کللرد: تهیلله فیلللم آموزشللی، بارگللذاری کتللاب دانللاب 

بللر روی سللایت، برگللزاری نشسللت های توجیهللی 
در نواحللی مختلللف اسللتان، پاک سللازی حاشللیه 
مشللارکت  بللا  چللادگان  شهرسللتان  در  زاینللده رود 
دیگللر  از  نمایش ناملله  اجللرای  و  دانش آمللوزان 

برنامه هللای مرتبللط بللا ایللن طللرح اسللت.
 سللخنگوی شللورای هماهنگللی سللازمان های مللردم 
نهللاد زیسللتی محیطللی اسللتان اصفهللان نیللز گفللت: 
بللرای  فرهنگ سللازی صرفه جویللی در مصللرف آب 

تاثیللر بیشللتر بایللد از سللنین پایلله و از مدرسلله ها 
آغللاز شللود.

بی شللک  کللرد:  تصریللح  انتخابللی  حشللمت هللا 
تاثیللر آمللوزش مباحللث مربللوط بلله اسللتفاده بهینلله 
از انللرژی، بلله ویللژه آب بیللن کللودکان و نوجوانللان 
بیشللتر اسللت و بایللد ایللن موضللوع را سللال ها پیللش 

در دسللتور کار قللرار می دادیللم.
وی افللزود: بللا تاسللف نللگاه کنونللی مللردم بلله آب 
بلله عنللوان مللاده ای فللراوان و بی پایللان اسللت و از 
ایللن رو مصللرف بی رویلله و بللدون حسللاب و کتللاب را 

شللاهد هسللتیم کلله ضللرر آن در نهایللت بلله خللود 
مللردم بازمی گللردد.

ایللن فعللال محیللط زیسللت تاکیللد کللرد: آب تنهللا 
سللایر  و  نیسللت  انسللان ها  مصللرف  بلله  مربللوط 
موجللودات و گیاهللان نیللز حللق اسللتفاده از آن را 
دارنللد و عملکللرد نامناسللب مللا نبایللد حیللات و بقللا را 

از آنللان سلللب کنللد.
بلله گفتلله وی، آب در آییللن، تاریللخ و سرگذشللت 
ایرانیللان همللواره مللاده ای بللا ارزش و متبللرک بللوده 
اسللت و در دوره هللای گوناگللون تاریللخ بللرای آن 

احتللرام قایللل بودنللد کلله دیللدگاه کنونللی مللا نیللز بایللد 
همیللن باشللد.

انتخابللی یللادآور شللد: مادی هللا و نهرهللا در اصفهللان 
قدمتللی هللزاران سللاله دارنللد و در قسللمتی از هللر 
بنللا  بللا محوریللت آب  ناحیلله، سللازه ای مقللدس 
می کردنللد کلله امللروزه آنهللا را بلله شللکلی دیگللر و بللا 

نللام سللقاخانه می شناسللیم.
افللزود: آب جللز اسللتفاده عمومللی هم چللون  وی 
آتللش، آفتللاب و خللاک، پللاک اسللت؛ بنابللر ایللن بایللد 
بیللش از گذشللته قللدر چنیللن نعمللت الهللی را بدانیللم.

جاری شدن زاینده رود به درخواست دوستداران محیط زیست
20 میلیون مترمکعب در ماه های بهمن و اسفند برای تامین بخشی از حقابه زیست محیطی  رهاسازی می شود

ــال افزایــش  ــه دنب ــده رود در روز شــنبه ب ــه زاین جــاری شــدن آب در بســتر رودخان
ــرده  ــداز ک ــن ان ــان طنی ــی را در نصف جه ــات و زیبای ــده رود، حی ــد زاین ــی س خروج
ــه  ــتر رودخان ــاری در بس ــه، آب ج ــورت گرفت ــاهدات ص ــاس مش ــر اس ــت.اگرچه ب اس
چنــدان پــر فشــار نیســت و بــه دلیــل خشــکی کــف رودخانــه بخشــی از آن بــه زمیــن 
فــرو مــی رود، امــا شــاید همیــن مقــدار جریــان هــم مرهمــی باشــد بــر زخــم و رنــج 
ــم  ــور حت ــد و بط ــات دارن ــق حی ــه ح ــری ک ــدگان مهاج ــژه پرن ــداران بوی ــی جان زندگ

ــد. ــرات آب دوخته ان ــن قط ــه همی ــم ب چش

در  صرفه جویــی  فرهنگ ســازی  انتخابــی: 
مصــرف آب بــرای تاثیــر بیشــتر بایــد از ســنین 
پایــه و از مدرســه ها آغــاز شــود. بی شــک 
تاثیــر آمــوزش مباحــث مربــوط بــه اســتفاده 
بهینــه از انــرژی، بــه ویــژه آب بیــن کــودکان 
و نوجوانــان بیشــتر اســت و بایــد ایــن 
موضــوع را ســال ها پیــش در دســتور کار 

قــرار می دادیــم.

رنا
:ای

س: 
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رئیللس اداره حفاظللت محیللط زیسللت 
لنگللرود گفللت: فللروش پرنللدگان شللکار 
شللده ممنللوع اسللت و از عرضلله آنهللا 
در بازارهللای سللنتی ایللن شهرسللتان 

ممانعللت شللد.
بللا  گفللت  وگللو  در  نجللات  امیللن 
تاالب کیللا  اینکلله  بیللان  بللا  ایسللنا 
و  چللاف  هللای  آب بنللدان   و  کایلله 
زیسللتگاه های  مهمتریللن  از  چمخاللله 
زمسللتان گذرانی پرنللدگان مهاجللر ایللن 
امسللال  گفللت:  هسللتند،  شهرسللتان 
جمعیللت پرنللدگان مهاجللر فللرود آمللده 
در ایللن شهرسللتان مطلللوب اسللت و 
میللزان دقیللق آن پللس از سرشللماری 

می شللود. اعللام  نهایللی 
وی بللا اشللاره بلله اینکلله شللکار پرنللدگان 
مهاجللر بلله افللرادی کلله مجللوز دارنللد 
بامانللع اسللت، افللزود: امللا بللا فللروش 
پرنللدگان شللکار شللده بلله جللد برخللورد 

می شللود.
نجللات اداملله داد: یکللی از مهمتریللن 
مکانهایللی کلله در شهرسللتان لنگللرود 
را  شللده  شللکار  پرنللدگان  متخلفیللن 
درآن بلله فللروش مللی رسللانند، بللازار 
ماهللی فروشللان لنگللرود اسللت کلله بلله 
طللور مرتللب در حللال پایللش اسللت.

رئیللس اداره حفاظللت محیللط زیسللت 
لنگللرود گفللت: طللی عملیاتللی توسللط 
ماموریللن و کارشناسللان اداره حفاظللت 
ایللن  محیللط زیسللت شهرسللتان، در 
فللروش  و  از عرضلله  و  پایللش  بللازار 

پرنللدگان وحشللی ممانعللت شللد.
وی افللزود: بللا مرتکبیللن جرایللم شللکار 
برابللر  پرنللدگان  فللروش  و  صیللد  و 
قانللون برخللورد قاطللع خواهللد شللد.

نجللات  بللا بیللان اینکلله علیرغللم تذکرهللا 
سلله نفللر از متخلفیللن کلله در ایللن بللازار 
همچنللان بلله فللروش پرنللدگان شللکار 
شللده اقللدام مللی کردنللد، بلله دادگاه 
معرفللی شللدند، گفللت: حمللل، عرضلله و 
فللروش جانللوران وحشللی جللرم بللوده و 
قانللون گللذار مجللازات حبللس و جللزای 
نقللدی را بللرای جللرم مذکللور پیللش 

بینللی کللرده اسللت.

هوا
 و 

تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور تا روز جمعهآب
بینلی و هشلدار سلریع سلازمان  پیلش  مدیلرکل 
فعالیلت  ایلن کله  بله  اشلاره  ضملن  هواشناسلی 
سلامانه بارشلی در کشلور تلا روز جمعله )چهلارم 
بهملن ملاه( ادامه دارد، گفت: این سلامانه بارشلی 
خلارج  کشلور  از  جمعله  صبلح  طلی  تدریلج  بله 
بلا ایسلنا، اظهلار  کلرد:   می شلود.صادق ضیائیلان در گفت وگلو 
هواشناسلی،   پیش بینلی  نقشله های  آخریلن  تحلیلل  اسلاس  بلر 
) ۲بهملن( بلرای بیشلتر نقلاط نیمله غربلی کشلور به جز شلمال 
غلرب بلارش برف و باران و برای سلواحل دریای خزر، خراسلان 

شلمالی، خراسلان رضلوی و جنوب کرملان بلارش پراکنده بود.
مدیلر کل پیلش بینلی و هشلدار سلریع سلازمان هواشناسلی 
بلا بیلان ایلن کله بلرای پلاره ای از مناطلق جنلوب، جنلوب غرب 
تصریلح  داشلتیم،  بلرق  و  رعلد  و  رگبلار  هرملزگان  اسلتان  و 
کلرد:  املروز )۳ بهملن( شلدت بارش هلا از سلمت غلرب کلم 
می شلود و بله تدریلج نیمله شلرقی کشلور را تحلت تاثیلر قلرار 
روز  وقلت  اوایلل  از  بارشلی  سلامانه  ایلن  همچنیلن  می دهلد. 
جمعله )چهلارم بهملن( از نلوار شلرقی کشلور خلارج می شلود.
ضیائیلان بلا اشلاره بله ایلن کله فلردا )۳ بهملن( بیشلتر مناطق 

کشلور آسلمانی ابلری، گاهلی همراه با رعلد و برق دارنلد، گفت: 
فردا شلدت بارش در شلرق و جنوب کشلور از شلدت بیشلتری 

برخلوردار اسلت.
نیمله  در  دملا  محسلوس  افلت  روز  ایلن  طلی  وی،  بله گفتله  
شلمالی کشلور رخ می دهلد و طلی روز یکشلنبه )۶ بهملن( نیلز 
بلارش بلرای برخلی از مناطلق شلرق و جنلوب شلرق کشلور دور 

انتظلار نیسلت. از 
ضیائیلان افلزود:  )۲ بهملن( خلیلج فلارس و شلرق تنگه هرمز 
و )۳ بهملن(، تنگله هرملز و غلرب دریلای عملان و روز جمعله 

)۴ بهملن( غلرب دریلای خلزر مواج اسلت.
مدیلرکل پیلش بینلی و هشلدار سلریع سلازمان هواشناسلی در 
پایلان دربلاره  وضعیلت جلوی تهلران طلی دو روز آینلده اظهلار 
کلرد:  آسلمان تهلران )۳ بهملن( ابلری هملراه بلا مله رقیلق و 
در بعضلی از سلاعات بلارش بلرف و اوایلل شلب نیمله ابلری با 
حداقلل دملای صفلر و حداکثلر دملای چهلار درجله سلانتی گراد 
و طلی روز جمعله )۴ بهملن( ابلری و در بعضلی از سلاعات مله 

آللود هملراه بلا بلارش پراکنلده پیلش بینلی می شلود.

یللک کارشللناس مرکللز ملللی هللوا و تغییللر اقلیللم سللازمان 
محیللط زیسللت گفللت: اخیللرا نامه هایللی بلله دسللت مللا رسللیده 
و درخواسللت دریافللت اجللازه بللرای اسللتفاده از سللوخت مللازوت 
را در چهللار نیللروگاه منتظللر قائللم ، بعثللت تهللران، شللهید 
منتظللری اصفهللان و نیللروگاه تبریللز مطللرح کرده انللد ایللن در 
حالیسللت کلله ایللن نیروگاه هللا در نزدیکللی مناطللق مسللکونی 

یللا در جهللت بللاد غالللب قللرار دارنللد.
بلله گللزارش ایسللنا، فریبللا شللفاپی در جلسلله کارگللروه کاهللش 
آلودگللی هللوای کشللور کلله در سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت 
برگللزار شللد دربللاره آخریللن وضعیللت سللوخت نیروگاه هللای 
کشللور اظهللار کللرد: براسللاس مللاده  ۲۳ آیین ناملله فنللی قانللون 
هللوای پللاک نیروگاه هایللی کلله براسللاس سللوخت سللال ۹۷ 
خللود بیللش از ۳۰ روز سللوخت مللازوت مصللرف کرده انللد و 
حللدود مجللاز انتشللار آلودگللی را رعایللت نکرده انللد موظللف 
بودنللد کلله تللا پایللان تیللر ۹۸ بللا تاییللد سللازمان حفاظللت 
محیللط زیسللت بلله تجهیللزات کاهللش نشللر آالینده هللای هللوا 

مجهللز شللوند.
ایللن کارشللناس مرکللز ملللی هللوا و تغییللر اقلیللم سللازمان 
محیللط زیسللت اداملله داد: مللاده ۱۳ قانللون هللوای پللاک 
موضللوع تامیللن سللوخت اسللتاندارد بللرای تمامللی مراکللز 
صنعتللی، تولیللدی و ... را مللد نظللر قللرار دارد و برایللن اسللاس 
می بایسللت یللک سللال بعللد از الزم االجللرا شللدن قانللون هللوای 

پللاک ایللن موضللوع دنبللال می شللد.

بللا  مللازوت  صللادرات  سللال گذشللته  از  افللزود:  شللفاپی 
مشللکاتی مواجلله شللد و از ایللن رو تصمیللم گرفتیللم کلله 
کنسرسللیوم دانشللگاه های برتللر در زمینلله چگونگللی مدیریللت 
مللازوت مللازاد راهکارهللای را ارائلله کنللد. مللا نیللز ایللن دیللدگاه  
خللود را بلله وزارت نفللت و وزارت علللوم اعللام کللرده  امللا تاکنللون 

پاسللخی از آنهللا دریافللت نکرده ایللم.
ایللن کارشللناس مرکللز ملللی هللوا و تغییللر اقلیللم بللا اشللاره بلله 
ایللن کلله متاسللفانه در آذربایجللان شللرقی  ایللن اتفللاق افتللاد و 
نیللروگاه ایللن شللهر از سللوخت مللازوت اسللتفاده کللرد، گفللت: 
تللا جایللی کلله مللا رصللد کرده ایللم در سللایر نیروگاه هللا هنللوز 

ایللن اتفللاق نیفتللاده اسللت.
شللفاپی افللزود: در حللال حاضللر نیللروگاه شللهید رجایللی قزویللن، 
نللکای مازنللدران، بندرعبللاس و تللوس مشللهد ، فتللح بیسللتون 
و زرنللد کرمللان درصللد باالیللی از سللوخت مللازوت اسللتفاده 
می کننللد و متاسللفانه نامه هللای بلله دسللت مللا می رسللد کلله 
از مللا می خواهنللد کلله علیرغللم رسللالتمان در نظللارت بللر اجللرای 
قانللون هللوای پللاک ایللن نیروهللا را بللرای اسللتفاده از سللوخت 

مللازوت فللک پلمللب کنیللم.
وی تاکیدکللرد: در درجلله اول ایللن نیروگاه هللا اصللا پلمللب 
نیسللتند و در درجلله دوم علیرغللم دسللتور آقللای جهانگیللری 
- معللاون اول رئیللس جمهللوری- مبنللی بللر تامیللن سللوخت 
گاز نیللروگاه تللوس مشللهد در فصللل زمسللتان، سللوخت ایللن 
نیللروگاه تامیللن نشللده و از ابتللدای سللال تاکنللون بیللش از 

۸۰ درصللد سللوخت مصرفللی نیللروگاه تللوس مشللهد، مللازوت 
بللوده اسللت.

ایللن کارشللناس مرکللز ملللی هللوا و تغییللر اقلیللم بللا بیللان 
ایللن کلله سللایر نیروگاه هللا نیللز بلله همیللن ترتیللب هسللتند، 
گفللت: ایللن موضللوع بللا قوانیللن و رسللالت مللا در سللازمان 
حفاظللت محیللط زیسللت کامللا مغایللر اسللت و حتللی اسللتفاده 
از سللوخت مللازوت در نیروگاه هللای کانشللهرهای مللا خللط 

قرمللز اسللت.
وی در پایللان تصریللح کللرد: پیشللنهاد مللا ایللن اسللت کلله بلله 

جللای آن کلله از سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت بخواهنللد 
مجللوز خللاف قوانیللن خللود صللادر کنللد در فصللل سللرد سللال 
کلله دچللار کمبللود گاز می شللویم ایللن نیروگاه هللا در مللدت 
زمللان کوتللاه و مقطعللی و بللا هماهنگللی بللا شللورای تامیللن 
اسللتان از سللوخت مللازوت اسللتفاده کننللد. قطعللا نصللب 
تجهیللزات کنتللرل و کاهللش آلودگللی هللوا در نیروگاه هللا زمللان 
می بللرد و تللا تحقللق ایللن امللر می تللوان از چنیللن روش هایللی 

اسللتفاده کللرد.

منطقلله »کاوه ده« واقللع در شهرسللتان فیروزکللوه در اسللتان 
تهللران بللرای اولیللن بللار در سللال ۸۱ بلله عنللوان منطقلله 
شللکار ممنللوع معرفللی شللد. در ایللن منطقلله زنبورسللتان های 
متعللدد وجللود دارد بنابرایللن زنبللورداران زیللادی در حللال 
محیللط  حفاظللت  مدیللرکل  بلله گفتلله  هسللتند.  فعالیللت 
زیسللت فیروزکللوه کاوه ده احتمللال دارد برخللی زنبللورداران 

بللا شللکارچیان همللکاری کننللد.
فرشللاد فیروزنیللا در گفللت و گللو بللا ایسللنا اظهللار کللرد: 
حضللور بیللش از انللدازه زنبللورداران یکللی از مشللکات منطقلله 

درخواست از سازمان محیط زیست برای 
استفاده از مازوت در ۴ نیروگاه مهم

هوا

حیات 
وحش

مرگ گوزن »مرال« در مرکز نگهداری 
پارک ملت تهران

از االن به فکر آلودگی هوا در سال آینده باشیم

رییلس اداره نظلارت بلر امور 
حیلات وحش اسلتان تهران 
ضملن اشلاره به تلف شلدن 
یلک گلوزن نلر »ملرال« در 
مرکلز نگهلداری از حیلات وحلش پلارک مللت تهران 
گفلت: عللت تللف شلدن ایلن گلوزن مبلارزه بلرای 

جفت گیلری اعلام شلده اسلت.
محملد کرملی در گفلت و گلو با ایسلنا بلا بیلان اینکه 
روز گذشلته ) اول بهملن( از مرکلز نگهلداری از حیات 
وحلش پلارک ملت بله ما اطلاع دادند کله یک راس 
گلوزن نلر زرد ایرانلی عصلر روز دوشلنبه )۳۰ دی( در 
ایلن مرکلز تللف شلده اسلت، اظهلار کرد: عللت مرگ 
ایلن گلوزن نلر مبلارزه بلرای جفت گیلری اعام شلده 

است.
رییلس اداره نظلارت بلر املور حیلات وحلش اسلتان 
تهلران بلا تاکید بلر اینکه این مرکز نگهلداری از حیات 
وحلش موظلف اسلت کله در فصلل جفت گیلری نرها 

جایلگاه  در  تصریلح کلرد:  جلدا کنلد،  یکدیگلر  از  را 
نگهلداری از گوزن هلا حلدود چهلار راس گلوزن ماده و 
دو راس گلوزن نلر باللغ وجلود داشلت کله گوزن هلای 

نلر بله دلیلل جفت گیلری بلا یکدیگلر درگیر شلدند.
کرملی افلزود: مراکلز نگهداری از حیلات وحش و باغ 
وحش هلا باید نسلبت جنسلیتی حیوانات بله ویژه در 
فصلول جفت گیلری را رعایلت کنند. مرکلز نگهداری از 
حیلات وحلش پلارک مللت نیز در شلرف انجلام این 
کار بلود و قلرار بلود کله بلا بلاغ وحلش تهلران تبلادل 
گونله انجلام دهلد و یکلی از ایلن گوزن هلای نلر را به 

آن مرکلز منتقلل کند.
وی بلا اشلاره بله اینکله محیط زیسلت اسلتان تهران 
بلرای ایلن مرکز اخطاریله ای صادر خواهد کلرد، گفت: 
یکدیگلر  بلا  نلر  هنگامی کله گوزن هلای  طبیعلت  در 
درگیلر می شلوند گلوزن  شکسلت خلورده فرصلت این 
را دارد کله از محلدوده دور شلود وللی گوزن هلای در 

اسلارت راه گریلزی ندارنلد.     

زیسلت  محیلط  معلاون 
حفاظلت  سلازمان  انسلانی 
محیط زیسلت گفلت: از االن 
بله فکلر آلودگی هوا در سلال 
دیگلر  را سلال  امسلال  باشلیم و حرف هلای  آینلده 
تکرار نکنیم.مسلعود تجریشلی روز چهارشنبه در چهل 
و دومیلن جلسله کارگروه آلودگی هلوا افزود: وقتی از 
مردم تهران پرسلیدند اولین خواسلته شلما چیسلت، 
همله گفتنلد بله هلوای تمیلز ایلن خواسلته بله حقی 
اسلت و دولت هلا و حکومت هلا بایلد بلرای سلامت 
ملردم هزینله کننلد.وی تاکیلد کلرد: در ایلن میان هر 
سلازمانی وظیفله ای دارد اینکه برخلی می گویند به ما 
گفتله شلده کله از سلوخت گاز اسلتفاده نکنیلد حرف 

درسلتی نیسلت و نبایلد بله راحتلی آن را بپذیرنلد.
وی اظهلار داشلت: همله می گوییلم تحریلم، در حالی 
کله تحریلم کلمله جدیلدی نیسلت و تاکنلون نیلز بلا 
بله  خوبلی  دسلتاوردهای  توانسلتیم  تحریلم  وجلود 

دسلت آوریم.معلاون سلازمان محیلط زیسلت گفلت: 
نیروگاه هلا می گوینلد بله آنهلا گفتله شلده کله مازوت 
قبلول  شلما  می گویلم کله  ملن  املا  مصلرف کننلد 
بایلد  کرده ایلد ملازوت مصلرف کنیلد در حاللی کله 
بلا توجله بله شلرایط هلوا تمهیداتلی در ایلن راسلتا 

اندیشلیده شلود.
وی ادامله داد: البتله می دانیلم کله شلدت مصلرف 
انرژی در کشلور باالسلت، بررسی ها نشلان داده اگر ۶ 
درصلد مصرف انرژی را در کشلور کاهلش دهیم هیچ 
مشلکلی از لحلاظ تامین سلوخت نخواهیم داشلت و 
می توانیلم بله راحتلی تملام بحران هلا را پشلت سلر 
بگذاریلم کله ایلن مسلئله نیلاز بله اطاع رسلانی دارد 
بنابرایلن اگلر چالش هلای پیلش رو را بلا ملردم در 
میلان بگذاریلم نله تنهلا موجلب تضعیلف حکوملت 
می کنلد  محکم تلر  را  آن  پایه هلای  بلکله  نمی شلود 
چلون ایلن ملردم همیشله در کنلار دوللت و حکومت 

بوده انلد.

تراز دریاچه ارومیه روند افزایشی به خود گرفته است
مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی گفت: امروز تراز دریاچه ۱۲۷۱.۳۱ است که 
خوشبختانه نسبت به مهر ماه امسال که شاهد کمترین تراز آبی دریاچه ارومیه بوده ایم، روند 
افزایشی به خود گرفته است.

گزارش

ممانعت از فروش 
پرندگان شکارشده

یم
سازمان ملل حق پناهندگی به دالیل اقلیمی را اقل

به رسمیت شناخت
حلق  مللل  سلازمان  بشلر  حقلوق  کمیتله 
پناهندگلی بله دلیلل خطراتلی کله از تغییلرات 
بله رسلمیت  را  آب وهوایلی حاصلل می شلوند 
شلهروند  یلک  شلکایت  مصوبله،  ایلن  بانلی  و  شلناخت 
اسلت. ِکریباتلی(  جزایلر  )مجموعله  "کریبلاس"  جزیلره 
بله گلزارش ایسلنا، روز گذشلته )سه شلنبه( کمیتله حقلوق 
بشلر سلازمان مللل نتیجله بررسلی شلکایت یک شلهروند 
جزیلره کریبلاس، یکلی از جزایلر کارائیلب را منتشلر کلرد.

ایلن ملرد از دوللت نیوزیلنلد بله دلیلل نپذیرفتلن تقاضای 
بشلر شلکایت  بله کمیتله حقلوق  خانلواده اش  پناهندگلی 
کلرده بلود. دلیلل فلرار خانلواده از جزیلره بسلیار کوچلک، 
بلاال رفتلن سلطح آب اقیانلوس، از بیلن رفتلن زمین هلای 
اعلام شلده  تماملی جزیلره  نابلودی  احتملال  و  زراعتلی 
بود.کریبلاس یکلی از مسلتعمره های پیشلین بریتانیاسلت 
و شلامل چنلد جزیلره  دارد  نفلر جمعیلت  هلزار   ۱۲۰ کله 
بسلیار کوچلک اسلت کله در مجملوع ۸۰۰ کیلومتلر مربلع 

حقلوق  دویچه ولله، کمیتله  گلزارش  دارند.بنابلر  مسلاحت 
بشلر سلازمان مللل پلس از تحقیقلات گسلترده بله ایلن 
نتیجله رسلیده کله در صلورت بلروز خطلر جلدی از جانلب 
سلاکنان  جلان  نجلات  بلرای  امکانلات کافلی  اقیانلوس، 
جزیلره وجلود دارد و بله همین دلیل  شلکایت مرد شلاکی 
را رد کلرده املا در عیلن حلال به این نتیجه رسلیده اسلت 
کله خطلرات ناشلی از تغییلرات آب وهوایلی باید بله عنوان 
شلناخته  به رسلمیت  شلدن  پناهنلده  بلرای  کافلی  دلیلل 
شلوند. خبرگلزاری آلملان بله نقلل از یووال شلانی، یکی از 
کارشناسلان کمیتله حقلوق بشلر، نوشلت کله ایلن تصمیلم 
تعییلن  پناهندگلی  دالیلل  بلرای  را  جدیلدی  معیارهلای 

می کنلد.
بله ایلن ترتیلب در ملواردی کله درخواسلت های پناهندگی 
بله دلیلل پیامدهای ناشلی از تغییرات آب و هوایی باشلد، 
دسلت بازرسلان پرونده هلای پناهندگلی بلرای به رسلمیت 

شلناختن تقاضلای پناهندگلی افلراد بازتلر خواهد بود.

گی
ود

آل

رئیللس گللروه سللامت هللوا و تغییللر اقلیللم 
وزارت بهداشللت بللا اعللام اینکلله سللاالنه ۵.۷ 
زودرس  مرگ هللای  هزینلله  دالر  میلیللارد 
منتسللب بلله آلودگللی هللوا در کشللور اسللت، 
از توجیلله وزارتخانه هللای صمللت و نفللت در 
زمینلله ارتقللای اسللتانداردهای مرتبللط بللا خللودرو و 

سللوخت، انتقللاد کللرد.
دکتللر عبللاس شاهسللونی در جلسلله کارگللروه کاهللش 
آلودگللی هللوای کشللور کلله در سللازمان حفاظللت محیللط 
زیسللت برگللزار شللد، اظهللار کللرد: وزارت صنعللت بللرای 
ارتقللای اسللتاندارد خودروهللا همیشلله بهانلله نبللود سللوخت 
مناسللب بللرای اسللتاندارد یللورو پنللج را می گیللرد و وزارت 
نفللت بللرای تولیللد سللوخت بهتللر نیللز بهانلله عللدم ارتقللای 
اسللتاندارد خودروهللا را؛ در حقیقللت ایللن موضللوع بللازی 
بللا سللامت مللردم اسللت و سللاالنه ۵.۷ میلیللارد دالر 
هزینلله مرگ هللای زودرس منتسللب بلله آلودگللی هللوا 

اسللت.
وزارت  اقلیللم  تغییللر  و  هللوا  سللامت  رئیللس گللروه 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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احتللرام قایللل بودنللد کلله دیللدگاه کنونللی مللا نیللز بایللد 
همیللن باشللد.

انتخابللی یللادآور شللد: مادی هللا و نهرهللا در اصفهللان 
قدمتللی هللزاران سللاله دارنللد و در قسللمتی از هللر 
بنللا  بللا محوریللت آب  ناحیلله، سللازه ای مقللدس 
می کردنللد کلله امللروزه آنهللا را بلله شللکلی دیگللر و بللا 

نللام سللقاخانه می شناسللیم.
افللزود: آب جللز اسللتفاده عمومللی هم چللون  وی 
آتللش، آفتللاب و خللاک، پللاک اسللت؛ بنابللر ایللن بایللد 
بیللش از گذشللته قللدر چنیللن نعمللت الهللی را بدانیللم.

خروجللی سللد زاینللده رود بللرای تامیللن بخشللی 
از حقابلله محیللط زیسللت و نجللات جللان پرنللدگان 
مهاجللر ایللن منطقلله از بامللداد روز چهارشللنبه گذشللته 
افزایللش یافللت و پللس از افللزون بللر ۴۸ سللاعت، 
بلله پللارک جنگلللی نللاژوان در غللرب اصفهللان رسللید و 
در نهایللت در کل ایللن کان شللهر جریللان پیللدا کللرد.
کیلومتللر،   ۴۰۰ از  بیللش  طللول  بلله  زاینللده رود 
بزرگتریللن رودخانلله منطقلله مرکللزی ایللران اسللت 
کلله از کوه هللای زاگللرس مرکللزی بلله ویللژه زردکللوه 
بختیللاری سرچشللمه می گیللرد و در کویللر مرکللزی 

ایللران بلله سللمت شللرق پیللش مللی رود و در نهایللت 
بلله تللاالب گاوخونللی در شللرق اصفهللان می ریللزد.

ایللن رودخانلله کلله در کنللار جاذبه هللای تفریحللی 
و فرهنگللی، همللواره نقشللی موثللری در کشللاورزی 
و اقتصللاد منطقلله مرکللزی کشللور و هسللتی تللاالب 
گاوخونللی داشللته اسللت، در دهه هللای اخیللر بلله 
علللت کمبللود بارش هللا، خشکسللالی های متوالللی، 
یللک  بلله  برداشللت  افزایللش  و  تراکللم جمعیللت 
رودخانلله فصلللی تبدیللل و در پایین دسللت در فصللول 
گللرم بلله ویللژه تابسللتان، بللا خشللکی مواجلله شللده 

اسللت.

کاهللش چشللمگیر منابللع  آبللی و خشللکی زاینللده رود 
اکنللون در صللدر چالش هللای فللراروی اسللتان پنللج 
هللوا،  آلودگللی  شللامل  اصفهللان،  نفللری  میلیللون 
ترافیللک، فرونشسللت زمیللن، بیابان زایللی و سللایر 
مسللایل زیسللت محیطللی اسللت کلله بلله تاکیللد 
کارشناسللان و مسللووالن امللر، بایللد بللرای برون رفللت 
ایللن معضللل اساسللی فراگیللر برنامه ریللزی علمللی 
و عملللی پایللدار بللا اجللرای طرح هللای تامیللن آب 

صللورت گیللرد.
از  اصفهللان  اسللتاندار  بللود کلله  پیللش  روز  چنللد 
افزایللش خروجللی سللد زاینللده رود بللرای تامیللن 
بخشللی از حقابلله محیللط زیسللت و به دنبللال آن 

بازگشللایی جریللان ایللن رودخانلله خبللر داد.
تامیللن  بللرای  تخصیص یافتلله  رضاییللآب  عبللاس 
بخشللی از حقابلله زیسللت محیللط را ۲۰ میلیللون 

مترمکعللب اعللام کللرد.
ایللن تصمیللم، در  بللر اسللاس  وی اضافلله کللرد: 
روزهللای آینللده، آب در بسللتر زاینللده رود جللاری 
خواهللد شللد و بلله تللاالب بین المللللی گاوخونللی هللم 

خواهللد رسللید.
اسللتاندار اصفهللان بللا بیللان اینکلله پرنللدگان مهاجللر، 
اظهللار  هسللتند،  اسللتان  میهمللان  روزهللا  ایللن 
امیللدواری کللرد کلله بلله برکللت وجللود ایللن جانللداران 
و میهمللان نللوازی از آنهللا، خداونللد بللرکات خللود 
شللامل بللرف و بللاران بیشللتر را در ایللن خطلله نللازل 
کنللد. وی بللا بیللان اشللاره بلله مکاتبلله خللود بللا رضللا 
اردکانیللان وزیللر نیللرو بللرای تامیللن حقابلله محیللط 
زیسللت اظهللار داشللت: آب اختصللاص یافتلله کنونللی 
جللدای از رهاسللازی آب در روزهللای آینللده و قبللل 
از عیللد نللوروز و به منظللور دوره دوم آبیللاری بللرای 

کشللاورزان اسللتان اسللت.
نوبللت دوم  رضایللی خاطرنشللان کللرد: رهاسللازی 
آبیللاری بللرای کشللاورزان شللرق اصفهللان مبتنللی 
بللر حقابلله آنللان طبللق مصوبللات انجللام می شللود. 
در همیللن پیونللد، معللاون حفاظللت و بهره بللرداری 
شللرکت آب منطقلله ای اصفهللان نیللز در گفللت و گللو بللا 
ایرنللا، میللزان ذخیللره فعلللی سللد زاینللده رود را ۳۱۶ 

میلیللون مترمکعللب اعللام کللرد.
حسللن ساسللانی افللزود: ورودی فعلللی بلله سللد ۱۴ 
و خروجللی آن پیللش از افزایللش خروجللی، ۱۲ متللر 

مکعللب بللر ثانیلله اسللت.

خروجی سد زاینده رود 
برای تامین بخشی از 
حقابه محیط زیست 

و نجات جان پرندگان 
مهاجر این منطقه از 
بامداد روز چهارشنبه 

گذشته افزایش یافت 
و پس از افزون بر 48 

ساعت، به پارک جنگلی 
ناژوان در غرب اصفهان 
رسید و در نهایت در کل 

این کالن شهر جریان 
پیدا کرد. زاینده رود 

به طول بیش از 400 
کیلومتر، بزرگترین 

رودخانه منطقه مرکزی 
ایران است.

جاری شدن زاینده رود به درخواست دوستداران محیط زیست
20 میلیون مترمکعب در ماه های بهمن و اسفند برای تامین بخشی از حقابه زیست محیطی  رهاسازی می شود

منطقلله »کاوه ده« واقللع در شهرسللتان فیروزکللوه در اسللتان 
تهللران بللرای اولیللن بللار در سللال ۸۱ بلله عنللوان منطقلله 
شللکار ممنللوع معرفللی شللد. در ایللن منطقلله زنبورسللتان های 
متعللدد وجللود دارد بنابرایللن زنبللورداران زیللادی در حللال 
محیللط  حفاظللت  مدیللرکل  بلله گفتلله  هسللتند.  فعالیللت 
زیسللت فیروزکللوه کاوه ده احتمللال دارد برخللی زنبللورداران 

بللا شللکارچیان همللکاری کننللد.
فرشللاد فیروزنیللا در گفللت و گللو بللا ایسللنا اظهللار کللرد: 
حضللور بیللش از انللدازه زنبللورداران یکللی از مشللکات منطقلله 

فیروزکللوه و ورود آنللان بلله ایللن منطقلله طللی سلله سللال 
اخیللر نسللبت بلله گذشللته بیشللتر شللده  اسللت.

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت فیروزکللوه اضافلله کللرد: 
بلله منطقلله وارد می شللوند در آنجللا  زنبللورداران زمانی کلله 
چللادر نصللب می کننللد و به صللورت موقللت در آن مسللتقر 
مللی شللوند همچنیللن اکثللر آنللان  سللاعت دو یللا سلله بامللداد 
و قبللل از طلللوع آفتللاب کلله زنبورهللا در شللرایط خاصللی 
هسللتند بلله منطقلله وارد می شللوند و از ایللن نظللر می تواننللد 
شللکارچیان متخلللف را بلله چادرهللای خللود بیاورنللد و بیتوتلله 

کننللد و بللا آنللان هم دسللت شللوند و حتللی ممکللن اسللت 
خللود زنبللوردار اسلللحه بلله همللراه داشللته باشللد کلله ایللن 

موضللوع می توانللد مشکل سللاز باشللد.
وی در اداملله بللا بیللان اینکلله برخللی شللوراها و دهیاری هللا 
بلله  منظللور کسللب درآمللد، مناطقللی کلله دارای سللامانه مرتعللی 
هسللتند را در اختیللار زنبللورداران قللرار داده انللد تللا از آنللان 
اجللاره دریافللت  کننللد، گفللت: قصللد داریللم تللا اسللفند مللاه 
سللال جللاری یللا فروردین مللاه سللال آینللده بللا وزارتخانه هللا 
فیروزکللوه  فرمانللداری  در  جلسلله ای  ذی ربللط  مراجللع  و 
تشللکیل دهیللم تللا پیشللنهادات، انتقللادات و راهکارهللای 
مللورد نظللر خللود را ارائلله کنیللم و تللا زنبورسللتان هایی کلله 
قللرار اسللت در منطقلله فعالیللت کننللد زیللر نظللر اداره حفاظللت 

محیللط زیسللت و بللا حداقللل آسللیب بلله منطقلله باشللند.
فیروزنیللا افللزود: یللک بخللش عمللده مشللکات منطقلله 
و  آن  زیللاد  بسللیار  مرتعللی  سللامانه های  فیروزکللوه 
دامدارهایللی اسللت کلله در منطقلله تعللادل دام و مرتللع را 
رعایللت نمی کننللد و نسللبت بلله چللرای بی رویلله دام بللی 

هسللتند.  توجلله  
از  یکللی  فیروزکللوه  شهرسللتان  اینکلله  بیللان  ضمللن  وی 
زیسللتگاه های مهللم اسللتان تهللران و حتللی کشللور اسللت و 
تنللوع زیسللتی غنللی  دارد، گفللت: جمعیللت اسللتان تهللران 
حداقللل ۱۴ میلیللون نفللر اسللت و بللر ایللن اسللاس جمعیللت 
شللکارچیان مجللاز و غیللر مجللاز همللراه بللا اسلللحه مجللاز و 
غیللر مجللاز در ایللن منطقلله نمی توانللد کمتللر از سلله یللا چهللار 

میلیللون نفللر باشللد و ایللن تعللداد بسللیار زیللادی اسللت.
فیروزنیللا اداملله داد: منطقلله فیروزکللوه از طللرف اسللتان های 

مازنللدران و سللمنان کلله دارای مللرز مشللترک بللا آن هللا اسللت 
نیللز تهدیللد می شللود و شللکارچیانی را دسللتگیر کرده ایللم 

کلله از ایللن اسللتان ها بلله فیروزکللوه آمللده بودنللد.
وی گللران شللدن قیمللت گوشللت را یکللی از دالیللل افزایللش 
شللکار در مناطللق شللکار ممنللوع دانسللت و اظهللار کللرد: 
به دلیللل بللاال رفتللن قیمللت گوشللت تخلفللات شللکار و صیللد 
غیرمجللاز افزایللش یافتلله اسللت البتلله بللا گشللت و کنتللرل 
شللبانه روزی در تللاش هسللتیم ایللن تخلفللات را بلله حداقللل 

برسللانیم.
فیروزنیللا بللا اشللاره بلله اینکلله منطقه شللکار ممنللوع »کاوه  ده« 
در شهرسللتان فیروزکللوه قللرار دارد، تصریللح کللرد: نمی تللوان 
حضللور شللکارچیان را در ایللن منطقلله انللکار کللرد و گفللت کلله 
شللکارچی در منطقلله مللا نمی آیللد و در هیللچ جایللی تخلللف 
صللورت نمی گیللرد امللا همللکاران مللا بللا حداقللل امکانللات 
خودرویللی و نیللروی انسللانی ایللن منطقلله را پایللش و آن را 

حفللظ می کننللد.
وی در اداملله توضیللح داد: بلله لحللاظ اسللتاندارد جهانللی در هر 
۴۰۰۰ هکتللار از یللک منطقلله حفاظللت شللده یللک محیط بللان 
نیللاز اسللت. برخللی نیللز می گوینللد هللر هللزار هکتللار یللک 
محیط بللان الزم دارد ایللن درحالیسللت کلله در ایللران مللا در 

هللر ۴۰ هللزار هکتللار هللم یللک محیط بللان نداریللم.
فیروزنیللا افللزود: منطقلله شللکار ممنللوع کاوه ده کلله مسللاحت 
آن حللدود ۷۵ هللزار هکتللار بللود و االن بلله ۹۰ هللزار هکتللار 
ارتقللا پیللدا کللرده اسللت دارای هفللت محیطبللان اسللت کلله 
در دو پاسللگاه محیط بانللی یکللی در »انزهللا« و دیگللری در 

»پشللت کوه« مسللتقر هسللتند.

نیش زنبورداران بر تن محیط زیست

شلمار  اینکله  بابیلان  محیط زیسلت  حفاظلت  یلگان  فرمانلده 
محیط بانلان فعللی در کشلور ۴۹ درصلد از نیلاز ملا را تأمین می کند، 
گفلت: در حلال حاضر بلا ۵۱ درصد کمبلود نیروی محیط بلان مواجه 

. هستیم
بله گلزارش خبرنلگار مهلر، سلرهنگ جمشلید محبلت خانلی صبح 
افتتلاح  بلا خبرنلگاران در حاشلیه مراسلم  چهارشلنبه در گفتگلو 
سلاختمان سلتاد فرماندهلی یلگان حفاظت محیط زیسلت اسلتان 
سلمنان ضملن بیلان اینکله کمبود نیلروی محیط بان در کشلور یکی 
از مهم ترین چالش های سلازمان حفاظت محیط زیسلت محسلوب 
می شلود، اظهلار داشلت: در حلال حاضلر با کمبلود ۵۱ درصلد نیروی 

محیط بلان در کشلور مواجله هسلتیم.
وی بلا اشلاره بله اینکله سله هلزار و ۵۰۰ نفلر محیط بلان در کشلور 
مشلغول بله کار هسلتند، تصریلح کلرد: ایلن تعلداد ۴۹ درصلد از 
نیلاز سلازمان محیط زیسلت را تأمیلن می کنلد کله باید بلرای جذب 
نیروهای جدید اقدامی اساسلی انجام شلود. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیسلت کشلور از برنامه ریزی برای جذب و گزینش نیروهای 
جدیلد در سلال آینده خبلر داد و گفت: بله زودی فراخوان به کارگیری 

۳۰۰ نیلروی محیط بلان جدیلد در سراسلر کشلور صادر می شلود.
محبلت خانلی بابیلان اینکله کمبلود نیلروی محیط بلان سلبب شلد 
محیط بانلان فعللی ۱۸ روز کار و ۱۲ روز اسلتراحت داشلته باشلند، 
خاطرنشلان کلرد: ایلن املر باعلث خسلتگی و دوری از خانلواده 
محیط بانلان شلده کله بلا جلذب نیروهلای جدیلد این مشلکل رفع 
می شلود. وی از برنامه ریلزی بلرای به کارگیری سله هلزار محیط بان 
در ۱۰ سلال آینلده خبلر داد و اضافه کرد: ۶۰۴ پاسلگاه محیط بانی در 
کشلور فعلال اسلت که به عللت کمبود نیلرو هم اکنون ۵۱۷ پاسلگاه 
محیط زیسلت فعالیلت دائملی دارد و از ایلن تعلداد ۴۵۰ پاسلگاه 
فعالیلت  روزانله  فقلط  به صلورت  مابقلی  و  به صلورت شلبانه روزی 

می کننلد.

۵1 درصد کمبود نیروی 
محیط بان در کشور

خبر
حال محیط زیست زاگرس 

خوب نیست
معللاون دفتللر مدیریللت زیسللتگاه هللا و امللور 
مناطللق سللازمان محیللط زیسللت گفللت: حللال 
محیللط زیسللت زاگللرس خللوب نیسللت و بایللد 
بللرای  فللوری  هماهنگی هللای  و  اقدامللات 

اصللاح ایللن رونللد صللورت گیللرد.
علللی بالللی گفللت: کوهسللتان زاگللرس بللا وسللعت بیللش از ۳۲ 
میلیللون هکتللار از بهتریللن نواحللی زیسللتی ایللران بلله شللمار مللی رود 
کلله در برگیرنللده ۶ میلیللون هکتللار جنگل هللای زاگللرس اسللت. ایللن 
ناحیلله زیسللتی بیللن ۴۰ تللا ۵۵ درصللد آب کشللور را تامیللن می کنللد 
و خاسللتگاه کشللاورزی دنیللا بللا قدمتللی بیللش از۶۰۰۰ سللال اسللت. 
از  ۲۵درصللد  حداقللل  برگیرنللده  در  زاگللرس  ناحیلله  افللزود:  وی 
بلله  منحصللر  آن  ۸۵۰ گونلله  اسللت کلله  گونه هللای گیاهللی کشللور 
انحصللاری کشللور اسللت. در زیسللتگاه  ۱۵۰۰ گونلله آن  زاگللرس  و 
جنگلللی زاگللرس نیللز حداقللل ۸۰ درصللد از جمعیللت عشللایر کشللور 
در حللدود ۴۰۰۰ آبللادی پراکنللده شللده انللد کلله عمدتللا معیشللت آن هللا 

متکللی بللر منابللع طبیعللی اسللت. 
ایللن  اخیللر  دهه هللای  در  متاسللفانه  اظهارکللرد:  اداملله  در  بالللی 
بهره بللرداری  دلیللل  بلله  ارزش کشللور  بللا  و  حسللاس  زیسللت بوم 
ناپایللدار، طرح هللای توسللعه ای نامللوزون همچنیللن تخریللب و تغییللر 
کاربللری اراضللی دچللار زوال شللده و آن را در معللرض بسللیاری از 
مشللکات و بیماری هللا از جمللله خشللکیدگی  و زوال جنللگل بلللوط 
قللرار داده اسللت. علیرغللم اقدامللات دسللتگاه های مختلللف بللرای 
صیانللت از ایللن زیسللت بوم حیاتللی کشللور، در نتیجلله بلله دلیللل 
نبللود هماهنگللی و برنامه ریللزی بللاال دسللتی و جزیللره ای کار کللردن 
متولیللان حللال زاگللرس مناسللب نیسللت و اقدامللات و هماهنگی هللای 

فللوری در سللطوح کان مدیریتللی بایللد صللورت پذیللرد.
بلله گللزارش پایللگاه اطللاع رسللانی سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت، 
معللاون دفتللر مدیریللت زیسللتگاه ها و امللور مناطللق سللازمان محیللط 
زیسللت در پایللان گفللت: سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت بلله عنللوان 
دسللتگاه حاکمیتللی و بللا حضللور نماینللدگان دسللتگاه های مرتبللط ، 
اسللتادان دانشللگاه و صاحبنظللران، جلسلله ای را بللا حضللور رییللس 
سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت در اول بهمللن مللاه برگللزار کللرد و 
پللس از بررسللی و تبللادل نظللر بلله ایللن جمللع بنللدی رسللید کلله در 
سللتاد ملللی هماهنگللی سیاسللت ها و برنامه هللای اجرائللی حفاظللت، 
احیللا و بهره بللرداری پایللدار از زاگللرس تشللکیل شللود و مقللرر شللد در 

اسللرع وقللت پیگیری هللای بعللدی صللورت پذیللرد.

محیط 
زیست

30هزار اصله نهال در شوشتر کاشته شد
رییس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر گفت: ۳۰ هزار اصله نهال به مناسبت هفته گرامیداشت هوای پاک در 

این شهرستان کاشته شد.

از  ملارد  شهرسلتان  زیسلت  محیلط  حفاظلت  اداره  سرپرسلت 
بازداشلت عاملل متخللف شلکار غیلر مجلاز در شهرسلتان ملارد 
خبلر داد.فاطمله برنلا بلا اعلام ایلن خبلر گفلت: بلا پیگیری های 
انجلام شلده از سلوی اداره حفاظلت محیلط زیسلت شهرسلتان 
ملارد، عاملل متخللف شلکار غیلر مجلاز کله در فضای مجلازی با 
انتشلار تصاویلر مربلوط بله کشلتار حیلات وحلش مرتکلب جلرم 
مرتکلب و موجلب جریحله دارشلدن احساسلات  افلکار عموملی 
شلده بلود، بازداشلت شلد.وی افلزود: ایلن متخللف که یلک فرد 
محللی بلود و از مدتلی قبلل اقلدام بله انتشلار تصاویلر شلکار در 

صفحله اینسلتاگرام خلود کلرده بلود.
برنلا افلزود: بلا رصلد فعالیت و اقداملات این شلخص، موضوع از 
طریلق مراجلع قضایلی پیگیری شلد و در نهایت روز گذشلته این 
متخللف بلا هملکاری نیلروی انتظاملی دسلتگیر شلد و در اختیار 

مراجلع قانونی قلرار گرفت.
سرپرسلت اداره حفاظت محیط زیسلت شهرسلتان مارد در ادامه 
گفلت: بلا توجله بله اینکله ایلن متخللف مبلادرت بله شلکار غیلر 
قانونلی و کشلتار حیلات وحش کرده اسلت موضوع جلرم از جنبه 
ضلرر و زیلان وارده بله محیلط زیسلت و جنبه عمومی جلرم قابل 

بررسلی و پیگلرد قضایی اسلت.
برنلا ضملن اشلاره بله اهمیلت حفلظ و حمایلت از حیلات وحش 
خاطرنشلان کلرد: حمایلت از عرصه هلای طبیعلی و حیات وحش 
وظیفله عموملی اسلت وایلن اداره تملام تلاش خلود را در جهلت 
فرهنگسلازی وحفلظ محیلط زیسلت به کارگرفته اسلت و بلا افراد 

خاطلی مطابلق قانلون برخورد می شلود.
 همزملان بلا گرامیداشلت هفته هلوای پاک با شلعار "هوای پاک، 
اقلدام و عملل" و در روزی کله بلا عنلوان " قانلون و هلوای پلاک"  
نامگلذاری شلد،کارکنان اداره حفاظلت محیلط زیسلت شلهریار بلا 

دادسلتان ایلن شهرسلتان دیلدار و گفتگلو کردند.              

فضای مجازی دست 
شکارچی غیرقانونی را در 

دست قانون گذاشت

گی
ود

ساالنه 11هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور آل
رئیللس گللروه سللامت هللوا و تغییللر اقلیللم 
وزارت بهداشللت بللا اعللام اینکلله سللاالنه ۵.۷ 
زودرس  مرگ هللای  هزینلله  دالر  میلیللارد 
منتسللب بلله آلودگللی هللوا در کشللور اسللت، 
از توجیلله وزارتخانه هللای صمللت و نفللت در 
زمینلله ارتقللای اسللتانداردهای مرتبللط بللا خللودرو و 

سللوخت، انتقللاد کللرد.
دکتللر عبللاس شاهسللونی در جلسلله کارگللروه کاهللش 
آلودگللی هللوای کشللور کلله در سللازمان حفاظللت محیللط 
زیسللت برگللزار شللد، اظهللار کللرد: وزارت صنعللت بللرای 
ارتقللای اسللتاندارد خودروهللا همیشلله بهانلله نبللود سللوخت 
مناسللب بللرای اسللتاندارد یللورو پنللج را می گیللرد و وزارت 
نفللت بللرای تولیللد سللوخت بهتللر نیللز بهانلله عللدم ارتقللای 
اسللتاندارد خودروهللا را؛ در حقیقللت ایللن موضللوع بللازی 
بللا سللامت مللردم اسللت و سللاالنه ۵.۷ میلیللارد دالر 
هزینلله مرگ هللای زودرس منتسللب بلله آلودگللی هللوا 

اسللت.
وزارت  اقلیللم  تغییللر  و  هللوا  سللامت  رئیللس گللروه 

بهداشللت اداملله داد: سللاالنه ۴۶۸ هللزار و ۶۸۲ سللال 
عمللر هللدر رفتلله از آلودگللی هللوا داریللم و بررسللی ها 
از  درصللد   ۶.۵ در  مرگ هللا  علللت  دادنللد کلله  نشللان 
سللکته های قلبللی، ۸ درصللد از سللکته های مغللزی و ۱۱ 
درصللد از سللرطان های ریلله، منتسللب بلله آلودگللی هللوا 
است.شاهسللونی گفللت: همچنیللن سللاالنه ۱۱ هللزار مللرگ 
در کشللور منتسللب بلله آلودگللی هللوا ثبللت می شللود و 
۸.۹ درصللد از مرگ هللای طبیعللی نیللز بلله علللت آلودگللی 

هللوا رخ می دهللد.
وی بللا تاکیللد بللر اینکلله تمامللی ایللن مللوارد هزینه هللای 
جللدی بللرای مللردم و دولللت دارد، تصریللح کللرد: چنانچلله 
مللا هزینلله ای بللرای بهبللود کیفیللت هللوا صللرف نکنیللم، 
مجبللور هسللتیم کلله همللان هزینلله را در بخللش درمللان 
بیماری هللای ناشللی از آلودگللی هللوا صللرف کنیللم. البتلله 
بایللد بلله ایللن نکتلله تأکیللد کللرد کلله آلودگللی هللوا فقللط 
مختللص بلله کشللور مللا نیسللت و کشللورهای دیگللری 
نیللز در دنیللا بللا ایللن مشللکات دسللت و پنجلله نللرم 

. می کننللد

افزایش 2۵0 میلیون لیتری مصرف گاز خانگیگاز
معللاون تامیللن و توزیللع شللرکت ملللی پخللش 
فرآورده هللای نفتللی بللا اشللاره بلله ایللن کلله در دی 
مللاه امسللال نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال قبللل 
مصللرف گاز خانگللی ۲۵۰ میلیللون متللر مکعللب 
افزایللش داشللته اسللت گفللت: طللی ۱۰ ماهلله ابتدای 
امسللال ۵۲ میلیللارد متللر مکعللب گاز طبیعللی در کشللور مصللرف 
شللده اسللت.به گللزارش ایسللنا، اکبللر اکبللری امللروز در جلسلله 
کارگللروه کاهللش آلودگللی هللوای کشللور کلله در سللازمان حفاظللت 
محیللط زیسللت برگللزار شللد اظهللار کللرد: بللا سللرد شللدن هللوا 
مصللرف گاز در بخللش خانگللی افزایللش  یافتلله اسللت و بلله همین 
دلیللل تمللام ذخایللر سللوخت مایللع نیروگاه هللا رو بلله اتمللام اسللت.

وی بللا بیللان ایللن کلله از ابتللدای امسللال تللا دی مللاه ۵۲ میلیللارد 
متللر مکعللب گاز طبیعللی و ۱۱ میلیللارد و ۶۰۰ میلیللون لیتر سللوخت 
مایللع در کشللور مصللرف شللده اسللت تصریللح کللرد: در مجمللوع 
طللی ۱۰ مللاه ابتللدای امسللال ۶۴ میلیللارد متللر مکعللب نفللت، 
گاز و گاز طبیعللی بلله مصللرف رسللیده اسللت. همچنیللن مصللرف 
گاز خانگللی در دی مللاه امسللال نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال 
قبللل ۲۵۰ میلیللون  لیتللر افزایللش داشللته اسللت.معاون تامیللن و 

توزیللع شللرکت ملللی پخللش فرآورده هللای نفتللی بللا اشللاره بلله 
این کلله ایللران جللزو کشللورهای در حللال توسللعه اسللت امللا از نظللر 
آالیندگللی جللزو ۱۰ کشللور اول دنیاسللت اظهللار کللرد: طللی دی مللاه 
امسللال نیللز روزانلله ۲۵۰ میلیللون لیتللر سللوخت مایللع در بخللش 
نیروگاه هللا و حمللل و نقللل کشللور مصللرف شللده اسللت. همچنیللن 
بللا احتسللاب گاز طبیعللی می تللوان گفللت کلله حللدود ۵۰۰ میلیللون 

متللر مکعللب گاز در بخللش خانگللی مصللرف شللده اسللت.
وی بللا تاکیللد بللر ایللن کلله تمامللی ایللن ارقللام حاکللی از آن 
اسللت کلله منابللع انللرژی بلله صللورت بللی رویلله در کشللور مصللرف 
می شللود گفللت: بایللد هللر چلله زودتللر فکللری بلله حللال مصللرف 
انللرژی در کشللور بکنیللم  چللرا کلله جللزو منابللع آالینللده زیسللت 
محیطللی هسللتند.معاون تامیللن و توزیللع شللرکت ملللی پخللش 
فرآورده هللای نفتللی اداملله داد: روزانلله ۸۰ میلیللون لیتللر بنزیللن 
پللاک و ۶۰ میلیللون لیتللر نفللت و گاز پللاک تولیللد می شللود. 
در حللال حاضللر در ۱۶۰ جایللگاه مواصاتللی کشللور سللوخت بللا 
اسللتاندارد یللورو چهللار توزیللع و  در ۴۳۰ جایللگاه کانشللهرها بنزین 

یللورو چهللار توزیللع می شللود.
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در  شلامگاه  صالحی نیلا  محسلن 
تولیلد  موانلع  رفلع  کارگلروه  نشسلت 
منطقله جنلوب کرملان افلزود: بیش از 
۸۴۰ شلهرک صنعتی در سراسلر کشلور 
فعلال اسلت کله ۴۴ هلزار و ۹۰۰ واحد 

در این شلهرک ها فعالیت می کنند.
 ۴۲ کرملان  اسلتان  داد:  ادامله  وی 
شلهرک و ناحیله صنعتلی دارد که ۴.۷ 
را  صنعتلی کشلور  شلهرک های  درصلد 

به خود اختصاص داده اسلت.
صالحی نیلا تصریلح کلرد: در شلهرک ها 
و نواحلی صنعتلی اسلتان کرملان ۳۴ 
اختیلار  در  زمیلن  طلرح،   ۷۰۰ و  هلزار 
گرفته انلد کله ایلن آملار بسلیار خوبلی 
کشلور  سلطح  در  اسلتان  ایلن  بلرای 

است.
معلاون وزیلر صنعلت، معلدن و تجارت 
اشلتغالزایی  شلاخص  داشلت:  اظهلار 
صنعتلی  شلهرک های  طرح هلای 
اسلتان کرملان در مقایلس کشلوری ۴ 

درصد است.
وی بله سلفر خلود بله شهرسلتان های 
و  عنبرآبلاد  قلعه گنلج،  منوجلان، 
جیرفلت اشلاره کلرد و گفلت: در ایلن 
نواحلی  و  شلهرک ها  از  شهرسلتان ها 
ایلن  مشلکات  و  بازدیلد  صنعتلی 

مناطق را بررسلی کردیم.
وی بلا بیلان اینکله در سلفر بله جنوب 
و  زیرسلاختی  طلرح  چنلد  کرملان 
رسلید،  بلرداری  بهلره  بله  صنعتلی 

افلزود: املروز شلاهد افتتلاح ۲ واحلد 
اقتصلاد  طرح هلای  از  صنعتلی 
 ۲۰ گلذاری  سلرمایه  بلا  مقاومتلی 
میلیلارد ریلال و اشلتغالزایی بیلش از 

۶۰ نفر بودیم.
صالحلی نیلا ادامله داد: ایلن طرح هلا 
بله  خصوصلی  بخلش  تلاش  بلا 

رسیدند. بهره برداری 
نشسلت  مصوبلات  بله  همچنیلن  وی 
منطقله  تولیلد  موانلع  رفلع  کارگلروه 
جنلوب کرملان اشلاره کلرد و گفلت: در 
این نشسلت مقلرر شلد هماهنگی های 
الزم بلرای ایجلاد شلهرک صنعتلی در 

فاریاب فراهم شود.
مدیلر عاملل سلازمان صنایلع کوچک و 

افلزود:  کشلور  صنعتلی  شلهرک های 
ارتقلاء  نواحلی صنعتلی،  بله  گازکشلی 
شلهرک های  محیطلی  زیسلت  رده 
صنعتلی، راه انلدازی تسلویه خانله در 
اعطلای  و  صنعتلی  شلهرک های 
تسلهیات ویلژه بله متقاضیان سلرمایه 

جملله  از  کرملان  جنلوب  در  گلذاری 
مصوبات این سلفر بود.

مدیرعاملل سلازمان صنایلع کوچلک و 
سلفر  در  ایلران  صنعتلی  شلهرک های 
یکلروزه خلود به جنلوب اسلتان کرمان 

۲ طلرح صنعتی را افتتاح کرد.

هلدف از اجلرای این طلرح ترغیب کشلاورزان 
بله تولید محصوالت سلالم تر ، ایجاد تسلهیل 
ایلن  شناسلایی  در  مصلرف کننلدگان  بلرای 
محصلوالت و مهلم تلر از همله جلوگیلری از 
عرضله محصلوالت ناسلالم بله نلام تولیلدات 
ایلن طلرح محصلوالت  در  اسلت.  مازنلدران 
تولیلدی پس از انجلام آزمایش های مختلف 
در صلورت قلرار گرفتلن در نملودار سلامت ، 
گواهلی محصول سلالم را به عنوان شناسلنامه 

دریافت می کنند.
مسلئوالن دسلتگاههای دخیلل در اجلرای این 
طلرح مهم تریلن هلدف آن را تضمین امنیت 
موضوعلی کله   ، داننلد  ملی  غذایلی کشلور 
مازنلدران بله خاطر تولید ۷۲ نلوع محصول به 
مقلدار بیلش از هفت میلیون تلن و در اختیار 

داشلتن رتبله اول تلا سلوم تولید دسلتکم ۱۵ 
محصلول ، نقلش اساسلی در آن دارد.با وجود 
اعام رسلمی دانشگاه علوم پزشلکی مازندران 
مبنلی بلر ایلن کله تلا ۹۹ درصلد محصلوالت 
کشلاورزی اسلتان سالم اسلت ، همه ساله در 
هلای  بخلش  محصلوالت  برداشلت  فصلل 
مختللف کشلاورزی مازنلدران ماننلد برنلج ، 
مرکبلات و ماهلی موضلوع آلودگلی آنهلا ذهن 
مصلرف کنندگان را مشلوش ملی کند در حالی 
کله در هیلچ یلک از ایلن ادعاهلا نله آملاری 
اعلام ملی شلود و نه سلندی ارائه ملی گردد.
مازنلدران برابر گزارش مراجع رسلمی حدود ۱۱ 
درصد از ارزش افزوده بخش کشلاورزی کشور 
را در اختیلار دارد و در تولیلد محصوالتلی چون 
برنلج و مرکبلات حدود ۵۰ درصد نیاز کشلور را 

تامیلن ملی کنلد و بله همین خاطر هلم جهاد 
کشلاورزی مازندران در چارچوب برنامه وزارتی 
موضلوع شناسلنامه دار کردن محصلوالت را در 
دسلتور کار قلرار داده اسلت.بر اسلاس ایلن 
طرح کشلاورزانی کله متقاضی دریافت نشلان 
حلد مجلاز آالینده هلا هسلتند ملی تواننلد بله 
الکترونیلک جهلاد  پنجلره خدملات  سلامانه 
http:// کشلاورزی و یا به پایگاه اطاع رسلانی
http:”eagri.maj.ir محصلوالت گواهی شلده 
و ارگانیلک مراجعله و ثبلت نلام کنند.رییلس 
گروه محیط زیسلت و سلامت غذای سازمان 
جهلاد کشلاورزی مازنلدران روز چهارشلنبه در 
گفلت و گلو بلا ایرنلا با اعلام این که طلرح در 
مازنلدران نیلز آغلاز شلد ، گفلت : بلرای ایلن 
منظلور تفاهمنامله سله جانبله هملکاری بین 

اداره تحقیقات کشلاورزی ، اداره کل اسلتاندارد 
و سلازمان جهاد کشلاورزی اسلتان امضا شده 
اسلت.علی ابوالحسلنی افلزود : در نخسلتین 
گام ۲۳ نفلر دانلش آموختلگان بیلکار بخلش 
های مختلف کشلاورزی اسلتان طلی فراخوان 
عموملی دوره آموزشلی را تحلت عنلوان کنترل 
کیفیلت محصلوالت کشلاورزی گذرانلده اند تا 
بتواننلد طلرح را بدرسلتی اجرایلی کننلد.وی 
توضیلح داد : اکنلون بله ایلن مرحلله رسلیده 
متقاضلی گرفتلن  ایلم کله کشلاورزانی کله 
شناسلنامه محصول خود هسلتند اول باید در 
سلامانه ثبلت نلام کننلد و بعلد از آن یکلی از 
کارشناسلان ملا را بله عنلوان مشلاور و ناظلر از 
تلا  زملان کشلت  در  زراعلی  فصلل  ابتلدای 
برداشلت محصلول انتخاب کند چلون کیفیت 
و سلامت محصلوالت کشلاورزی برآینلدی از 
کیفیلت خلاک، آب، نهاده هلا و عملیات زراعی 
مناسلب و مدیریلت صحیلح و علمی اسلت و 
در نتیجله کارشلناس ملا بایلد بلر تماملی این 

مراحل نظارت کند.

اسلتاندار گلسلتان بلا اشلاره بله اینکه بعد از سلیل امسلال 
کشلاورزان بلدون اینکه بلرای آن ها محدودیلت ایجاد کنیم، 
اقلدام بله کشلت برنلج کردنلد، گفلت: امسلال کشلاورزان 
گلسلتانی از محل کشلت برنج حداقل ۴۵۰۰ میلیارد تومان 
درآملد کسلب کردند.هلادی حق شلناس پیش از ظهلر دوم 
بهملن در اختتامیله سلومین جشلنواره روابلط عمومی های 
برتر اسلتان گلسلتان اظهار کرد: امروز حرکت در رسلانه های 
کشلور دقیقلًا شلبیه حرکلت در میلدان میلن اسلت؛ اولین 
اشلتباه، تبدیل به آخرین اشلتباه می شلود.وی با اشلاره به 
اینکله اسلتفاده از رسلانه هلم می توانلد ارزش آفریلن و هم 
مخلرب باشلد، افلزود: باید تاش کنیم بخلش تخریبی آن 
را بله حداقل ممکن برسانیم.اسلتاندار گلسلتان با اشلاره به 
نقلش رسلانه ها در آگاه سلازی ملردم، بیان کلرد: در روزهای 
اخیر با توجه به سلرما در سلطح کشلور و اسلتان و باالرفتن 
مصلرف گاز، گاز کارخانه جلات آجرپزی قطع شلده و به جای 
آن از سلوخت جایگزیلن اسلتفاده می کننلد. همین امر هم 
باعلث شلده که قیملت هر آجر ایتلال که در حلال حاضر در 
مناطق سلیل زده اسلتان نیاز مبرمی به آن داریم، ۱۰۰ تومان 
افزایلش پیلدا کند.حق شلناس بلا اشلاره بله قطلع گاز ۲۹ 

کارخانله آجرپلزی در اسلتان، خاطرنشلان کلرد: اگلر ملردم 
اسلتان دملای داخلل منازل خلود را ۲ درجله کاهش دهند، 
گاز بله چرخله کارخانه هلای آجرپلزی اسلتان بر می گلردد و 
بله  ایلن کار  بلا  و  می یابلد  ایتلال کاهلش  آجلر  قیملت 
سلیل زدگان اسلتان هلم کملک می کنیلم.وی بابیلان اینکه 
اصلی ترین سلرمایه کشلور، سلرمایه اجتماعی است، گفت: 
از بخلش رسلانه و روابط عمومی هلا می خواهیم که عمیق تر 
مطللب بنویسلند. ایلن مطاللب را می تلوان در روزنامه هلا 
منتشلر کلرد؛ هنلوز هلم در کشلورهای پیشلرفته روزنامه ها 
پابرجلا هستند.اسلتاندار گلسلتان در ادامله تصریلح کلرد: 
سلیل امسلال عاوه بر خسلارت های زیادی )۴۵۰۰ میلیارد 
توملان( کله بله هملراه داشلت، فوایلدی هلم بلرای ملردم 
داشلت. بعلد از سلیل تاکنلون ۳۵۰۰ میلیلارد توملان کمک 
باعلوض و یلا تسلهیات ۴ درصلدی بله ملردم اسلتان 
امسلال  کلرد:  بیلان  است.حق شلناس  پرداخت شلده 
کشلاورزان اسلتان ۶۹۰ هلزار تلن شللتوک برنلج برداشلت 
کردنلد کله حدود ۴۹۰ هزار تن بیشلتر از سلال گذشلته بوده 
اسلت. با محاسلبه می توان دید که کشلاورزان حداقل ۴۵۰۰ 

میلیارد تومان درآمد از کشت برنج کسب کردند.

هزار واحد صنعتی به چرخه تولید 
کشور بازگشتند

صدور شناسنامه برای محصوالت کشاورزی 
مازندران آغاز شد

درآمد 4۵00 میلیارد تومانی 
کشاورزان از کشت برنج
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افقی
  ۱ - بخور آن برای سللرما خوردگی و 

زكام بللكار میرود - قایق و بلم

 ۲ - نامللی ژاپنی - مخلوقات، آفریده 

شدگان، ویتنام قدیم 

۳ - چینه دان مرغ - نویسللنده سللناریو 

های فیلم

۴ - مختللرع تلفللن، گرفتنی از هوا - 

مسللابقه اتو مبیل رانی، مخفف ریسمان 

- گوشلله خلوت - معترف

 ۵ - اما - پسللر كوروش كبیر - پار 

برعکس

 ۶ - گرامی تر، بخشللنده تر، جوانمردتر 

- از آثار ماکسللیم گورکی - چه وقت؟، 

چه کسی؟

 ۷ - اشللک ریختن - پسر تازی - 

سللتون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن 

۸ - تولید - اثری از اسللتیون گرین 

- روبالشی

 ۹ - حس وارونه - انبار غله - كاشللف 

ماالریا  میكروب 

۱۰ - دریللا - حلقلله زینتی نگین دار - 

شهره آفاق است، مشهور 

۱۱ - عللدد - ماننللد، نظیر، مانند و نظیر 

- قورباغلله درختی - ریزه های ورق طا 

۱۲ - مخترع میکروفون - ضمیر اشللاره، 

اشللاره به دور، از خواهران برونته - گوزن 

- دختر

 ۱۳ - گیاهللی از تیللره نعنا - قرص تب 

بر ۱۴ - خورشللید عالمتاب - خوش 

رفتللاری ۱۵ - نام این چهره ادبی

عمودی 
 ۱ - سللایت شخصی  - لجوج

 ۲ - كجاسللت؟ - شللهرت یکی از تیم 

هللای لوس آنجلس در NBA - تقویت 

كننده 

۳ - زمین آماده كشللت - استانه خانه 

- از آثار پل سللارتر 

۴ - قشللون و سپاه، سپاه، جند 

- منسللوب به حضرت عیسی - از 

عناصرشللیمیای باعدد اتمی ۵۴ 

۵ - تک تک - مخفف آتش - شللن 

وارونه - از هالوژنها

 ۶ - بسللتن زخم - پشللت سر هم

 ۷ - نیم صدای سللاعت - كافی، كافی 

اسللت - اتومبیل - منقار کوتاه

 ۸ - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشللوده 

- خمیده - ناامید، یخ انگلیسللی

 ۹ - از ایللل هللای بزرگ غرب ایران - 

شللهر آذری، شهر آذربایجان شرقی

 ۱۰ - ریز ریز كردن - باشللگاه پیتر 

کراچ ۱۱ - رودی در روسللیه - یارغم، هر 

دو - مللن و تللو، ضمیر جمع، آب تازی - 

نقاشی وسیله 

 ۱۲ - یكی از بازیگران سللینمای ایران، 

نام پدر ابراهیم - از سللیارات منظومه 

شمسللی - مشكین شهر سابق 

۱۳ - کانتللر - جللدا كردن چیزی از چیز 

دیگر - سللرایت آب از چیزی به چیز 

دیگر، تراوش 

۱۴ - شللاخه جوان - از شهرهای استان 

فارس - پایان نامه

 ۱۵ - آرمان شللهر - بهتر وخوبتر
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 پیام
استان ها

30 هزار تن شن و نمک بین راهدارخانه های چهارمحال و بختیاری توزیع شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از توزیع ۳۰ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه های 
استان برای اجرای طرح زمستانی راهداری خبر داد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چللون ششللدانگ یکبللاب خانلله پللاک ۲ فرعللی از ۱۳۴۴ اصلللی واقللع در بخللش 
۲۸ کرمللان بلله مسللاحت ۳۱۶/۶ متللر مربللع بلله ادرس کرمللان رایللن بلللوار معلللم 
کوچلله ۱۲ مللورد تقاضللای اقللای علللی شللادمان مللی باشللد تاکنللون تحدیللد حللدود نشللده و 
نیللاز بلله تحدیللد حللدود دارد و اعمللال تبصللره ذیللل مللاده ۱۵ قانللون ثبللت هللم میسللر نمللی 
باشللد لللذا حسللب در خواسللت مالللک بللخ شللماره ۱۱۰۲/۲۸۶۴۱ – ۹۸/۱۱/۰۲ بدینوسللیله 
آگهللی تحدیللد حللدود اختصاصللی منتشللر و عملیللات تحدیللدی از سللاعت ۸ صبللح روز 
۹۸/۱۱/۳۰ در محللل شللروع  و بعمللل خواهللد آمللد لللذا بلله مالللک یللا مالکیللن امللاک 
مجللاور رقبلله مزبللور اخطللار مللی گللردد کلله در موعللد مقللرر در ایللن اعللان در محللل وقللوع 
ملللک حاضللر و در صللورت عللدم مراجعلله مجاوریللن عملیللات تحدیللدی بللا معرفللی مالللک 
انجللام و چنانچلله کسللی نسللبت بلله حللدود و حقللوق ارتقاقللی آن اعتراضللی داشللته باشللد 
طبللق مللاده ۲۰ قانللون ثبللت حداکثللر ظللرف مللدت ۳۰ روز پللس از تنظیللم صورتمجلللس 
تحدیللدی اعتللراض خللود را کتبللا بلله ایللن اداره اعللام نمایللد و ظللرف مللدت یکمللاه از 
تاریللخ اعللام اعتللراض مهلللت دارنللد تللا بلله دادگاه صالحلله مراجعلله و اقللدام بلله تقدیللم 
دادخواسللت نمللوده و رسللید تقدیللم دادخواسللت را از دادگاه اخللذ و بلله ایللن اداره تسلللیم 
نماینللد بدیهللی اسللت پللس از مضللی مهلللت یللاد شللده و ارائلله گواهللی عللدم تقدیللم 
دادخواسللت توسللط متقاضللی ثبللت عملیللات ثبتللی بنللام وی اداملله خواهللد یافللت و 

هیچگونلله ادعایللی مسللموع نخواهللد بللود
تاریخ انتشار ۹۸/۱۱/۰۳ 
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ابالغ اجرائیه
در خصوص پرونده اجرایی کاسله ۹۸۰۰۷۴۴،بدینوسلیله به اقای 
محملد پلور محملدی ماهونکلی فرزنلد مهلدی بله شلماره مللی 
۳۰۵۱۵۲۲۲۸۷ بله موجلب گلزارش ملورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۴ کارشلناس رسلمی 
دادگسلتری ششلدانگ پلاک ثبتلی فرعلی ۱۸۷۶ از پلاک اصللی ۱۸۱۸در 
بخلش ۹کرمان واقع در رفسلنجان به مبلغ۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریلال ارزیابی گردیده.

للذا چنانچله به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشلید،اعتراض کتبی 
خلود را ظلرف ملدت پنلج روز از تاریلخ ابلاغ این اخطاریه بله ضمیمه فیش 
بانکلی دسلتمزد کارشلناس تجدیلد نظلر بله مبللغ ۶.۰۳۷.۵۰۰ ریلال به دفتر 
ایلن اجلرا تسللیم نمایید.ضمنا بله اعتراضی که خارج از موعلد یا فاقد فیش 
بانکلی دسلتمزد کارشلناس تجدید نظر باشلد ترتیب اثلر داده نخواهد شلد.
مسئول ثبت اسناد و امالک رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(
بله موجلب پرونلده اجرایلی کاسله ۹۸۰۰۴۰۴ ملازاد ششلدانگ 
خانله پاک ثبتلی ۲۴۴ فرعلی از ۱۸۹۲ اصللی واقلع دررفسلنجان 
بللوار مصطفلی خمینی خیابان شلهریار کوچه مسلجد ابوالفضلل ضلع جنوب 
مسلجدفرعی اول سمت چپ ملک به شلماره پاک ۱۰درب حیاط که سند آن 
در صفحه ۴۹۳ به شلماره ثبت ۴۷۲۴۰ دفتر ۲۷۳بخش ۹ کرمان رفسلنجان 
صادر و مع الواسلطه به آقای حسلین رحیمی مهدی آباد منتقل شلده اسلت 
طبلق سلند بله مسلاحت ۳۷۸.۷۵ متلر مربلع کله محلدود بله حلدود ثبتی 
مشلخصات مللک از نظلر عرصله و اعیلان عرصه:مطابق با سلند به مسلاحت 
۳۷۸.۷۵ متر مربع مشلخصات ملک ملک در زمان بازدیددرطبقه همکف در 
حلال بهلره برداری بود.نملای معبر اجر گره ای و کاف های عمودی مشلاهده 
گردیلد حیلاط موزاییلک طلرح دار ونملای حصار و سلرویس بهداشلتی روی 
حیاط و سلاختمان سلفال پاک شده اسلت .بالکن و طبقه اول فاقد نماست 
داخل کف سلرامیک و دیوار به ارتفاع ۱ متر سلرامیک شلده و مابقی سلفید و 
سلقف و دارای ابزار گوشله و وسلط می باشلد آشپزخانه کاشی و سرامیک و ۹ 
متر کابینت ام دی اف مشلاهده گردید سلرویس های بهداشلتی نیز کاشلی 
و سلرامیک شلده اند سلاختمان با اسلکلت آجری و کاف های بتنی عمودی 
و افقلی و سلقف تیرچله بلا بللوک پلی اسلتایرن سلاخته شلده اسلت طبقه 
همکلف تکمیلل و طبقله اول مطابق تصاویر پیوسلت عملیلات اجرایی کلفت 
کاری به اتمام رسلیده و در اتاق سلفید شلده و مابقی در حال اجرای پاسلتر 
سلیمان اسلت مسلاحت همکلف۱۹۲ ،متلر مربع+۷.۵متلر مربلع ۱.۲بالکن و 
طبقله اول ۱۹۲متلر مربلع +۷.۵متلر مربع.۱.۲بالکلن ۵.۶متر مربع سلرویس 
روی حیلاط در محلل از متلراژ مشلخص شلده همکف۱۴متلر مربلع باکلس 
پلله کله شمشلیریهاو  اجلر کاری نصلب املا پلله ها جلدا نشلده انلد و دیوار 
هااجریسلت و۳۰.۹مترمربلع پارکینلگ کله در محلل بله اتاق کار تبدیل شلده 

اسلت سیسلتم گرمایشلی بخلاری گازی و سرمایشلی کوللر ابی اسلت داری 
پروانله سلاخت بله شلماره۱۰۵۸۰۰۹ ملورخ ۹۴.۵.۶ بله متلراژ۳۹۹ متلر مربع 
کله طبق نظر کارشلناس رسلمی  به مبللغ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)شلش میلیاردو 
ششلصدو بیسلت میلیون ریال( ارزیابی شلده اسلت بر روی ملک امتیاز اب 
و بلرق و گاز و تلفلن نیز منصوب می باشلد طبق اسلناد رهنی شلماره ۱۹۳۶۶ 
دفتلر خانه۶۳رفسلنجان در قبلال مبللغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریلال در رهلن بانلک 
سلامان رفسلنجان قلرار گرفته،پلاک فلوق از سلاعت ۹ الی ۱۲ روز یکشلنبه 
ملورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۷ واقلع  در محلل  اجلرای اداره ثبلت اسلناد و املاک 
رفسلنجان واقع در  رفسلنجان بلوار شلهید کشلاورزی خیابان شلهید حمید 
شلریفی از طریلق مزایده به فروش می رسلد مزایلده از مبللغ ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریلال شلروع و بله باالتریلن قیملت پیشلنهادی نقلدا فروختله ملی شلود 
شلرکت در جلسله مزایلده بلرای عملوم ازاد اسلت و فروش کا نقدی اسلت 
الزم بله ذکلر اسلت پرداخلت بدهلی هلای مربلوط بله اب  ، بلرق و گاز اعلم 
حلق انشلعاب و یا حق اشلتراک و مصلرف در صورتی که ملورد مزایده دارای 
انهلا باشلد و نیزبدهلی هلای مالیاتلی و عوارض شلهرداری و غیره تلا تاریخ 
مزایلده اعلم از اینکله رقلم قطعلی ان معلوم شلده یا نشلده باشلد بله عهده 
برنلده مزایلده اسلت و نیلز در صلورت وجلود ملازاد وجلوه پرداختلی بابلت 
هزینله ای فلوق از محلل ملازاد بله برنلده مزایده مسلترد خواهد شلد و نیم 
عشلر وحلق مزایلده نقدا وصول میگلردد ضمنلا چنانچه روز مزایلده  تعطیل 
رسلمی گلردد مزایلده روز اداری  بعلد از تعطیللی در هملان سلاعت و ملکان 
مقلرر برگلزار خواهلد  شلد  طالبین و خریلداران می توانند جهت شلرکت در 
مزایلده در وقلت مقلرر بلا ارائله چک رملز دار به مبللغ پایه در جلسله مزایده 

به نشلانی فلوق شلرکت نمایند
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۳

مسئول  اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

اگهی مزایده مال منقول 
شهرسلتان  اختلاف  حلل  شلوراهای  حقوقلی  احلکام  اجلرای  دوم  شلعبه 
جیرفلت در نظلر دارد در خصلوص پرونلده اجرایلی کاسله ۹۸۰۶۸۲محكلوم 
لله اقلای احملد مفتخلر خنلده رو و محكلوم عليله آقلای جلواد نبلوی و خانلم مهديله 
نبلوی پلور دایلر بلر مطالبله وجله ) نیابلت ( املوال منقلول بله آدرس دفتلر شلعبه دوم 
اجلرای احلکام بلذر بادمجلان گلخانله ای ۴ پاکلت بله ارزش هلر پاکلت ۵۰۰۰ علددی 
کله توسلط کارشلناس رسلمی دادگسلتری جمعلا" بله مبللغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریلال ارزیابلی 
گردیلده از طریلق مزایلده بفلروش برسلاند . جلسله مزایده در ملورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳راس 
سلاعت۱۰ صبلح بلا حضلور نماینلده دادسلرا در محلل اجلرای احلکام شلعبه دوم برگزار 
میگلردد ، متقاضیلان در صلورت تمایلل ضملن هماهنگلی بلا اجلرای احلکام حقوقلی 
۵ روز قبلل از تاریلخ مزایلده ملی تواننلد از املوال بله ادرس فلوق الذکلر بازدیلد و در 
۱۰ درصلد مبللغ پیشلنهادی ) حداقلل قیملت  بله شلرکت در مزایلده  تمایلل  صلورت 
فلروش پایله ارزیابلی شلده می باشلد ( خود را به حسلاب شلبای سلپرده دادگسلتری 
iri۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰ با شناسله واریلز ۱۷۱۰۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۴۰۰۴۰۰۴ واریز 
و قبلض آن را بله هملراه پیشلنهاد کتبلی در پاکلت در بسلته و تلا قبلل از برگلزاری 
جلسله مزایلده تحویلل ابلن اجلرا نمايند بدیهی اسلت شلخصي بله عنوان برنلده مزایده 
شلناخته ملی شلود کله باالتریلن قیملت  را پیشلنهاد داده باشلد در صلورت انصلراف 

برنلده مزایلده ده درصلد مبللغ پیشلنهادی بله نفلع دوللت ضبلط خواهلد شلد . 
رئیس اجرای احکام مدنی شعبه دوم حل اختالف- م الف :29

اگهی مزایده مال منقول  
شللعبه دوم اجللرای احللکام حقوقللی شللوراهای حللل اختللاف شهرسللتان 
جیرفللت در نظللر دارد در خصللوص پرونللده اجرایللی کاسلله ۹۸۰۶۸۳محكللوم 
للله اقللای احمللد مفتخللر خنللده رو و محكللوم عليلله آقللای جللواد نبللوی و خانللم مهديلله 
نبللوی پللور دایللر بللر مطالبلله وجلله ) نیابللت ( امللوال منقللول بلله آدرس دفتللر شللعبه دوم 
اجللرای احللکام بللذر بادمجللان گلخانلله ای ۴ پاکللت بلله ارزش هللر پاکللت ۵۰۰۰ عللددی 
کلله توسللط کارشللناس رسللمی دادگسللتری جمعللا" بلله مبلللغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریللال ارزیابللی 
گردیللده از طریللق مزایللده بفللروش برسللاند . جلسلله مزایللده در مللورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳راس 
سللاعت۱۰ صبللح بللا حضللور نماینللده دادسللرا در محللل اجللرای احللکام شللعبه دوم برگللزار 
میگللردد ، متقاضیللان در صللورت تمایللل ضمللن هماهنگللی بللا اجللرای احللکام حقوقللی ۵ 
روز قبللل از تاریللخ مزایللده مللی تواننللد از امللوال بلله ادرس فللوق الذکللر بازدیللد و در صللورت 
تمایللل بلله شللرکت در مزایللده ۱۰ درصللد مبلللغ پیشللنهادی ) حداقللل قیمللت فللروش 
پایلله ارزیابللی شللده مللی باشللد ( خللود را بلله حسللاب شللبای سللپرده دادگسللتری 
iri۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰ بللا شناسلله واریللز ۱۷۱۰۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۴۰۰۴۰۰۴ واریللز 
و قبللض آن را بلله همللراه پیشللنهاد کتبللی در پاکللت در بسللته و تللا قبللل از برگللزاری 
جلسلله مزایللده تحویللل ابللن اجللرا نماينللد بدیهللی اسللت شللخصي بلله عنللوان برنللده 
مزایللده شللناخته مللی شللود کلله باالتریللن قیمللت  را پیشللنهاد داده باشللد در صللورت 
انصللراف برنللده مزایللده ده درصللد مبلللغ پیشللنهادی بلله نفللع دولللت ضبللط خواهللد شللد . 
رئیس اجرای احکام مدنی شعبه دوم حل اختالف –م الف :28

مفقـودی
برگ سبز وانت پیکان تیپ OHV 1600 مدل 1389 
بـه رنگ سـفید شـیری - روغنـی به شـماره پالک 
6۵/ 284 ط 32 به شـماره موتـور 11489094029 
 NAAA46AA۵BG171۵33 و شـماره شاسـی
بنام محمـد یعقوبی کهنوج فرزند کریم به شـماره 
ملی 2993397818 و شـماره شناسنامه 1 صادره 
از کرمـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط 

اسـت. زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 
چهارمحال و بختیاری )سری 81(

نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و 
ــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت  مــاده 13 آییــن نامــه قان
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــور مســتقردر اداره ثب ــون مذک ــدرج در قان من
ــت اطــالع  ــده جه ــورد رســیدگی و رأی آن صــادر گردی فارســان م

ــردد : ــی مــی گ ــل آگه ــه شــرح ذی عمــوم ب
ــالک ثبتــی 416  ــه شــماره  پ ــه  فارســان  ب ــع در ابنی امــالک واق

ــاری  بخــش َده: ــال و بختی ــی چهارمح اصل
4012 فرعــی - آقــای موســی كارگــر فیــل آبــادی ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 67.01 متــر مربــع قســمتی از پــالك 562 
فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از رمضــان قاســمی دهكــردی 
ــه ســه  ــادی نســبت ب ــل آب ــر فی ــر كارگ ــای امی ــی - آق 4104 فرع
ــه مســاحت 18.02  ــازه ب ــاب مغ ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
ــداری شــده مــع  ــع قســمتی از پــالك 365 فرعــی خری ــر مرب مت

ــی اســدی  الواســطه از امیدعل
4104 فرعــی - آقــای مهــدی كارگــر فیــل آبــادی نســبت بــه ســه 
ــه مســاحت 18.02  ــازه ب ــاب مغ ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
ــداری شــده مــع  ــع قســمتی از پــالك 365 فرعــی خری ــر مرب مت

ــی اســدی  الواســطه از امیدعل
ــالک  ــماره  پ ــه ش ــان  ب ــرت  فارس ــه نص ــع در مزرع ــالک واق ام

ــش َده: ــاری  بخ ــال و بختی ــی چهارمح ــی 420 اصل ثبت
3159 فرعی-آقــای حمیــد شــیروانی فارســانی ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 154.06 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع 

الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضلــی 
ــادی ششــدانگ  ــل آب ــای اســماعیل شــیروانی فی 4062 فرعی-آق
ــداری  ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 278.21 مت ــاب ســاختمان ب یکب

شــده  مــع الواســطه از آقــای شــمس هللا فاضلــی فارســانی
4079 فرعی-آقــای گــودرز آذرخزیــن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 606.59 متــر مربــع خریــداری شــده  مع الواســطه از 

آقــای جبــار امینی فارســانی
ــی 463  ــالک ثبت ــماره پ ــه ش ــان ب ــه جونق ــع در قری ــالک واق ام

ــش َده: ــاری بخ ــال و بختی ــی چهارمح اصل
ــبت  ــی نس ــرد جونقان ــاری ف ــان مخت ــای ساس ــی- آق 1724 فرع
ــه بــه مســاحت  بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خان
184.37 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از محمدرضــا 

ــی ــدم جونقان ــاری مق غف
ــاب  ــدانگ یکب ــو شش ــی نیك ــژه عباس ــای منی ــی- آق 2990 فرع
ــع  ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب ــاحت 561.01 مت ــه مس ــه ب خان

ــی ــتمی جونقان ــا رس ــن آق ــطه از حس الواس
تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه 1398/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه 1398/11/03 

علی رحیمی پردنجانی
9881 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

توجه : 
ــی  ــن اداره آمادگ ــان ، ای ــی فارس ــوزه ثبت ــرم ح ــهروندان محت ش
مالكیــت  اســناد  بــا  ای  دفترچــه  مالكیــت  اســناد  تعویــض 
كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در 
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری 
ــان  ــدت زم ــما را در م ــه ش ــر علی ــی ب ــاوی احتمال ــرح دع از ط

دارد محــدودی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ــوم  ــه منظــور اطــالع عم ــل ب ــه شــرح ذی ــورد تقاضــا ب ــک م مل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
ــی  ــد حاج ــور فرزن ــه پ ــمعیل عاطف ــای اس ــد . آق ــم نماین تقدی
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 2241 صــادره از آســتارا ب ــا ب آق
ملــی 2619416787 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یکبــاب خانــه کاربــری باغــات بــه مســاحت 900/04 مترمربــع 
پــالک 2824 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش 
ــدی  ــوم مه ــمی وراث مرح ــک رس ــداری از مال ــالن خری 32 گی
خــاص بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد  ــق مق ــراض طب وصــول اعت
ــه دادگاه  شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر ب

ــود . نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/03

9860 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

پاالیشگاه شازند از شرکای بزرگ تامین اجتماعی
محمدرضا بیدهندی، مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی با غامحسین رمضانپور مدیرعامل پایشگاه امام خمینی)ره( شازند دیدار و گفتگو کرد.

بیدهندی در این دیدار ضمن اعام آمادگی سازمان تامین اجتماعی با هر گونه تعامل و همکاری با شرکای اجتماعی گفت: پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
از شرکای اجتماعی بزرگ سازمان تامین اجتماعی است و نقش ارزنده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند.رمضانپور نیز در این دیدار ضمن اشاره به اهم 

مباحث موجود در حوزه تامین اجتماعی گفت: سازمان های اداری و دولتی باید یاری کننده تولید باشند و در این زمینه باید تمام تاش و کوشش خود 
را به کار گیریم تا نقاط مشترک را تقویت کنیم.

مهللران  خللرم نیللا معللاون برناملله ریللزی و توسللعه ضمللن 
اعللام ایللن مطلللب افللزود: یکللی از مهللم تریللن دغدغلله 
هللای سللال هللای اخیللر، در بحللث پایللداری شللبکه بللرق 
اضطللراری فوالدسللازی بللود. در مواقللع قطللع و نوسللانات 
شللبکه بللرق بخصللوص در حوادثللی مثللل سللقوط دکل 
هللای بللرق شللبکه سراسللری کلله در سللالهای اخیللر اتفللاق 
افتللاد،  بلله منظللور جلوگیللری از هرگونلله خسللارت و حادثلله 
در خللط تولیللد مللی بایسللت، بافاصللله بللرق اضطللراری در 
مللدار قللرار گیللرد، لللذا در سللال هللای متمللادی داشللتن 
یللک سیسللتم مطمئللن، پایللدار و یکپارچلله بللرق اضطللراری 
در بخللش فللوالد سللازی، بلله یللک دغدغلله جللدی بللرای 

شللرکت فللوالد خوزسللتان تبدیللل شللده بللود.
خللرم نیللا در اداملله گفللت: بللا اجللرای پللروژه خریللد، 
نصللب و راه انللدازی دیللزل ژنراتورهللای جدیللد فللوالد 
سللازی، نگرانللی هللا و تهدیدهایللی کلله در سیسللتم موجللود 
بللرق اضطللراری فللوالد سللازی وجللود داشللت، شللامل: 
افللت فشللار گاز در فصللل زمسللتان، و یکپارچلله نبللودن 
خروجللی توربللو ژنراتورهللا بللا دیللزل ژنراتورهللا، بلله طللور 
کامللل برطللرف شللد، و بللا بهللره بللرداری از یللک مجموعلله 
سللنکرون دیللزل ژنراتللور ۱.۵ مللگا ولللت آمپللر قبلللی، و دو 
دسللتگاه دیللزل ژنراتللور جدیللد بللا ظرفیللت ۲.۷ مللگا ولللت 
آمپللری،  موجللب  پایللداری  شللبکه بللرق اضطللراری فللوالد 

سللازی شللده اسللت .
معللاون برناملله ریللزی و توسللعه بللا اشللاره بلله سللابقه ۱۰ 
سللاله تعریللف و اجللرای ایللن پللروژه، افللزود: تقویللت و 
نوسللازی سیسللتم بللرق اضطللراری فوالدسللازی،  از دو منظر 
دارای حساسللیت و سللختی شللرایط کار بود، نخسللت اینکه 
تجهیللزات خللاص مللورد نیللاز ایللن پللروژه خریللد خللارج و 
مشللمول تحریللم هللای خارجللی بودنللد و دوم اينکلله محللل 
نصللب تجهیللزات در حسللاس تریللن واحللد تولیللدی 
شللرکت، یعنللی بخللش فوالدسللازی بللود کلله اجللرای بللدون 
توقللف تولیللدی آن، ملللزم بلله انجللام هماهنگللی هللای 
پیچیللده و فشللرده بللا بهللره بللردار بللود، کلله خوشللبختانه بللا 
پیگیللری فللراوان و تللاش شللبانه روزی دسللت انللدرکاران 
تیللم پللروژه در معاونللت هللای برناملله ریللزی و توسللعه، 
خریللد و بهللره بللرداری، اجللرای ایللن پللروژه از هللر دو منظللر 

بللا موفقیللت همللراه بللود.
خللرم نیللا در پایللان گفللت: بللا تللاش و کوشللش شللبانه 
روزی، نصللب و انتقللال بارهللای اضطللراری کللوره هللا 
و ریختلله گللری هللا و سللنکرون کللردن آنهللا بللا دیللزل 
ژنراتورهللای قدیمللی بللا هماهنگللی و همللکاری هللای 
فشللرده ای کلله بللا بهللره بللردار انجللام شللد، سللرانجام ایللن 

پللروژه بللا موفقیللت بلله اتمللام رسللیده اسللت.
 سللرمایه گللذاری ایللن پللروژه، کلله از جمللله پللروژه هللای 
طللرح بهینلله سللازی برناملله ریللری و توسللعه مللی 
باشللد، ۸/۱ میلیللون یللورو بللوده، کلله در حللال حاضللر بللا 
بهللره بللرداری از آن یللک ظرفیللت ۸ مگاواتللی یکپارچلله 
و مطمئللن بللرای سیسللتم بللرق اضطللراری فللوالد سللازی 

ایجللاد گردیللده اسللت.
گللزارش خبرنللگار مللا حاکللی اسللت، صللادق طاهللری مدیللر 
پللروژه هللای بللرق شللرکت فللوالد خوزسللتان جزئیللات 
بیشللتری از اقدامللات انجللام شللده در ایللن پللروژه را اعللام 
کللرد و افللزود: در ایللن پللروژه تعویللض کامللل ۱۴ تابلللوی 
۶/۶ کیلللو ولللت شللبکه اضطللراری،  افزایللش قابلیللت 
اطمینللان در بخللش تاسیسللات جانبللی بللا افزایللش 
ترانللس مصللرف داخلللی نیللروگاه از یللک دسللتگاه بلله دو 
دسللتگاه، تعویللض و نللو سللازی کامللل ۲ تابلللوی سیسللتم 
فشللار ضعیللف دیللزل هللای قدیللم، تعویللض و نوسللازی 
کامللل ۴ تابلللوی سیسللتم حفاظتللی دیللزل هللای قدیللم،  
مللدرن سللازی کامللل سیسللتم حفاظتللی بللاس اضطللراری 
فللوالد سللازی، تفکیللک بارهللای اضطللراری فوالد سللازی در 
بخللش باالدسللتی بللا هللدف تسللهیل فرآینللد بهللره بللرداری 
و تعمیللرات و اجللرای دیوار آتش سیسللتم سللوخت رسللانی 
دیللزل ژنراتورهللا بللا هللدف افزایللش ایمنللی، از جمللله موارد 
عمللده انجللام شللده در ایللن پللروژه بللا همللکاری کلیلله 
اعضللاء تیللم مدیریللت پللروژه شللامل: کارفرمللا، مشللاور، 
پیمانللکار، بهللره بللردار و واحللد خریللد بللوده اسللت کلله جای 

تشللکر و قدردانللی از ایللن عزیللزان را دارد.

صنایللع  پایللش  گللروه  رییللس 

شللیاتی هرمللزگان گفللت: از ابتللدای 

امسللال، ۳۷هللزار تللن انللواع آبللزی 

بلله  دالر  ۶۵میلیللون  ارزآوری  بللا 

خللارج از کشللور صللادر شللد.

درجمللع  امانللی زاده  حمیللد 

خبرنللگاران افللزود: صللادرات ایللن 

مقصللد  بلله  آبللزی  انللواع  میللزان 

تایلنللد،  هنگ کنللگ،  کشللورهای 

ویتنللام، مالللزی و امللارات متحللده 

اسللت. شللده  بارگیللری  عربللی 

یللال  ماهیللان  داشللت:  بیللان  وی 

پرورشللی  میگللوی  و  اسللبی 

بیشللترین سللهم از آبزیللان صللادر 

خللود  بلله  را  هرمللزگان  در  شللده 

اسللت. داده  اختصللاص 

صنایللع  پایللش  گللروه  رییللس 

شللیاتی هرمللزگان بللا اشللاره بلله 

اینکلله سللال گذشللته افللزون بللر ۵۸ 

هزارتللن آبللزی از هرمللزگان صللادر 

بینللی  پیللش  کللرد:  اظهللار  شللد 

می شللود تللا پایللان امسللال ۶۷ هللزار 

تللن آبللزی از اسللتان صللادر شللود.

هرمللزگان بللا داشللتن ۹۰۰ کیلومتللر 

عنللوان  بلله  جزیللره   ۱۴ و  سللاحل 

بزرگتریللن اسللتان جنوبللی کشللور در 

زمینلله صیللد، صیللادی و پللرورش 

آبزیللان مطللرح می باشللد کلله در آن 

۴۸ واحللد عمللل آوری آبزیللان فعللال 

اسللت.

شللیات  اداره کل  اعللام  بللر  بنللا 

امسللال  تللا خردادمللاه  هرمللزگان، 

۳۰ مجللوز تولیللد و پللرورش ماهللی 

در دریللا بلله ظرفیللت ۶۲ هللزار تللن 

صللادر شللده اسللت.

معللاون برناملله ريللزي شللرکت توزيللع نيللروي 
بللرق شللمال اسللتان کرمللان اعللام کللرد: سللومین 
اسللتارت آپ ویکنللد صنعللت توزیللع بللرق اسللتان 
در بهمللن جللاری درکرمللان برگللزار خواهللد شللد.

بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت توزیللع نیللروی 
بللرق شللمال اسللتان کرمللان ، بلله نقللل از احمللد 
گنجعلیخانللی معللاون برناملله ریللزی شللرکت بللا 
توجلله بلله برگللزاری موفللق سللیزده دوره کنفرانللس 
ویکنللد،   آپ  اسللتارت  رویللداد  دو  و  داخلللی 
شللانزدهمین همایللش علمللی - پژوهشللی ایللن 
شللرکت مجللددا بصللورت اسللتارت آپ ویکنللد بللا 
محللور راهکارهللای تامیللن و بهینلله سللازی منابللع  

بلله میزبانللی ایللن شللرکت در مورخلله سللی ام 
بهمللن مللاه جللاری  در کرمللان برگللزار خواهللد شللد.
وی بللا بیللان ضللرورت اسللتفاده از تکنیللک هللا و 
روشللهای نویللن پژوهشللی در موضللوع برگللزاری 
همایللش هللای علمللی کلله بللا هللدف تبللادل نظللر 
بللرق  گفللت:  صنعللت  محققللان  و  کارشناسللان 
کارکنللان،  ونللوآوری  هللا  خاقیللت  از  اسللتفاده 
پللرورش ایللده هللا و توانمندسللازی ظرفیللت هللا بلله 
عنللوان هللدف همایللش تعییللن گردیللد.  وی اضافلله 
کللرد: بللا توجلله بلله فرسللودگی و قدمللت عمرشللبکه 
هللای توزیللع و ضللرورت اسللتفاده بهینلله از منابللع 
و ظرفیللت هللای موجللود بللرای حللل معضللات 

شللبکه و همچنیللن غلبلله بللر چالللش هللای موجللود 
ضللرورت اسللتفاده از ایللده هللا و اندیشلله هللای 
برتللر و نللو رامشللخص مللی نمایللد. لللذا برگللزاری 
شللانزدهمین  همایللش علمللی داخلللی شللرکت 
بصللورت اسللتارت آپ ویکنللد بللا محللور راهکارهللای 
تامیللن و بهینلله سللازی منابللع  شللامل منابللع 
انسللانی، منابللع مالللی، مصللرف انللرژی، تجهیللزات 
و کاالهللا، ماشللین آالت، بانللک هللای اطاعاتللی، 
نللرم افزارهللا و مدیریللت دانللش  در دسللتور کار 
قللرار گرفللت و امیدواریللم ایللن رویللداد علمللی 
و پژوهشللی در سللال رونللق تولیللد، زمینلله سللاز 
رشللد و تقویللت امللر پژوهللش در صنعللت بللرق 

گللردد.
آموزشللی- رویللداد  یللک  ویکنللد  آپ  اسللتارت 
تجربللی در سراسللر دنیاسللت کلله طللی آن  شللرکت 
کنندگانللی کلله صاحللب ایللده و توانایللی اجللرای 
آن را داشللته باشللند گللرد هللم مللی آینللد تللا  
ایللده هایشللان را مطللرح کننللد، گللروه تشللکیل 
بدهنللد و بللا شناسللایی و انتخللاب ایللده برتللر در 
خصللوص تجللاری سللازی بللا مشللارکت سللرمایه 
گللزاران اقللدام میگللردد. گفتنللی اسللت کلله شللرکت 
توزیللع نیللروی بللرق شللمال اسللتان کرمللان بلله 
عنللوان متولللی برگللزاری اولیللن اسللتارتاپ ویکنللد 
صنعللت بللرق کشللور پیللش از ایللن دو اسللتارت 
آپ بللا محوریللت پایدارسللازی شللبکه هللای توزیللع 
نیللروی بللرق و مدیریللت بهینلله سللازی مصللرف 
انللرژی در سیسللتم هللای سرمایشللی را برگللزار 

نمللوده اسللت.

 صادرات آبزیان هرمزگان 
۶۵میلیون دالر ارزآوری داشته است

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برگزار خواهد شد:
سومین استارت آپ ویکند صنعت توزیع برق کرمان 

صادرات میگوی پرورشی بوشهر تا ۲۰۰ میلیون دالر قابل افزایش است
عبدالکریللم گراونللد در نشسللت بللا مدیرعامللل شللیات ایللران 
بللا اشللاره بلله ظرفیللت اسللتان بوشللهر در حللوزه شللیات اظهار 
داشللت: اسللتان بوشللهر بللا وجللود ظرفیللت عظیللم دریللا یکللی 

از اسللتان  های پیشللرو در تولیللد میگللوی پرورشللی اسللت.
وی بیللان کللرد: بللا فعالیللت مطلللوب در حللوزه شللیات و 
آبزیللان عللاوه بللر رونللق فعالیللت اقتصللادی در بخللش 
آبزیللان، توسللعه اشللتغال و کاهللش بیللکاری نیللز محقللق 

خواهللد شللد.
اسللتاندار بوشللهر بللا اشللاره بلله تولیللد بیللش از ۶۰ درصللد 
تولیللد میگللوی پرورشللی کشللور در ایللن اسللتان اظهللار 
داشللت: بللا وجللود ظرفیت هللای بللاالی ایللن اسللتان در 
صنایللع مربللوط بلله شللیات، انتظللار داریللم سللازمان شللیات 
ایللران نللگاه ویژه تللری بلله اسللتان بوشللهر داشللته باشللد.

وی دربللاره پللروژه اسللکله خورخللان بردخللون بلله عنللوان 
یکللی از مطالبللات دیرینلله و مهللم اسللتان بوشللهر گفللت: ایللن 
اسللکله بلله پللروژه تاریخللی تبدیللل شللده و انتظللار داریللم 
سللازمان شللیات ایللران نسللبت بلله تامیللن اعتبللار الزم بللرای 

تسللریع در تکمیللل آن اقللدام کنللد.
مدیرعامللل شللیات ایللران نیللز در ایللن نشسللت گفللت: رشللد 
حللوزه میگللو در سللطح کشللور ناشللی از کارناملله درخشللان 
اسللتاندار و مدیللران مربوطلله در اسللتان بوشللهر اسللت کلله بللا 

همگرایللی در شللرایط سللخت مللا را همراهللی کردنللد.
نبللی هللا خللون میرزایللی افللزود: نیللروی انسللانی مهللم تریللن 
سللرمایه مللا در اسللتان بوشللهر اسللت و اگللر امللور مربللوط را 
تسللهیل کنیللم در بخللش شللیات بلله اهللداف خللود خواهیللم 

رسللید.

بهره مندی بانوان شاغل 
زنجانی از آموزش کمک های 

اولیه هالل احمر
بله  مطللب  ایلن  بیلان  بلا  رجایلی  فیلروز 
خبرنلگاران افلزود: ارائله آملوزش کمک های 
اولیله و آملوزش همگانلی آمادگلی در برابلر 
مخاطلرات بله منظلور ارتقلای سلطح آگاهی 
بانلوان در برابلر حلوادث احتماللی انجلام می 

. د شو
وی اظهلار داشلت: آموزش هلای مربلوط بله 
بلا  مواجهله  چگونگلی  و  اولیله  کمک هلای 
حلوادث هنلگام وقلوع آن یکلی از مهمتریلن 
آموزش هاسلت که می تواند در حفظ سلامت 

افلراد اهمیلت قابلل توجهی داشلته باشلد.
معلاون آملوزش و پژوهلش جمعیلت هلال 
احملر اسلتان زنجلان گفلت: دوره آموزشلی 
کملک هلای اولیله ۲۲ سلاعت و آمادگلی در 
برابلر مخاطلرات نیلز هشلت سلاعت بلرای 
بانلوان عاقله مند شلاغل در شلرکت گاز، برق 
منطقله ای، کمیتله املداد امام خمینلی)ره(، 
و  ورزش  پلرورش،  و  آملوزش  بهزیسلتی، 
جوانان، بخشلداری ها، فرمانلداری ها، انتقال 
خلون، دانشلگاه پیلام نلور و کانلون پلرورش 
فکلری کلودکان و نوجوانلان ارائله و در پایلان 
مانورهلای پنلاه گیری و تخلیه اضطلراری نیز 

برگزار شلده اسلت.
ایلن  گسلترش  کلرد:  خاطرنشلان  رجایلی 
آملوزش هلا در سلطح اسلتان ادامله دارد و 
برای شلرکت کنندگانی که دوره های آموزشلی 
را بلا موفقیلت گذرانلده انلد گواهینامله ارائله 

شلده اسلت.
وی ادامله داد: علاوه بلر بهره منلدی ۲۵۰ نفر 
از بانلوان شلاغل در دسلتگاه هلای اجرایلی 
از آملوزش کملک هلای اولیله و آمادگلی در 
برابلر مخاطلرات، بلرای عملوم شلهروندان در 
سلطح شلهرها و روسلتاها ۳۰۰ دروه آموزشی 

برگزارشلده اسلت.
معلاون آملوزش و پژوهلش جمعیلت هلال 
احمر اسلتان زنجان گفت: در ۹ ماهه گذشلته 
بلرای ۶۰ دسلتگاه دولتلی ۹۰  از سلالجاری 
دروه آموزشلی بلا یکهلزار و ۳۳ فراگیلر دروه 
آموزشلی کمک هلای اولیه و آمادگلی در برابر 

مخاطلرات برگزار شلده اسلت.

معاون برنامه ریزی و توسعه زنجان 
شرکت فوالد خوزستان :
پایداری شبکه برق 

اضطراری فوالد سازی 
حاصل شد

سهم یک و نیم میلیارد تومانی فارس
 از اعتبارات پژوهشی

اولویت های پژوهشی استان فارس در شورای پژوهش، تحقیقات و فناوری استان به ریاست عنایت هللا رحیمی 
استاندار تعیین شدند

اسلتان  پژوهشلی  اولویت هلای 
پژوهلش،  شلورای  در  فلارس 
اسلتان  فنلاوری  و  تحقیقلات 
رحیملی  هللا  عنایلت  ریاسلت  بله 

شلدند. تعییلن  اسلتاندار 
هلای  اولویلت  جلسله،  ایلن  در 
هلای  حلوزه  در  پژوهشلی 
زیسلت،زیر  محیلط  و  اقلیلم 
و  گردشلگری،فرهنگ  و  بنایلی 
رونلق  و  اقتصلاد  اجتماع،سلامت، 
تولیلد و سیاسلت مشلخص و اعلام 
بلرای  فلارس  اعتبلارات  کله  شلد 

میلیلارد  نیلم  و  یلک  پژوهلش،  
اسلت. توملان 

همواره  فارس  استاندار: 
باشد قله  در 

جلسله  ایلن  در  فلارس  اسلتاندار 
گفلت: بلا توجله بله پتانسلیل هلای 
اجتماعلی،  هلای  زمینله  در  اسلتان 
اقتصلاد و صنعلت و سلایر ظرفیلت 
مقلام  بیانلات  بله  توجله  بلا  و  هلا 
در  بایلد  فلارس  رهبلری  معظلم 
تماملی شلاخص هلا در قلله باشلد.

بلر  تاکیلد  بلا  همچنیلن  رحیملی   

پژوهشلی  و  علملی  جایلگاه  اینکله 
تضعیلف  کشلور  در  نبایلد  فلارس 
مشلکات  حلل  ،اضافله کلرد:  شلود 
کلردن  برطلرف  کنلار  در  اجتماعلی 
ویژگی هلای  از  ملردم  هلای  دغدغله 
طلرح هلای پژوهشلی اسلت کله در 
اسلتان فلارس اجرایلی خواهند شلد
خصلوص  در  فلارس  اسلتاتدار 
هلای  طلرح  هلای  ویژگلی  سلایر 
افزایلش خدملت  افلزود:  پژوهشلی 
اسلت  ویژگی هلای  از  یکلی  رسلانی 
طلرح   گیری هلای  تصمیلم   در  کله 

ملاک  ملورد  پژوهشلی  هلای 
همچنیلن  و  اجرایلی  دسلتگاه های 
قلرار  اسلتان  و  پژوهشلی  مراکلز 

. گیلرد
هلا  پژوهلش  گرایلش  بلر  رحیملی 
بله حلل مشلکات اجتماعلی تاکیلد 
شناسلایی  بلا  کلرد:  خاطرنشلان  و 
اسلتان  در  کله  هایلی  توانمنلدی 
بله  نسلبت  دارد  وجلود  فلارس 
بالقلوه  پتانسلیلهای  کلردن  بالفعلل 

شلود. اقلدام  اسلتان 
خصلوص  در  فلارس  اسلتاندار 
فلارس  پژوهشلی  و  علملی  جایلگاه 
طلی  شلد:  متذکلر  نیلز  کشلور  در 
فلارس  اسلتان  سلال گذشلته  چنلد 
در  اسلتان های کشلور  برتریلن  جلز 
حلوزه پژوهلش شلناخته شلده و به 
فلارس عنلوان قطلب علملی نیلز در 

شلود.  ملی  اطلاق  کشلور 

عضو هیات علمی دانشگاه 
شیراز: زمان جذب اعتبارات 

پژوهشی کوتاه است
عضلو هیئلت علمی دانشلگاه شلیراز 

گفلت:  جلسله  ایلن  در  همچنیلن 

پژوهشلی  هلای  اولویلت  شلناخت 

در اسلتان فلارس از اولویلت هلای 

موضلوع  در  کله  اسلت  حیاتلی 

باشلد. توجله  بایلد ملورد  پژوهلش 

بیلان  بلا  رزمجلو  هللا  آیلت  سلید 

بلرای ثبلت  اینکله فرصلت کوتاهلی 

طلرح های پژوهشلی در اسلتان در 

اختیلار اسلت عنلوان کلرد: یکلی از 

شلاخص هلای ارزیابلی اسلتان هلا 

عللوم تحقیقلات  وزارت  توسلط  کله 

ملی  قلرار  آزملون  ملورد  فنلاوری  و 

و  پژوهشلی  موضوعلات  گیلرد 

در  اسلت کله  پژوهشلی  طرح هلای 

باشلد. شلده  ثبلت  وزارتخانله 
وی آخریلن فرصلت ثبلت پلروژه ها 
و طلرح هلای پژوهشلی را پانزدهلم 

اسلفند ملاه عنلوان کرد.

یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون 
تومان اعتبار پژوهشی 

فارس 
بودجله  و  برنامله  سلازمان  رئیلس 
ایلن جلسله  در  نیلز  فلارس  اسلتان 
۵۰۰ میلیلون  گفلت: یلک میلیلارد و 
توملان اعتبار پژوهشلی اسلت که در 
گرفتله  قلرار  فلارس  اسلتان  اختیلار 

 . ست ا
بله  اشلاره  بلا  نلوروزی  حسلن 
در  پژوهشلی  اعتبلارات  اینکله 
تامیلن  ای  هزینله  اعتبلارات  قاللب 
دغدغله  کلرد:  خاطرنشلان  شلده 
هزینله  بلر  مبنلی  پژوهشلگران 
و  سلال  یلک  طلی  اعتبلارات  کلرد 
پژوهشلی  اعتبلارات  تخصیلص 

اسلت. شلده  برطلرف 
هایلی  کارگلروه  خصلوص  در  وی 
کله زیلر مجموعله شلورای پژوهلش 
اسلتان اسلت نیز بیان کلرد: کارگروه 
آملوزش ، پژوهلش و فنلاوری جلزء 
کارگلروه هلای زیلر بخشلی شلورای 
فعالیت هلای  کله  اسلت  پژوهلش 
پژوهشلی در سلطح اسلتان در ایلن 
سلعی  و  می شلود  دنبلال  کارگلروه 
شلده تلا بلا حمایلت از رسلاله هلای 
پژوهشلی  هلای  اولویلت  دکتلری 

اسلتان را بله ثملر برسلاند.

9۵٠٠ کودک در مناطق 
محروم نیازمند آموزش های 

پیش دبستانی اند
منابلع  و  مدیریلت  توسلعه  معلاون 
اسلتانداری فلارس در ایلن جلسله گفت 
:بیلش از ۹ هلزار و ۵۰۰ کلودک در مناطق 
محلروم اسلتان، نیازمنلد آملوزش هلای 
پیش دبسلتانی هسلتند و هزینه سلرانه 
هلر کلودک نیلز 11۶ هلزار توملان اسلت. 
 عبدالرضلا قاسلم پلور اضافله کلرد: 
افلراد بازمانلده از تحصیلل در سلایر 
مقاطلع بیلش از ۴۰۰ میلیلون تومان 
تحصیلل  بله  تلا  دارنلد  نیلاز  اعتبلار 

بازگردنلد. 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مناقصه واگذاری امور مدیریت خدمات دارویی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه 

شماره مناقصه 93/19/11/98دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 
دریافت اسناد : واگذاری امور مدیریت خدمات داروییموضوع مناقصه

الف(  سامانه تدارکات 
www.الکترونیکی دولت

setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 

htt://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

38/260/206/780برآورد یکساله)ریال(
1/913/010/339تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ 98/11/8

تا ساعت 12روز شنبه مورخ 98/11/19آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 14:30 روزشنبه مورخ 98/11/19بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز یکشنبه مورخ 98/11/13در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

شناسه اگهی : 74۵343 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شناسه اگهی : 74۵339

مناقصه واگذاری امور حمل ونقل واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور حمل ونقل واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر کرمانموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(  سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی 
مناقصات

htt://iets.mporg.ir 
)صرفا جهت مشاهده(

برآورد یکساله و تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

شماره مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد یکساله )ریال(شرح

۲۴/۱۱۳/۰۴۷/۹۳۲۱/۲۰۵/۶۵۲/۳۹۷۹۴/۲۰/۱۱/۹۸بلوک1

۲۷/۱۱۴/۵۴۵/۱۹۶۱/۳۵۵/۷۵۷/۲۶۰۹۵/۲۰/۱۱/۹۸بلوک2

۱۸/۵۶۴/۸۶۸/۵۴۸۹۲۸/۲۴۳/۴۲۷۹۶/۲۰/۱۱/۹۸بلوک3

۲۰/۹۸۵/۸۰۴/۴۸۰۱/۰۴۹/۲۹۰/۲۲۴98/20/11/98بلوک۴

۲۵/۸۷۹/۷۹۵/۶۲۰1/293/989/78198/20/11/98بلوک۵

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:۳۰روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸دریافت اسناد

تا ساعت ۱۴:۳۰روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت۱۱)به ترتیب بلوک( روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

نوبت اول

سوزنگرد
در سینما هنر و تجربه 

در حال اکران است.

 لیالی بی مجنون
تا ۱۰ بهمن در فرهنگسرای ارسباران 

در حال اجرا است.

جان و جو
تا ۰۷ بهمن در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال اجرا است.

 همه مون دیوونه به دنیا میایم.
ولی بعضیا دیوونه می مونن!

مردی که اسب شد

نمایشفیلمنمایش دیالوگ

سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
انتقاد از موضع گیری ها علیه

 »توافقنامه پاریس«  پرداخته است.

تئاترواره میراث
تا 11 بهمن در فرهنگسرای نیاوران 

در حال اجرا است.

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله دانشمند 2 بهمن منتشر شد.

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تصرف بوشهر به دست 
انگلیسی ها و مقدمه 

جداکردن هرات از پیكر ایران
۲۳ ژانویلله سللال ۱۸۵۷ )سللوم بهمللن( 
یللك روز تاریللك دیگللر در تاریللخ طوالنللی 
و پللراز رویللداد میهللن مللا بللود. در ایللن 
بلله  انگلسللتان  اعزامللی  نیروهللای  روز 
ریاسللت »اوت رام« پللس از شللش هفتلله 
نبللرد خیابانللی، بنللدر بوشللهر و حوملله آن 
را تصللرف كردنللد تللا دولللت تهللران مجبللور 
بلله صللرف نظللر كللردن از شللهر هللرات و 
غللرب افغانسللتان امللروز شللود كلله از زمللان 
تاسللیس كشللور ایللران بلله دسللت كللوروش 
بللزرگ همیشلله بخشللی وفللادار از ایللران 
بللرای  و  مللا،  ادب  و  فرهنللگ  و كانللون 
مدتللی نیللز شللاهزاده نشللین ایللران و مقللر 
حكومللت خراسللان بللود و شللاه عبللاس کلله 
در هللرات بلله دنیللا آمللده بللود پیللش از 
احللراز سلللطنت در ایللن شللهر مللی زیسللت. 
نیروهللای اعزامللی انگلسللتان نهللم دسللامبر 
۱۸۵۶ پللس از یللک گلوللله بللاران شللدید 

گام بللر خللاک وطللن مللا در سللاحل بوشللهر 
گللذارده بودنللد و از همللان لحظلله نبللرد 
خیابانللی آغللاز شللده بللود. دولللت لنللدن 
اول نوامبللر ۱۸۵۶ بلله ایللران اعللان جنللگ 
داده بللود زیللرا کلله اخطارهللای دیپلماتیللک 
آن دولللت بلله ایللران کلله از هللرات و غللرب 
افغانسللتان خللارج شللود مللورد بللی اعتنایللی 
تهللران قرارگرفتلله بللود. در نبللرد خیابانللی 
۴۵ روزه، عمدتللا مللردم معمولللی از شللهر 
و حوملله بوشللهر دفللاع مللی کردنللد. گلوللله 
بللاران بوشللهر توسللط ناوهللای انگلیسللی 
صللورت گرفتلله بللود. افغانسللتان کلله بللر 
صللورت گرفتلله  عملیللات  ایللن  آن  سللر 
مطمللح  هجدهللم  قللرن  اوایللل  از  بللود 
نظللر انگلیسللی هللا بللوده اسللت کلله علللل 
درگیللری کنونللی غللرب در آنجللا بلله همللان 
زمللان بللاز مللی گللردد زیللرا کلله افغانسللتان 
نزدیکتریللن راه زمینللی ورود و نفللوذ قللدرت 
هللای »اوراسللیا« کلله بللا ایجللاد سللازمان 
شللانگهای متحللد شللده انللد بلله آسللیای 
نفتللدار  و  اسللتراتژیک  منطقلله  ل  غربللی 
قسللمتی  هللرات  منطقلله  اسللت.  جهللان 
از بخللش اصلللی ایرانزمیللن بللوده اسللت 

کلله در عهللد باسللتان »آریانللا« خوانللده 
مللی شللد. »افغانسللتان« نامللی اسللت كلله 
انگلیسللی هللا بللر ایللران خللاوری گللذارده 
از  باكشللتی  انگلیسللی كلله  اند.نیروهللای 
بودنللد  شللده  بوشللهر  آبهللای  وارد  هنللد 
نهللم دسللامبر ۱۸۵۶ )شللش هفتلله پیللش 
از آن( درپللی یللك گلوللله بللاران طوالنللی 
در سللاحل بوشللهر پیللاده شللده بودنللد و 
در ایللن مللدت مللردم معمولللی از منطقلله 
كلله  زیللرا  كردنللد،  مللی  دفللاع  بوشللهر 
دولللت تهللران نیللروی قابللل ماحظلله در 
بوشللهر و كازرون نداشللت. دربللاره دفللاع 
مردمللی )میهنللی( از بوشللهر كتللاب هللا و 
 رسللاله هللای بسللیار نوشللته شللده اسللت.
  دوسللت محمدخللان حاكللم كابللل پللس 
از امضللای پیمللان پیشللاور )مللورخ سللی 
ام مللارس سللال ۱۸۵۵( بللا انگلسللتان، بلله 
تحریللک انگلیسللی هللا و برخللاف روش 
گذشللته اش دسللت بلله تشللویق حاكللم 
زد. تهللران  دولللت  از  تمللرد  بلله   هللرات 
ناصرالدیللن شللاه كلله در همللان زمللان بلله 
گردنكشللی خللان خللوارزم   پایللان داده بللود

هنر در گذر زمان
تا 11 بهمن در نگارخانه شمیده      

برگزار می شود.

نمایشگاه کتاب 

کتلاب کافلکا در کرانله رمانی از نویسلنده ژاپنلی، هاروکلی موراکامی 

اسلت کله اولیلن بلار در سلال ۲۰۰۲ بله ژاپنلی و در سلال ۲۰۰۵ بله 

انگلیسلی منتشلر شلد. ایلن رملان در فهرسلت ده کتلاب برتر سلال 

۲۰۰۵ نشلریه نیویورکلر قلرار گرفته  اسلت.

کازوئلو ایشلی گورو، برنلده جایلزه بوکلر و همچنیلن برنلده نوبلل 

او دو سلبک  ادبیلات ۲۰۱۷ دربلاره هاروکلی موراکاملی می گویلد: 

متمایلز دارد: از یلک سلو سلبک غریلب و آشلوبگرایانه و از سلوی 

دیگلر شلیوه مالیخولیایلی بسلیار کنترل شلده. مهلدی غبرائلی در 

مقدمله کتلاب کافلکا در کرانله اشلاره می کنلد کله جانمایله بلزرگ 

داسلتان های موراکامی فقدان اسلت، اما او از مشلخص کردن منبع 

آن سلر بلاز می زنلد. موراکاملی خلود در ایلن زمینه چنیلن می گوید: 

ایلن راز اسلت. راسلتش نمی دانم ایلن حس فقلدان از کجا می آید. 

شلاید بگویید باشلد، خیلی چیزها را به عمرم از دسلت داده ام. مثا 

دارم پیلر می شلوم و روز بله روز از عملرم می کاهلد. ملدام وقلت و 

امکاناتلم را از دسلت می دهلم. جوانلی و جنب وجلوش رفته – یعنی 

بله یلک معنلا همله چیلز. گاه حیرانلم کله در پلی چیسلتم. فضای 

اسلرارآمیز خلاص خلودم را در درونلم دارم. ایلن فضلای تاریکلی 

اسلت. ایلن پایگاهلی اسلت که هنگام نوشلتن پلا بله آن می گذارم. 

ایلن درِ مخصوصلی بلرای من اسلت. اشلیای این فضا شلاید همان 

چیزهایلی باشلد کله در راه از دسلت داده ام. نمی دانلم. البلد ایلن 

یلک جلور ماتلم اسلت. موراکاملی هنلگام نوشلتن کتلاب کافلکا در 

کرانله شلب ها سلرگرم ترجمله ژاپنلی تلازه ای از رملان ناتلور دشلت 

از سللینجر بلود و می تلوان رد پلای هوللدن کالفیللد )شلخصیت 

اصللی کتلاب ناتور دشلت( را در شلخصیت کافکا تامورا )شلخصیت 

اصللی کتلاب کافلکا در کرانله( در بی اعتملادی بله بزرگسلاالن درباره 

دروغ هلای زندگی و آگاهی لطیفش جسلت. بعلد از مقدمه مترجم، 

متلن مصاحبله ای کوتلاه بلا موراکامی در ملورد کتاب کافلکا در کرانه 

اسلت. آمده 

کافکا در کرانه
نویسنده: هاروکی موراکامی

انتشارات: نیلوفر


