
فرماندار تهران عنوان کرد؛
 مقابله با تکدی گری در تهران با تغییر 

شیوه کمک
 فعالیت قرارگاه آسیب های اجتماعی

 با شیوه ای قوی تر

 مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد؛

 شناسایی 600 زن معتاد  
در کهگیلویه و بویراحمد

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
از شناسایی 600 زن معتاد در استان خبر داد.

محاکمه پسر 
دانشجو به اتهام 
قتل دختر پولدار

از سوی یگان حفاظت محیط زیست کازرون صورت گرفت؛

معرفی شکارچیان کبک به مراجع قضایی
رئیس یگان حفاظت این اداره گفت: با دستور مقام قضایی ۷ قطعه کبک 
وحشی و قفس چوبی مربوطه در منطقه چنارشاهیجان در بازرسی از منزل 

شکارچی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارسمنطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان ( سال بیست و چهارم         شماره 2218       بها 1000 تومان22   آوریل    2018      یک شنبه  2  اردیبهشت  1397        05 شعبان 1439 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

 موضوع کازرون باید 
حل شود

دولت درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است
حرف مردم را باید شنید و هرگونه تصمیمی باید تصمیم مردم 

باشد، »اگر الزم باشد من هم در این شهر حضور می یابم«
هشدار جهانگیری به احمدی نژاد: شما با کشور چه کردید؟

روزنامه

ازدواج و همسرداری 
به شیوه اینشتین
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1

8
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حوادثاستان ها و شهرستان ها همراه با تحلیل خبر

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مرکز منطقه ای اطالع رسانی 
سازمان  درخواست  پیرو  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  و  فناوری  و  علوم 
برنامه وبودجه در تاریخ های اول و دوم اردیبهشت 97، کارگاه آموزشی »بررسی 
کارشناسان  برای  دانشگاه ها«  پژوهشی  بودجه  تخصیص  در   ISC محوری نقش 
دفتر امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه وبودجه برگزار شد. 
در ابتدای این بازدید که در دفتر سازمان برگزار شد، دهقانی ضمن خیرمقدم به 
میهمانان به معرفی اجمالی دو مجموعه تحت مدیریت )مرکز منطقه ای اطالع رسانی 

علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( پرداخت.
در  داشت  اعالم   1370 سال  در  رایسست  تأسیس  به چگونگی  اشاره  وی ضمن 
به صورت  را  علمی  خدمات  که  است  بوده  نهادی  اولین  مجموعه  این  زمان  آن 
الکترونیکی به کاربران داخل و خارج از کشور ارائه می کرده است. وی سپس 
بیان داشت علت  اشاره کرد و  اهداف مصوب رایسست  به مهم ترین وظایف و 
که  برمی گردد  آن  فعالیت  حوزه  به  مجموعه  این  عنوان  در  منطقه  لفظ  کاربرد 
مناطق مختلف از شبه قاره هند گرفته تا آسیای میانه و خاورمیانه و شمال آفریقا را 
شامل می شود. وی با معرفی پایگاه های اطالعاتی نظیر پایگاه مقاالت الکترونیکی 
فارسی، پایگاه مجالت الکترونیکی فارسی، پایگاه مقاالت کنفرانس های ایران و... 
به گستردگی نشریات موجود در مجموعه اشاره کرد و عنوان داشت درمجموع 
حوزه  هشت  به  که  دارد  وجود  غیرفارسی  نشریه   8000 و  فارسی  نشریه   2200
رایسست  شاخه های  معرفی  به  ادامه  در  دهقانی  می شود.  مربوط  موضوعی کالن 
در کل کشور پرداخت و عنوان کرد: تقریبًا در تمامی استان های کشور شاخه 
دایر شده اند.  علمی کشور  و جامعه  محققان  به  اطالعات  ارائه  باهدف   داریم که 
وی همچنین به برنامه های دیگر مجموعه شامل اتصال دانشگاه های دارای کرسی 

رایسست،  به  مدارس  اتصال  رایسست،  به  جهان  سراسر  از  فارسی  ادب  و  زبان 
باقابلیت  نرم افزارهای مختلف  تولید  دانشگاه های کشور،  رتبه دار  نشریات  انتشار 
استفاده توسط محققان و... اشاره نمود. وی همچنین در مورد پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم گفت: در این نهاد، ارزش گذاری نشریات علمی، تعیین نویسندگان 
برتر، رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی انجام می شود و این مجموعه 
سعی دارد گزارش های متنوع و روزآمدی را در خصوص تحلیل اطالعات علمی 
کشورهای اسالمی به جامعه علمی ارائه دهد. هدف اصلی این مجموعه آن است 
که بتواند محور سنجش علم و فناوری در سطح کشورهای اسالمی باشد. وی سامانه 
نشریات علمی جهان اسالم، رصدخانه علم جهان اسالم، سامانه ثبت همایش های 
را  اسالمی  و کشورهای  دانشگاه های کشور  رتبه بندی  ایران،  علم  اطلس  علمی، 
نمود.  ذکر  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  فعالیت های  از  نمونه ای  به عنوان 
 ،ISC این کارگاه آموزشی دوروزه در مورد شاخص های رتبه بندی در در طی 
نمایه سازی  و  ارزیابی  معیارهای  نشریات،  سطح بندی  و  نمایه سازی  جدید  روش 
و برخی از محصوالت ISC و یک کارگاه دیگر در مورد پایگاه های اطالعاتی 
ارائه  فناوری  و  علوم  اطالع رسانی  منطقه ای  مرکز  محصوالت  و  خدمات   و 

خواهد شد.

به  مشکالت  بدهیم  اجازه  نباید  ما  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
است  موفق کسی  مدیر  تبدیل شود.  امنیتی  و  اجتماعی  چالش های سیاسی، 
که این چالش ها را در نقطه شروع حل کند. موضوع کازرون باید حل شود، 
نمی شود مردم هرروز به خیابان بیایند وعده ای هم بر این موج سوار شده و 
شعارهای خود را سر دهند. دولت درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است. 
مسئله زاینده رود، یزد و خوزستان هم باید حل شود. مدیران باید به سرعت در 
استان ها حضورداشته باشند. زخم زلزله کرمانشاه هم باید التیام یابد و مسکن 

آن ها تأمین شود.
اسحاق  ایران،  عصر  سایت  و  ایسنا  و  ایرنا  خبرگزاری های  گزارش  به 
و  تدبیر  دولت  ارشد  مدیران  هم اندیشی  نشست  در  شنبه  دیروز  جهانگیری 
امید رسیدگی به آسیب های اجتماعی را یکی دیگر از الزامات اولویت های 
باید حل شود، مردم  اخیر در کازرون  اتفاق  اعالم شده ذکر کرد و گفت: 
این شهرستان چرا باید در خیابان باشند وعده ای هم موج سواری کنند و شعار 
دهند. وی ادامه داد: حرف مردم را باید شنید و هرگونه تصمیمی باید تصمیم 

مردم باشد، اگر الزم باشد من هم در این شهر حضور می یابم.
و  یزد  استان های  زاینده رود،  موضوعات  افزود:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
خوزستان هم باید حل شود و نگذاریم مسائل را به بحران تبدیل کنند وعده ای 

بر این موج سوار شوند. 
هر  موضوع  این  در  دولت  گفت:  کرمانشاه  زلزله  یادآوری  با  جهانگیری 
آنچه در توان داشت هزینه کرد و موضوع مسکن این منطقه باید به سرعت 

حل شود.
منابع  کردید؟  چه  کشور  با  شما  گفت:  احمدی نژاد  به  خطاب  جهانگیری 
کشور را چگونه هزینه کردید؟ شما می خواهید سیل راه بیندازید. شما نظام 

را تهدید می کنید، به خودتان بیایید و حد خودتان را بدانید.
وی همچنین افزود: ما باید گفت وگوهای ملی را باهدف تقویت وحدت در 
جامعه دنبال کنیم. تمام مشکالت کشور راهکار سیاسی دارد، یعنی با انسجام 
ملی می شود مشکالت را حل کرد. عده ای دنبال حذف دیگران هستند اما باید 

همه جریان های سیاسی و نخبگان را دورهم جمع کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مدتی است القا می شود که جمهوری اسالمی 

ایران در حال فروپاشی است درحالی که مردم پای نظام ایستاده اند.
جهانگیری اظهار کرد: مردم همواره در مقاطع بحرانی به کمک نظام آمدند و 
این نظام همواره بر دوش مردم بوده است. کسی که هشت سال رئیس جمهور 
این قدر  اوست  کار  نتیجه  امروز،  مشکالت  اکثر  و  است  بوده  کشور  این 
جسور شده که می گوید سیل می آید و زیر پای شما خالی می شود و انقالبی 

بزرگ تر در حال اجرا است.
وی افزود: شما با کشور چه کردید؟ منابع کشور را چگونه هزینه کردید؟ 
خودتان  به  می کنید،  تهدید  را  نظام  شما  بیندازید.  راه  سیل  می خواهید  شما 
بیایید و حد خودتان را بدانید. ما پای نظام و رهبری ایستاده ایم. باوجود همه 

انتقادات باهم تا پای جان پای نظام ایستاده ایم.
با سیل توده مردم  به نظام نزدیک شوید  بخواهید  اگر  ادامه داد:  جهانگیری 
مواجه می شوید که تحمل نمی کنند که کسی سال ها در رأس کشور بوده 
مطالبه گر شده و اخطار بدهد، امیدوارم به خودتان بیایید. اگر مسائلی با افراد 

دارید آن ها را حل کنید.
جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه عده ای در 

به آینده آسیب  امید مردم  به  تا  دارند  از کشور تمرکز  داخل و خارج 
برسانند، خاطرنشان کرد: یک پیوستگی بی سابقه ای میان چالش های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی به وجود آمده و هر مسئله بین المللی 
می تواند بر مسائل اقتصادی و اجتماعی ما تأثیر بگذارد و مسائل داخلی بر 
مسائل منطقه ای و بین المللی مؤثر باشد، در چنین مقطعی هماهنگی میان قوای 

سه گانه باید جزو اولویت اول ما باشد.
با  باید  مدیران  و  کنیم  پاسداری  مردم  امید  از  باید  همه  کرد:  تأکید  وی 
التهابات  اسیر  نباید  ما  باشند،  مردم  دغدغه های  حل  دنبال  ازخودگذشتگی 

شویم.
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  پیگیری  کرد:  بیان  رئیس جمهور  اول  معاون 
تعامل سازنده با جهان، نگاه ویژه به برجام، پیگیری سیاست های جدید ارزی، 
نظام  با قاچاق، حل مشکل آب، اصالح  ایرانی و مبارزه  از کاالی  حمایت 
و  اعتباری خارجی  از خطوط  استفاده  اجتماعی،  آسیب های  بانکی، کاهش 

تکمیل طرح های بزرگ ازجمله اهداف دولت است.
وی ادامه داد: آمریکا تصور می کند با خروج از برجام، ایران دچار مشکل 
دغدغه ای  و  داشتیم  برنامه  شرایط  همه  برای  ما  درحالی که  می شود  جدی 
نداریم. ما برای اداره کشور بدون برجام هم برنامه داریم اما مهم این است که 
مدیران پای کار باشند، بدون برجام کوچک ترین اتفاقی برای کشور نمی افتد.
نظر  در  را  الزاماتی  باید  دولت  اهداف  تحقق  برای  اینکه  بابیان  جهانگیری 
بگیریم، گفت: احیا و تقویت نهاد دولت،  راه اندازی گفت وگوی ملی، نگاه 
ملی و فرابخشی به مسائل کشور، تقویت حس مسئولیت پذیری و کار جمعی، 
توجه به افکار عمومی و ظرفیت بخش خصوصی ازجمله این الزامات است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای کنترل بازار ارز، خاطرنشان کرد: دولت 
در  اجماع  با  تصمیم  این  باشد.  بی تفاوت  مردم  زندگی  به  نسبت  نمی تواند 
دولت گرفته شد و هیچ طرح دیگری هم روی میز نبود. رسانه های خارجی 
این طرح  درحالی که  است  تصمیم شکست خورده  این  می کنند که  القا  هم 
موفق می شود زیرا نقاط قوت طرح های قبلی را دارد و نقاط ضعف آن ها را 
ندارد. همه مدیران دولت هم باید پای این تصمیم بایستند. ما بازی آمریکا 
را با این تصمیم به شکست می کشانیم، همه مدیران باید پای کار بیایند و از 

برنامه های دولت دفاع کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ما نباید اجازه بدهیم مشکالت به چالش های 
این  که  است  کسی  موفق  مدیر  شود.  تبدیل  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی، 
چالش ها را در نقطه شروع حل کند. موضوع کازرون باید حل شود، نمی شود 
مردم هرروز به خیابان بیایند وعده ای هم بر این موج سوار شده و شعارهای 
خود را سر دهند. دولت درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است. مسئله 
در  به سرعت  باید  مدیران  شود.  حل  باید  هم  خوزستان  و  یزد  زاینده رود، 
استان ها حضورداشته باشند. زخم زلزله کرمانشاه هم باید التیام یابد و مسکن 
آن ها تأمین شود. وی با اشاره به اینکه بسیاری از طرح های داخلی با استفاده 
از خطوط اعتباری خارجی محقق می شود، اظهار کرد: برخی دستگاه ها در 
این زمینه عملکرد خوبی نداشتند که من گزارش می دهم چه دستگاه هایی در 
استفاده از خطوط اعتباری اخالل کردند و چه دستگاه هایی فعالیت مناسبی 
انجام  اقداماتی که در جهت تضعیف دولت  از  انتقاد  با  داشتند. جهانگیری 
می شود، گفت: اگر دولت ضعیف شد هیچ جای دیگری از کشور تقویت 

نمی شود. تقویت دولت است که موجب تقویت نظام می شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم؛ 

اتصال دانشگاه های دارای کرسی زبان و ادب فارسی از سراسر جهان به رایسست
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

موضوع کازرون باید حل شود
دولت درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است

حرف مردم را باید شنید و هرگونه تصمیمی باید تصمیم مردم باشد، اگر الزم باشد من هم در این شهر حضور می یابم
هشدار جهانگیری به احمدی نژاد: شما با کشور چه کردید؟

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کنارتخته در نظر دارد با توجه به پیش بینی اعتبار در بودجه سال 97 و تنفیذ اختیارات در جلسه شماره 21 مورخ 
1396/11/28 شورای اسالمی شهر  نسبت به واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری را به مدت یکسال با برآورد 
اولیه 5/800/000/000 ریال سالیانه با شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای رتبه بندی و صالحیت کاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر 
آگهی نوبت دوم حداکثر تا ده روز کاری مورخ تا پایان وقت اداری روز شنبه 1397/2/22 جهت دریافت اسناد مناقصه 
به واحد مالی شهرداری مراجعه و حداقل قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فرم مناقصه در پاکت سر بسته بصورت پاکت 

الف ، ب و ج  به دبیرخانه شهرداری  تحویل و رسید دریافت نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  290/000/000 ریال می باشد.

2- ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ صدور و یا واریز وجه به حساب سپرده 
شهرداری به شماره 3100002939003 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری کنارتخته قابل قبول می باشد.
3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6- ارائه تائید صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
7-  تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت  و بازگشایی پاکت های پیشنهادی 1397/2/23 خواهد بود.

8 - سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه شهرداری موجود است که پس از مراجعه به شهرداری تحویل متقاضی 
خواهد گردید.
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خشایار شیبانی بنی عبدالهی، شهردار  کنارتخته
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4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک  در برخى شماره ها2. خبـر + تحلیل خبر


