
تامین سوخت استاندارد 
کشتی ها در مجتمع پتروشیمی

مدیرعامـل پتروشـیمی نـوری بـا بیـان اینکـه 
از  بایـد  هـا  کشـتی   ۲۰۲۰ سـال  ابتـدای  از 
سـوخت کـم سـولفور اسـتفاده کننـد، گفـت: با 
راه انـدازی شیرین سـازی برش هـای سـنگین 
در ایـن مجتمـع، می تـوان این سـوخت را برای 

کشـتی ها تامیـن کـرد.
امـروز )دوشـنبه( در نشسـتی  تقـی صانعـی 
خبـری با اشـاره به طـرح شیرین سـازی برش 
سـنگین بـرای تولیـد گازوییـل یـورو ۶ افـزود: 
ایـن پـروژه در دسـت مناقصه اسـت و تا پایان 
سـال برنـده مناقصـه مشـخص می شـود و کار 
اجرایـی را اوایـل سـال آینده شـروع خواهیـم 
کـرد. وی افـزود: بـرش سـنگین)هوی انـد( با 
گوگـرد ۱۰ تـا ۵۰ پی پی ام تولید خواهد شـد و 
از ایـن تولیـدات در تامیـن سـوخت و یا تولید 
محصـوالت پایین دسـتی اسـتفاده می شـود.

صانعـی تاکیـد کـرد: برش هـای سـنگین کـم 
گوگـرد، کمک شـایانی بـه تسـریع و افزایـش 
قیمـت محصـوالت ایـن شـرکت خواهـد کـرد، 
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه از ژانویـه ۲۰۲۰ 
کشـتی ها نمی تواننـد سـوخت بـا گوگـرد بـاال 
مصـرف کننـد، این طـرح می تواند کمـک کننده 
باشـد.  بـه گفتـه صانعـی، سـرمایه گذاری مورد 
نیـاز بـرای ایـن طـرح، ۱۲۰ میلیـون دالر اسـت.
وی یـادآور شـد: امـروز در پتروشـیمی  نـوری، 
درصـد   ۵۰ و  اسـت  حاکـم  تولیـد  زنجیـره 
پارازایلیـن تولیـدی بـه پتروشـیمی تندگویـان 

پیـدا می کنـد. تولیـد پـت تخصیـص  بـرای 
مدیرعامـل پتروشـیمی نوری گفـت: واحـد »ار 
انـد دی« در ایـن پتروشـیمی فعـال اسـت که 
دو پـروژه نیـز بـه ایـن ترتیـب اجرایـی شـده 
اسـت، پروژه نخسـت را واحد شـیرین سـازی 
هـوی انـد و پـروژه دیگـر اجـرای طـرح زیـرو 
فلرینـگ اسـت کـه عـاوه بـر کاهـش مصرف 
گاز، تولیـد ال پـی جـی افزایـش پیـدا کـرده و 

فلـر ) گاز مشـعل ( صفـر می شـود.

صانعـی بـا اشـاره بـه عرضـه ۱۰ درصـد سـهام 
در  سـهام  ایـن  گفـت:  بـورس،  در  شـرکت 
بـورس، بازدهـی خوبی داشـته و رشـد به دلیل 

توانمنـدی ایـن شـرکت اسـت.
کـرد:  تاکیـد  پتروشـیمی نوری  مدیرعامـل 
گذشـته  سـال های  در  پتروشـیمی ها  کل 
کمبـود خـوراک داشـتند و بـا ایـن حـال بـرای 
تامیـن پایـدار خـوراک، در چنـد سـال گذشـته 
در پتروشـیمی نـوری، پـروژه ای اجـرا شـد کـه 
هـدف از آن اتصـال مجتمع به تمام پاالیشـگاه 

هـای پـارس جنوبـی بـود.
وی افـزود: اکنـون بـه همـه فازهـای پـارس 
جنوبـی متصـل شـده ایـم و هیچ مشـکلی در 

تامیـن خـوراک وجـود نـدارد.
صانعـی خـوراک دریافتـی پتروشـیمی  نوری را 
۱۰۰ هـزار بشـکه در روز بیان کرد و افزود: برنامه 
تولیـد ایـن مجتمع در سـال ۹۸، دسـتیابی به 
ظرفیـت اسـمی ۹۰ درصـدی بـود کـه ۹۱ درصد 
ظرفیـت اسـمی و ۱۰۱ درصـد برنامـه محقـق 
درصـد   ۱۲۰ اکنـون  افـزود:  وی  اسـت.  شـده 
برنامـه تولید و ۱۱۰ درصد ظرفیت اسـمی تولید 
انجـام می شـود و انتظـار می رود رکـورد خوبی 
بـرای تولید ثبت شـود. مدیرعامل پتروشـیمی 
نـوری گفـت: دو پـروژه بـرای افزایـش تولیـد 
پارازایلـن و بنزین تعریف شـده کـه در مجموع 
۲۰ درصـد تولیـد پارازایلـن و ۱۰ درصـد تولیـد 
یـادآور شـد:  افزایـش می دهـد. وی  را  بنـزن 
عرضـه ۹۰ درصـد ارزهای صادراتی پتروشـیمی 
نوری در سـامانه نیما انجام می شـود و افزود: 
۱۰ درصـد تولید نیـز برای تامین قطعـات، مواد 

اولیـه و تجهیزات اسـتفاده شـده اسـت.
بـه گفتـه صانعـی، ماهیانـه در واحـد »اچ اس 
ای« ارزیابـی الزم انجـام مـی شـود و آمارهـا 
قابـل قبـول اسـت، همچنین پروژه پیشـگیری 
از حـوادث در نواحـی مختلـف را اجـرا خواهیم 

کـرد کـه ۲۱ المـان دارد.

کارگر یا محافظه کار؛کدامیک 
به نفع تهران است؟
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پــس از اســتعفای دیویــد کامــرون و روی کار آمــدن 
ــرح  ــدوم مط ــاره رفران ــی درب ــه های ــی زمزم ــرزا م ت

ــد. ــت کردن ــر آن مقاوم ــن در براب ــه مخالفی ــد ک ش
ــات  ــظ موضوع ــرای حف ــتا ب ــن راس ــی" در همی  "م
مــورد توافــق بــا اتحادیــه اروپــا تــاش هــای زیــادی 
کــرد و بــه دنبــال آن بــود تــا آن را بــه تصویــب 
ــت  ــه مخالف ــز در ادام ــان نی ــاند. پارلم ــان برس پارلم
کــرد چــرا کــه آن توافــق موضوعــات زیــادی را در بــر 
مــی گرفــت و در هــر بخــش آن ضررهــای زیــادی را 

ــرد. ــی ک ــا م ــه بریتانی متوج
ــا  ــان بریتانی ــار پارلم ــن ب ــرای چهارمی ــه ب هنگامــی ک
ــرد  ــری ک ــاره گی ــز کن ــی نی ــرزا م ــرد ت ــت ک مخالف
و بوریــس جانســونی نخســت وزیــر شــد کــه در 
ــا  ــرد ت ــاش ک ــود و ت ــر خارجــه ب ــی" وزی ــت "م دول
در خصــوص برگزیــت موفقیــت هایــی حاصــل شــود 
ــی  ــه زمان ــه و در آن بره ــن زمین ــی در همی ــه حت ک
ــت  ــور برگزی ــرای ام ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــری ب وزی
وزیــری  نخســت  بــا  و  ادامــه  در  انتخــاب شــد. 
هــای  مخالفــت  متوجــه  وی  جانســون  بوریــس 
ــی  ــل م ــه آن را منح ــرد ک ــام ک ــد و اع ــان ش پارلم
ــق  ــورت تواف ــد در ص ــه بتوان ــور ک ــن منظ ــد بدی کن
ــد.  ــب کن ــان تصوی ــا آن را در پارلم ــه اروپ ــا اتحادی ب
ــون  ــرد و جانس ــی آن را رد ک ــا دادگاه عال ــا نهایت ام
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــان دس ــا پارلم ــا ب ــد ت ــور ش مجب
ــر از  ــا وی خب ــد ت ــبب ش ــوع س ــن موض ــد. همی کن
انتخابــات مجــدد دهــد. انتخابــات زودهنــگام زمانــی 
ــد برگــزار شــود کــه نخســت وزیــر پارلمــان  مــی توان
را منحــل کنــد؛ بــه ایــن اعتبــار کــه رأی مجــدد قــوی 
تــر و باالتــری بیــاورد تــا در ایــن راســتا بــا قاطعیــت 
ــد کــه در همیــن حــال  تمــام برگزیــت را اجرایــی کن
ــی  ــورد الزام ــن م ــز در ای ــایه نی ــزب در س ــق ح تواف
ــه  ــر اینک ــد ب ــا امی ــه حــزب در ســایه ب ــود. در ادام ب
موافقــت  بــود  خواهــد  آنهــا  آن  از  اکثریــت  رأی 
کردنــد و بــه ایــن ترتیــب شــاهد برگــزاری انتخابــات 

ــود. ــم ب ــدد خواهی مج
در ایــن انتخابــات پیــش بینــی مــی شــود کــه حــزب 
ــن  ــه ای ــی برخــوردار شــود. ب ــت باالی ــر از اکثری کارگ
اعتبــار کــه بســیاری از مــردم از همــان ابتــدا مخالــف 
ــد. از لحــاظ داخلــی انســجام بریتانیــا  برگزیــت بودن
ــه  ــا اتحادی ــکاری ب ــه هم ــدن و ادام ــه مان ــوط ب من
ــد  ــکاتلند و ایرلن ــتا اس ــن راس ــت. در همی ــا اس اروپ
نیــز اعــام کــرده انــد کــه در صــورت خــروج بریتانیــا 
ــه  ــن اتحادی ــا در ای ــد ت ــا مایلن ــا آنه ــه اروپ از اتحادی
باقــی بماننــد. اگــر ولــز هــم چنیــن موضعــی بگیــرد 
ــد  ــی خواه ــوالت عمیق ــار تح ــا دچ ــت بریتانی وضعی
ــا ایــن  ــه نظــر مــی رســد اکثریــت مــردم ب شــد و ب
ــا  ــرد ت ــد ک ــاش خواهن ــف هســتند و در ت ــر مخال ام

ــد. ــات مجــدد خطــرات را دور کنن ــا انتخاب ب
ــه  ــاع ب ــد اوض ــی رس ــر م ــه نظ ــدی ب ــن رون ــا چنی ب
ــر  ــزب کارگ ــود ح ــه س ــه کار و ب ــزب محافظ ضــرر ح
باشــد. برخــی از نظرســنجی هــا نیــز حاکــی از ایــن 
مــورد اســت حــزب کارگــر در آینــده اکثریــت پارلمــان 
ــا از  ــروج بریتانی ــف خ ــه مخال ــت ک ــد گرف را خواه
ــارات  ــاهد اظه ــی ش ــتند. از طرف ــا هس ــه اروپ اتحادی
بوریــس جانســون نیــز هســتیم کــه مــی گویــد مــرگ 

ــت. ــت اس ــدن در برگزی ــر از مان ــرای او بهت ب
ــا را  ــران و بریتانی ــط ای ــده رواب ــد آین از یــک ســو بای
بــا توجــه بــه ایــن تحــوالت بررســی کــرد. بــا توجــه 
ــه  ــن ب ــی کوربی ــای جرم ــت ه ــع و صحب ــه مواض ب
ــزب  ــدن ح ــا روی کار آم ــرایط ب ــد ش ــی رس ــر م نظ
ــخ  ــه تاری ــی ب ــا وقت ــد. ام ــد ش ــر خواه ــر بهت کارگ
ــه  ــم ک ــی یابی ــم درم ــا بنگری ــران و بریتانی ــط ای رواب
ــاوت  ــران تف ــال ای ــزب در قب ــن دو ح ــرد ای در رویک

ــدارد. ــر ن ــا یکدیگ ــی ب چندان
در برهــه کنونــی نیــز بــا مقایســه مواضــع حــزب 
محافظــه کار و کارگــر شــاهد هســتیم کــه حــزب 
ــال  ــری در قب ــول ت ــه و معق ــع معتدالن ــر مواض کارگ
جمهــوری اســامی ایــران داشــته اســت. مانــدن 
بریتانیــا در اتحادیــه اروپــا بــا قــدرت گرفتــن حــزب 
کارگــر مــی توانــد باعــث قدرتمندتــر شــدن ایــن 
اتحادیــه شــود. از ســوی دیگــر ممکــن اســت حــزب 
کارگــر مواضــع بهتــری نیــز در قبــال ایــران بــا توجــه 

ــد. ــته باش ــکا داش ــه آمری ــات خصمان ــه اقدام ب
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حوادث ترافیکی چهارمین علت مرگ و میر 
رئیس اورژانس کشور: 25درصد عملیات های اورژانس مربوط به حوادث ترافیکی است

مدیـر کل مهندسـی سـازمان امـور اراضـی کشـور بـا بیـان 
اینکـه طـرح کاداسـتر ملـی اراضـی بـا چالش هایـی روبرو 
اسـت، گفـت: تثبیـت نکـردن برخی نقشـه های ارسـالی در 
سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور، زمان بر بودن بررسـی 
نقشـه ها در ممیـزی ادارات کل منابـع طبیعـی اسـتان ها 
اسـت. ایـن چالش هـا  از مهمتریـن  اعتبـارات  و کمبـود 
بـه گـزارش سـازمان نقشـه بـرداری کشـور، صفـدر نیـازی 
در نشسـت کاداسـتر اراضـی در ایـن سـازمان بـرای رفـع 
چالش هـا ضمـن ارائـه پیشـنهاداتی، گفـت: تامیـن اعتبار 
برای سـازمان نقشـه برداری کشـور از محل جـاری یا تملک 
دارایی و اهتمام جدی سـایر سـازمان های همکار، می تواند 
برای رفع موانع تأثیرگذار باشـد.هم چنین مسـعود شـفیعی 
رییس سـازمان نقشـه برداری کشـور گفـت: از سـال ۱3۹3 
سـازمان نقشه برداری کشـور طی توافقنامه  ای همکاری خود 
را با سـازمان امور اراضی کشـور آغاز کرد و برای مشـارکت در 
طرح ملی کاداسـتر اراضی، متعهد به عکسـبرداری هوایی از 

اراضـی کشـاورزی در اسـتان های مختلف شـد.
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بررسی 173 میراث 
صنعتی کشور در 

همایش ماهشهر
مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ 

و احیای میراث  معنوی و 
طبیعی از بررسی 173 اثر از 

سراسر کشور توسط شورای ملی 
ثبت آثار در همایش ملی ثبت 

میراث صنعتی خبر داد.

سند سیستم مدیریت 
هوشمند اقلیمی در طبس 

تدوین می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان خراسان جنوبی گفت: سند 
سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی 
در سه منطقه حفاظت شده کشور 

از جمله پناهگاه حیات وحش 
نایبندان طبس تدوین می شود.
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یادداشت  مهمان
سیدجال ساداتیان

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1613

سه شنبه 19 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

رییس سازمان نقشه برداری کشور: 
سازمان نقشه برداری کشور  با در 
اختیار داشتن کمترین اعتبار، طرح 
کاداستر  اراضی را پیش برده است

حفظ اراضی ملی 

هدف طرح کاداستر

2

45 و

دوتار ایرانی در آستانه 
جهانی شدن

پرونده نواختن دوتار در اجالس کمیته میراث بشری 
ناملموس یونسکو برای ثبت جهانی شدن بررسی می شود

پروانه سلحشوری:

تصمیم گیران کشورنمی دانند 
در  اجتماع چه می گذرد

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعالم وصول شدپیام خبر
ضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت: طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعام وصول 
شد.
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حوادث ترافیکی چهارمین علت مرگ و میر 
رئیس اورژانس کشور: 25درصد عملیات های اورژانس مربوط به حوادث ترافیکی است

حوادث ترافیکی چهارمین علت مرگ و میر در ایران است

رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور بـا بیـان 
اینکـه حـوادث ترافیکـی هشـتمین علـت 
مـرگ و میـر در دنیـا و چهارمین علت مرگ 
در ایـران به شـمار می رود، گفـت: ٢٥ درصد 
اورژانـس کشـور  سـازمان  هـای  عملیـات 
مربـوط به حوادث ترافیکی اسـت.به گزارش 
روز دوشـنبه روابط عمومی سازمان اورژانس 
کشـور، پیرحسـین کولیونـد در آیین افتتاح 
پیشـگیری  کشـوری  جشـنواره  سـومین 
از سـوانح و حـوادث بـا اعـام ایـن مطلـب 
افـزود: حـوادث ترافیکـی قالـب مأموریـت 
اسـت.وی  هوایـی کشـور  اورژانـس  هـای 
ادامه داد: سـرعت باال یکی از هفت ریسـک 
از  یکـی  و  ترافیکـی  حـوادث  فاکتورهـای 

پیامدهای سـرعت باال از دسـت دادن کنترل 
راننـده اسـت.رئیس اورژانـس کشـور اضافه 
کـرد: افزایـش سـرعت در رانندگـی باعـث 
کاهـش فاصلـه توقـف و کاهـش قـدرت 
تصمیـم گیـری راننـده مـی شـود و فرهنگ 
سـازی در جامعه یکی از راهکارهای کاهش 
تصادفـات رانندگـی اسـت.کولیوند با اشـاره 
حضـور  زمـان  مـدت  متوسـط  اینکـه  بـه 
امدادگـران اورژانـس ۱۱۵ در رسـیدگی فوری 
بـه مصدومـان انواع حـوادث در کانشـهرها 
بـه دلیـل ترافیـک و ازدحـام موجـود به ۱۵ 
دقیقه، در شـهرهای کوچـک به ۸ دقیقه، در 
جاده هـا بـه ۱۵ تـا ۱۶ دقیقـه و در جاده های 
روسـتایی به ۲۰ دقیقه رسـیده است، گفت: 

مـا تقریبـًا سـالیانه ۱۶ هـزار و ۵۰۰ نفر فوتی 
بـه علـت حـوادث ترافیکـی در کشـور داریم 
و سـالیانه حـدود 37۰ تـا 3۸۰ هـزار نفـر 
در حـوادث رانندگـی و ترافیکـی در کشـور 
مصـدوم می شـوند.وی بـا یـادآوری اینکـه 
در دو سـال گذشـته امکانـات اورژانـس از 
جملـه بالگـرد و آمبوالنس هـا را گسـترش و 
تجهیـز کرده ایـم، گفـت: اورژانس کشـور تا 
سـال ۹۵، ۲ هـزار و ۵۰۰ دسـتگاه آمبوالنس 
بـرای خدمـات رسـانی بـه مصدومـان انواع 
سـال  در  داشـت کـه  اختیـار  در  حـوادث 
۹۸، ایـن آمبوالنس هـا بـه پنـج هـزار و ۵۰۰ 
دسـتگاه افزایـش یافتـه اسـت بـه طـوری 
که هـم آمبوالنس هـای قدیمی را بازسـازی 

و هـم آمبوالنس هـای جدیـد را بـه ناوگان 
اورژانـس کشـور اضافـه کردیـم و در حـال 
خدمـات  هسـتیم.ارائه  نیـز  آن  افزایـش 
اورژانـس پیـش بیمارسـتانی، در سـوانح 
عمـدی و غیرعمـدی، حـوادث غیرمترقبـه 
بـروز  و فوریت هـای پزشـکی در هنـگام 
بایـای  و  جدیـد  نوپدیـد،  بیماری هـای 
آحـاد  بـرای  سـاخت  انسـان  و  طبیعـی 
مـردم یـا هـر ملیـت و تابعیتـی از وظایف 
و مأموریت هـای اصلـی سـازمان اورژانس 
کشـور است.سـومین جشـنواره کشـوری 
پیشـگیری از سـوانح و حـوادث )پویـش 
شـصت سـی( امسـال با محـور )مدیریت 
سـرعت( تـا پانزدهـم بهمـن بـه نشـانی 
آمـاده   radiosalamat.ir.۶۰3۰//:http
دریافـت آثـار شـنیداری دیـداری مکتـوب 
و آثـار فضـای مجـازی درباره ایـن موضوع 

اسـت.اختتامیه ایـن جشـنواره ۱7 اسـفند 
برگـزار می شـود.

یک پنجم تلفات تصادفات، 
عابران پیاده اند

سـازمان پزشکی قانونی کشـور اعام کرد: در 
هفـت ماهه سـال جـاری ۲ هـزار و ۱۸۱ عابر 
پیـاده در حـوادث رانندگـی جـان خـود را از 
دسـت دادند کـه این رقم حـدود یک پنجم 
)۱۹.۸ درصـد( کل تلفـات تصادفـات ایـن 
مـدت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.به 
گـزارش روز یکشـنبه اداره کل روابط عمومی 
و امـور بین الملـل سـازمان پزشـکی قانونی 
کشـور، آمـار عابـران فـوت شـده در حوادث 
رانندگـی هفت ماهه سـال ۱3۹۸ نسـبت به 
مـدت مشـابه در سـال گذشـته )۲۱۲۰ نفر( 
۲.۱ درصـد افزایـش داشـته اسـت.در هفت 

ماهـه امسـال سـه چهـارم عابـران متوفـی 
در تصادفـات مـرد و یـک چهـارم زن بـوده 
انـد. همچنین اسـتان هـای تهران بـا 3۱7، 
خراسـان رضـوی با ۱7۱ و فـارس با ۱4۹ نفر 
بیشـترین تعـداد عابـران متوفـی را داشـته 
اند.بیشـترین سـهم تلفـات عابـران پیـاده 
نسـبت بـه کل تلفـات تصادفات، بـه ترتیب 
مربـوط بـه اسـتان هـای تهـران بـا 3۸.۶ 
درصـد، مازنـدران بـا 3۵.4 درصـد و گیـان 
بـا 3۲.7 درصـد بـوده اسـت؛ به بیـان دیگر 
در ایـن سـه اسـتان عابـران پیـاده باالترین 
سـهم را نسـبت بـه کل تلفـات تصادفـات 
اسـتان داشـته انـد.در هفـت ماهـه امسـال 
بیـش از نیمـی از عابـران پیـاده در راه هـای 
درون شـهری)۵4.3 درصـد( جـان باختـه 
انـد. 37.7 درصـد نیـز در جـاده هـای برون 
شـهری، ۶.۶ درصـد در راه هـای روسـتایی 
و ۱.4 درصـد در سـایر راه هـا کشـته شـده 

عابـران  لحـاظ سـنی، 43.۱ درصـد  انـد.از 
هفـت  تصادفـات  در  شـده  پیـاده کشـته 
ماهـه امسـال در رده سـنی۶۰ سـال بـه بـاال 
و ۱۵.۵ درصـد نیـز ۱7 سـال و کمتـر بـوده 
انـد. همچنین ۱۸.۶ درصـد از این افراد 3۹-

۱۸ سـال و ۲۲.7 درصد ۵۹-4۰ سـال سـن 
داشـته اند.برخـورد بـا خودروهـای سـواری 
بـا ۶3.۸ درصـد عمـده تریـن علـت مـرگ 
عابریـن پیـاده در تصادفـات بـوده اسـت و 
پـس از آن برخـورد بـا وانـت بار بـا ۱۱درصد، 
موتورسـیکلت با ۹.۱ درصد، کامیون و تریلی 
بـا ۶.3 درصـد و برخـورد با اتوبـوس و مینی 
بـوس بـا 3 درصـد موجـب از دسـت دادن 
جـان عابریـن پیـاده شـده اسـت. سـایر 
وسـایل کشـاورزی  ماننـد  نقلیـه  وسـایل 
درصدهـای کمتـری را در ایـن زمینه به خود 

اختصـاص داده انـد.

سـخنگوی دولـت وقایـع اخیـر را نیازمنـد 
یابـی علمـی و دقیـق دانسـت و  علـت 
اعـام کـرد کـه دولـت در ایـن زمینـه بـه 
مـردم گـزارش خواهد داد.علـی ربیعی در 
نشسـت خبری هفتگی خود، اظهـار کرد : 
در چنـد روز گذشـته پـس از روزهای تلخ، 
مواضـع و رویکـرد دلجویانـه رهبـر معظـم 
انقـاب در قبـال آسـیب دیدگانـی کـه بـه 
تعبیـر ایشـان از مصادیق شـهید و جانباز 
بـه حسـاب مـی آینـد، مهـم و راهگشـا 
بـود. قطعـا ایـن وقایع نیازمنـد علت یابی 

علمـی و دقیـق از ماجراسـت.
وی ادامـه داد: مـن مـی خواهم بـار دیگر 
و  ملـت شـریف  بـه  تریبـون  همیـن  از 
بخصـوص خانـواده هـای آسـیب دیدگان 
تاکیـد کنـم که همـه ما درغم و شـادی ها 
در کنـار هم هسـتیم. ایـن رمـز ماندگاری 
ایـران در طـول تاریخ بـوده و خواهـد بود.
وی خاطرنشـان کـرد: طـی روزهـای اخیر 
اگـر چه شـاهد پایکوبی و شـادی تحریم 
گـران آمریکایـی و دنبالـه روهـای رسـانه 
ای آنـان بودیـم کـه به زبـان های مختلف 

مـی گفتنـد کـه دیدیـد تحریم هـا چه بر 
سـرتان آورد؟ امـا در سـوی دیگـر شـاهد 
وجـدان بیـدار بشـری هـم بودیـم کـه در 
خـود آمریـکا حاکمـان خـود را نقـد مـی 
کردنـد و می گفتنـد اگـر مـا بـه عهـد خود 
و بـه برجـام متعهـد بودیـم و تحریک ها 
و تحریـم هـای ضدانسـانی علیـه مـردم 
بیگنـاه اعمـال نمـی کردیـم، یـک ملـت 
چنیـن تحت فشـار قـرار نمـی گرفت. من 
مـی خواهـم بگویـم که ملـت ایـران همه 
ایـن واکنـش هـا را مـی بینـد و شـاهد 
اسـت که در چنیـن روزهای دشـواری چه 
کسـانی در کنـار ملـت ایـران اسـت و رنج 
یـک ملـِت در معرض تحریم را می بیند و 
بـا آن همدلی می کند و چه کسـانی »عید 

خـون« مـی گیرند.

دولت درباره وقایع اخیر 
گزارش می دهد

تخلفات انتخاباتی باید در زمان 
خودش رسیدگی شود

رییـس قـوه قضاییه گفـت: متولیان انتخابات همگـی در چارچـوب قانون عمل کنند 
و تخلفـات انتخاباتـی باید در زمان خودش رسـیدگی شـود.

آیت هللا سـیدابراهیم رئیسـی در جلسـه شـورای عالی قوه قضاییه، یکی از افتخارات 
بـزرگ نظـام اسـامی را ابتنـا و اتکا بـر رای مردم دانسـت و تصریح کـرد: اینکه امام 
راحـل فرمودنـد »میـزان رای ملـت اسـت«، یک سـخن تشـریفاتی و سیاسـی نبود 
بلکـه حقیقتـا و در عمـل بـه رای و نظر مردم اعتقاد داشـتند. مقام معظم رهبری نیز 
بـه اعتمـاد عمومـی و بـاور به مـردم به نظام، اعتقـاد دارند و این متفاوت از بسـیاری 
نگاه هـای سیاسـی اسـت که در دنیا به صـورت مقطعی به مردم توجـه می کنند و در 
میتینگ هـای سیاسـی از مـردم سـخن می گویند، اما بعـد از رقابت های سیاسـی و 
انتخاباتـی، مـردم را فرامـوش می کنند.رئیس قـوه قضاییه، انتخابـات را از جلوه های 
مهـم توجـه بـه رای مـردم دانسـت و ادامه داد: انتخابات در کشـور مـا از نظر ظاهری 
تفاوتی با انتخابات در سـایر نقاط دنیا ندارد، اما از نظر ماهیت، تفاوتی اساسـی دارد 
و این تفاوت در »تکلیف مداری« اسـت. اسـاس اینکه کسـی خود را در معرض رای 
مـردم قـرار می دهـد و کسـی کـه رای می دهـد باید بر مبنـای تکلیف باشـد. تکلیف 
مـداری، محـور ماهیـت و سـیرت انتخابـات در کشـور ماسـت. البته شـکل و صورت 
انتخابـات اشـکاالتی دارد کـه بایـد رفـع شـود و از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه باید 
در مجموعـه الگوهـای اسـامی - ایرانـی پیشـرفت، مـورد توجه باشـد و یک شـکل 

متناسـب بـا این الگوهـا برای آن تدوین شـود.

ته
نک

رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور بـا بیـان اینکـه حـوادث ترافیکـی 
هشـتمین علـت مرگ و میـر در دنیـا و چهارمیـن علت مـرگ در ایران 
بـه شـمار مـی رود، گفـت: ٢٥ درصد عملیات هـای سـازمان اورژانس 
کشـور مربـوط به حـوادث ترافیکی اسـت. پیرحسـین کولیونـد افزود: 
حـوادث ترافیکـی قالـب مأموریت های اورژانس هوایی کشـور اسـت.
وی ادامـه داد: سـرعت بـاال یکـی از هفت ریسـک فاکتورهـای حوادث 
ترافیکـی و یکـی از پیامدهای سـرعت باال از دسـت دادن کنتـرل راننده 
اسـت.رئیس اورژانـس کشـور اضافه کـرد: افزایش سـرعت در رانندگی 
باعـث کاهـش فاصله توقف و کاهـش قدرت تصمیم گیـری راننده می 
شـود و فرهنگ سـازی در جامعـه یکی از راهکارهـای کاهش تصادفات 
رانندگـی اسـت.کولیوند بـا اشـاره به اینکه متوسـط مدت زمـان حضور 
امدادگـران اورژانـس ۱۱5 در رسـیدگی فـوری بـه مصدومـان انـواع 
حوادث در کالنشـهرها بـه دلیل ترافیک و ازدحام موجـود به ۱5 دقیقه، 
در شـهرهای کوچـک بـه ۸ دقیقـه، در جاده هـا بـه ۱5 تـا ۱۶ دقیقـه و 
در جاده هـای روسـتایی بـه 2۰ دقیقـه رسـیده اسـت، گفت: مـا تقریبًا 
سـالیانه ۱۶ هـزار و 5۰۰ نفـر فوتـی بـه علت حـوادث ترافیکی در کشـور 
داریـم و سـالیانه حـدود ۳۷۰ تـا ۳۸۰ هـزار نفـر در حـوادث رانندگی و 

ترافیکـی در کشـور مصدوم می شـوند

سیاست

مجلس

سیاست

جامعه

احتمال اجرایی شدن اینستکس در آینده وجود دارد

تصمیم گیران کشور نمی دانند در  اجتماع چه می گذرد

 شورای نگهبان از خطا مبرا نیست

نیروی انتظامی در حوادث اخیر غافلگیر نشد

وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد: 
ایـران از میـزان تعهـد اتحادیـه 
اروپـا و کشـورهای عضـو ایـن 
برجـام  اجـرای  بـه  اتحادیـه 
ناراضـی اسـت.محمدجواد ظریـف بامـداد دوشـنبه )18 
آذر( پـس از ورود بـه ترکیـه جهـت شـرکت در هشـتمین 
نشسـت وزیـران امـور خارجـه کشـورهای عضـو اجـاس 
»قلـب آسـیا« کـه بـا محوریـت بررسـی رونـد توسـعه 
افغانسـتان و  آخرین تحوالت این کشـور برگزار می شـود، 
دربـاره ایـن سـفر اظهـار کـرد: روابـط مـا بـا  کشـورهای 
همسـایه، روابـط ویـژه ای اسـت و بیشـترین سـفرها را از 
ابتدای پذیرش مسـئولیت تاکنون به کشـورهای همسـایه 
از جملـه ترکیـه و روسـیه داشـته ایم.وی در مـورد اهـداف 
برگـزاری اجـاس قلـب آسـیا نیـز گفـت: ایـن اجـاس 
بـرای هماهنگی همکاری هـای منطقه ای با افغانسـتان به 

منظـور ایجـاد ثبـات و توسـعه همه جانبـه در ایـن کشـور 
شـکل گرفته اسـت. در این چند سـال کشورهای مختلف، 
مسـئولیت های مختلفـی در ایـن ارتباط بر عهـده گرفته اند 
کـه مسـئولیت ایـران بحـث آمـوزش در افغانسـتان بـوده 

است.
ظریـف ادامـه داد: بـا توجه بـه برگزاری انتخابات ریاسـت 
جمهـوری در افغانسـتان و تحـوالت مربـوط بـه مذاکـرات 
رونـد صلـح در ایـن کشـور، اکنون شـاهد شـرایط ویژه ای 
در افغانسـتان هسـتیم و ضـرورت دارد کشـورهای منطقه 
و همسـایه افغانسـتان نقـش فعال تـری را در رونـد صلح 
و بازسـازی ایـن کشـور ایفـا کننـد. بـه همیـن دلیـل ایـن 
اجـاس فرصـت خوبـی بـرای کشـورهای مختلـف بـرای 
بحـث و گفت وگـو در حوزه هایـی اسـت کـه می توانـد بـه 

افغانسـتان و رونـد صلـح در ایـن کشـور  کمـک کند.

نماینــده مــردم تهــران تاکید کرد:متاســفانه 
کشــور  تصمیم گیــران  و  تصمیم ســازان 
ــی  ــه م ــی چ ــتر اجتماع ــد در بس نمی دانن
گــذرد و تحــوالت چنــد دهــه گذشــته 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون
ــی روز  مجلــس شــورای اســامی در  ــه سلحشــوری در جلســه  علن پروان
ــی)ره(  ــام خمین ــه فرمایشــات ام ــاره ب ــا اش ــود ب ــان دســتور خ ــق می نط
ــاره ضــرورت مشــارکت مــردم در تعییــن سرنوشــت خویــش، گفــت:  درب
اعتراض هــای ســال هــای 7۸ و ۸۸ و همچنیــن دی مــاه ۹۶ و آبانمــاه ۹۸ 
ــود داشــته اســت،  ــی در آن وج ــواره مطالبات ــه هم ــوده ک ــی ب اعتراض های
ــتغال  ــال اش ــه دنب ــه ب ــی هســتند ک ــب جوانان ــروز معترضــان اغل ــا ام ام
ــه  ــی از جامع ــتند؛ یک ــی هس ــانی و اجتماع ــوب انس ــی مطل ــک زندگ و ی
ــر را  ــن ام ــور ای ــروز کش ــرورت ام ــد »ض ــاره می گوی ــن ب ــان در ای شناس
ــه  ــو بپرســیم جامعــه ای کــه در فاصل ــر مــا قطعــی کــرده اســت کــه از ن ب
ــا در  ــه کــرده اســت و در هــر یــک ی ــزرگ را تجرب 7۰ ســال؛ دو انقــاب ب

ــرد  ــرا آرام نمی گی ــی را چ ــش سیاســی و اجتماع ــک جنب ــه، ی ــا دو ده ی
ــه و در  ــن جامع ــان ای ــای پنه ــز در الیه ه ــوغ نمی رســد؟ چــه چی ــه بل و ب
سیاســت و زمانــه اســت کــه عمــوم مــردم را مضطــرب ، نابردبــار و نــاآرام 
کــرده اســت؟نماینده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و پردیــس 
ــا انســان هایی کــه ایــن جامعــه را برســاخته اند  در مجلــس ادامــه داد: آی
ــت  ــک معلولی ــود ی ــا وج ــداوم هســتند و ی ــار شــوریدگی و خشــم م دچ
پنهــان در هویــت و ذات؟ مشــکل در ایــن اســت کــه مــا گفته ایــم مــا ایــن 
ــن  ــا ای ــان م ــتی جوان ــه راس ــا ب ــم. آی ــاب کرده ای ــی را انتخ ــبک زندگ س

ــد؟ ســبک زندگــی را انتخــاب کردن
ــض و  ــوردار از تبعی ــی برخ ــز اقلیت ــه ج ــفانه ب ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــه ش ــرد: امســال گفت ــرح ک ــم، مط ــا کرده ای ــردم را ره ــه م ــاز، بقی امتی
ــه  ــد ک ــانی بودن ــکی کس ــور پزش ــدگان کنک ــی از پذیرفته ش ــش از نیم بی
دچــار ســهمیه بودنــد. یــک طبقــه نوســاخته و برســاخته و دارای امتیازاتــی 
ــل متاســفانه  ــه همیــن دالی ــه مــردم رهــا شــده اســت. ب گوناگــون و بقی

ــه اســت. ــی پیــش رفت ــه ســمت تمرکززدای ــت نظــام ب جمهوری

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان 
ـــورا  ـــن ش ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ب
ــت و در  ــرا نیسـ ــا مبـ از خطـ
ـــد کار انســـانی خـــودش،  فرآین
ــت:  ــد، گفـ ــته باشـ ــم داشـ ــا هـ ــت خطـ ــن اسـ ممکـ
ـــه  ـــا جایی ک ـــرده ام ت ـــام ک ـــم اع ـــا ه ـــه باره ـــور ک همانط
ــتباهات را  ــو اشـ ــه جلـ ــم کـ ــعی می کنیـ ــم سـ بتوانیـ
گرفتـــه و اصـــاح کنیـــم. صـــادق خـــرازی دبیـــرکل و 
جمعـــی از اعضـــای شـــورای مرکـــزی حـــزب نـــدای 
ـــر  ـــام دبی ـــم مق ـــی قائ ـــعلی کدخدای ـــا عباس ـــان ب ایرانی
و ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان دیـــدار و گفـــت وگـــو 
کردند.کدخدایـــی در ابتـــدای ایـــن دیـــدار بـــر لـــزوم 

ــت:  ــرد و گفـ ــد کـ ــزاب تاکیـ ــر احـ ــت جدی تـ فعالیـ
ــای  ــن در فعالیت هـ ــش از ایـ ــد بیـ ــزاب می تواننـ احـ
سیاســـی مشـــارکت داشـــته باشـــند و بایـــد فعالیـــت 
آن هـــا جدی تـــر شـــود. وی بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل 
ــی  ــای حزبـ ــامی و فعالیت هـ ــوری اسـ ــزب جمهـ حـ
ــگ  ــاید فرهنـ ــت: شـ ــار داشـ ــتی، اظهـ ــهید بهشـ شـ
ـــیس  ـــان تاس ـــتی و در زم ـــهید بهش ـــه در دوره ش جامع
ـــه تحـــزب  ـــوری اســـامی اجـــازه نمـــی داد ک حـــزب جمه
ـــردم  ـــه م ـــوان ب ـــاید بت ـــه ش ـــد، البت ـــا بیفت ـــور ج در کش
ـــاخته  ـــزاب شاه س ـــردم از اح ـــه م ـــرا ک ـــق داد چ ـــم ح ه
ـــن  ـــزب در ذه ـــدی از تح ـــابقه ب ـــد و س ـــردان بودن رویگ

داشـــتند.

فرمانـده نیروی انتظامی گفـت: در حوادث 
اخیـر آشـوبگران بـه دنبـال تخریـب بودند 
امـا نیـروی انتظامـی غافلگیـر نشـد و بـا 
آمادگـی صـد درصدی در تمامـی صحنه ها 

حضـور یافـت و غائلـه را ختـم کرد.
و  روسـا  فرماندهـان،  سراسـری  گردهمایـی  در  اشـتری  حسـین  سـردار 
معاونـان ناجـا ضمـن درود بـر ارواح پاک و مطهر شـهدای انقاب اسـامی، 
دفـاع مقـدس و شـهدای عرصـه نظم و امنیت و مدافع حـرم و ضمن آرزوی 
سـامتی و طـول عمـر بـا عـزت بـرای مقام معظـم رهبـری امـام خامنه ای 
عزیـز ، گفـت: امیدواریـم کـه برگـزاری ایـن قبیـل نشسـت هـا بـا توجـه به 
اهدافـی کـه در نظـر داریـم موثر واقع شـود و در اجـرای مأموریت هـا اثرات 
مثبـت آن را ببینیـم و همچـون گذشـته آمـاده تر در صحنه ها حاضر شـویم.

فرمانـده نیـروی انتظامـی ادامـه داد: هجمـه بـه محـور مقاومـت و سـوء 
اسـتفاده از مطالبات انباشـته شـده مـردم در عراق و لبنـان و در ادامه آن در 
ایـران توطئـه برنامـه ریزی شـده اسـتکبار جهانی بـا محوریت عبـری عربی 

آمریکایـی اسـت. امـا در ایران به واسـطه نعمـت وجود رهبر حکیـم و فرزانه 
و حمایـت همـه جانبـه و حضـور حماسـی مـردم در صحنـه  ایـن توطئـه ها 

خنثی شـد.
سـردار اشـتری تأکیـد کـرد: در کنتـرل ناآرامـی هـا و اعتراضـات خـط قرمز 
مـا امنیـت مـردم و حفـظ امـوال عمومـی و اعـاده نظـم در جامعـه اسـت؛ 
مأمـوران خـدوم نیـروی انتظامـی با هوشـیاری و اقتدار از جـان و مال مردم 
محافظـت کـرده و بـا تقدیـم شـهید و مجـروح بـه وظیفـه قانونی و شـرعی 

خـود عمـل کردند.
وی بـا بیـان ضـرورت حفظ آمادگـی و هوشـیاری واحدهـای انتظامی گفت: 
در حـوادث اخیـر آشـوبگران بـه دنبـال تخریـب بودنـد امـا نیـروی انتظامی 
غافلگیـر نشـد و بـا آمادگـی صـد درصـدی در تمامـی صحنـه هـا حضـور 
یافـت و غائلـه را ختـم کـرد. ایـن مقام ارشـد انتظامـی در ادامه عنـوان کرد: 
امیدواریـم دولـت و مجلـس بـه ویـژه در آسـتانه تنظیم بودجه سـال آینده، 
توجـه بیشـتری بـه معیشـت و افزایش قدرت خرید مردم داشـته باشـند و 

از فشـار وارده بـر اقشـار آسـیب پذیـر بکاهند.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر امـور اقتصادی و دارایی با اشـاره به تاکیـدات مقام معظم 
رهبـری در مـورد واگذاری هـا و خصوصـی سـازی گفـت که این 
وزارت خانـه در موضـوع واگذاری هـا کامـا بـر مبنـای قانونـی و 
روش هـای قانونـی عمـل می کنـد. فرهـاد دژ پسـند در جلسـه 
علنـی صبح امروز دوشـنبه مجلـس و در جریان سـوال نماینده 
پـارس آبـاد دربـاره ی علـت واگذاری سـهام شـرکت های دولتی 
بـه بخـش خصوصی بدون رعایت تشـریفات و مقـررات قانونی 
گفـت: در شـرایطی کـه مـا تقریبـا از درآمدهـای نفتـی محروم 
هسـتیم و به سـمت قطع وابسـتگی اعتبارات هزینه ای از نفت 

می رویـم.

رئیـس جمهـور بـا بیان اینکه دانشـجو به عنوان کسـی که دنبال 
حقیقـت اسـت ، بایـد قدرت را نقـد کند ، تصریح کـرد: واقعیت 
هـا را بیـان و انتقـاد کنیـم امـا برچسـت نزنیـم و نقد دانشـجو 
بایـد بـی محابـا و در عین حال با محتوا باشـد. حجت االسـام 
حسـن روحانـی روز دوشـنبه در جمـع دانشـجویان دانشـگاه 
فرهنگیـان بـه مناسـبت روز دانشـجو بـا تاکیـد بر اینکـه دولت 
بـدون اشـکال و ایـراد نیسـت و از انتقاد سـازنده اسـتقبال می 
کنـد، گفـت: قـدرت باید نقد شـود چـون اگر نقد نشـود احتمال 
انحـراف دارد و کشـور دانشـجویی می خواهـد کـه بـا صراحـت و 

شـهامت حـرف بزنـد و مسـووالن را نقـد کند.

 در واگذاری ها بر مبنای 
قانون عمل می کنیم

انتقاد کنیم 
اما برچسب نزنیم

یک نماینده مجلس شـورای اسـامی از درخواسـت 3۰ نماینده 
بـرای اسـتیضاح وزیـر ورزش به دلیل اتاف منابـع مالی در تیم 
ملی فوتبال کشـورمان و همچنین تیم باشـگاهی استقال خبر 
داد. عبدالکریـم حسـین زاده در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کرد: به 
اتفـاق 3۰ نفـر از همـکاران نماینده اسـتیضاح آقای سـلطانی فر 
وزیـر ورزش و جوانـان را در اجـرای اصـل ۸۹ قانـون اساسـی و 
براسـاس مـاده ۲۲۸ آیین نامـه داخلـی مجلس تنظیـم کردیم. 
وی ادامـه داد: سـوء مدیریت منجـر بـه اتـاف گسـترده منابـع 
مالـی کشـور و ضربـه بـه اعتبـار بین المللـی در اداره تیـم ملـی 

فوتبـال کشـورمان از جمله دالیل این اسـتیضاح اسـت.

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: بـرای سـال ۹۹ 
صـادرات روزانـه یک میلیون بشـکه نفت به نرخ بشـکه ای 
نوبخـت«  »محمدباقـر  اسـت.  شـده  پیش بینـی  دالر   ۵۰
روز دوشـنبه در نشسـت خبـری تشـریح جزییـات الیحـه 
سـومین   ،۹۹ سـال  بودجـه  الیحـه  افـزود:   ،۹۹ بودجـه 
بودجه ای اسـت که در شـرایط تحریم تدوین شـده اسـت.

رییـس سـازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای سـال ۹۸ 
صـادرات یـک و نیـم میلیون بشـکه با نـرخ ۵۵ دالر پیش 

بینی شـده بود.

استیضاح وزیر ورزش 
در مجلس کلید خورد

پیش بینی صادرات روزانه 
یک میلیون بشکه نفت
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

بافت ها و بناهای تاریخی تهران »رمزینه« دریافت می کنندبررسی 173 میراث صنعتی کشور در همایش ماهشهر

ــظ و  ــار، حفـ ــت آثـ ــر ثبـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــی از  ــوی و طبیعـ ــراث  معنـ ــای میـ احیـ
بررســـی 173 اثـــر از سراســـر کشـــور 
ــار در  ــت آثـ ــی ثبـ ــورای ملـ ــط شـ توسـ

همایـــش ملـــی ثبـــت میـــراث صنعتـــی خبـــر داد.
ـــن  ـــت: »ای ـــا گف ـــراث آری ـــگار می ـــا خبرن ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــی پورعل مصطف
ـــار 16 و 17 آذر در  ـــت آث ـــی ثب ـــورای مل ـــای ش ـــور اعض ـــا حض ـــش ب همای
بنـــدر ماهشـــهر خوزســـتان برگـــزار شـــد و 173 اثـــر تاریخـــی فرهنگـــی 
غیرمنقـــول از سراســـر کشـــور کـــه به عنـــوان میـــراث صنعتـــی ایـــران 
شـــناخته می شـــود، مـــورد بررســـی و ارزیابـــی قـــرار گرفـــت و 1٥6 اثـــر 
ـــد ارزش  ـــار واج ـــت آث ـــی و فهرس ـــار مل ـــت آث ـــت در فهرس ـــد ارزش ثب واج

ـــد.« ـــخیص داده ش ـــی تش ـــی و تاریخ فرهنگ
ــور  ــی کشـ ــراث صنعتـ ــت میـ ــده در فهرسـ ــت شـ ــار ثبـ ــزود: »آثـ او افـ
بـــه عنـــوان فهرســـت ذی ربـــط آثـــار ملـــی قـــرار می گیرنـــد. از جملـــه 
آثـــار شـــاخص ثبـــت شـــده شـــامل ســـد کرخـــه و ســـد دز از اســـتان 

خوزســـتان، ســـد ســـپید رود گیـــان، کارخانـــه بـــرق هرســـین، معـــدن 
ـــی  ـــندگی و بافندگ ـــه ریس ـــان، کارخان ـــان زنج ـــاغ ماهنش ـــه ب ـــس بایچ م
نجـــف آبـــاد، کارخانـــه کبریـــت توکلـــی، کارخانـــه ریســـندگی آقـــا یـــزد، 
کارخانـــه نخ ریســـی مشـــهد، کارخانـــه هـــوخ تیـــف الهیجـــان و اســـکله 

خـــور غزالـــه ماهشـــهر اســـت.«
پورعلـــی تصریـــح کـــرد: »حفاظـــت از میـــراث صنعتـــی جـــزو وظایـــف 
وزارت میراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری اســـت در ایـــن 
راســـتا پرونـــده ثبـــت جهانـــی راه آهـــن مـــورد ارزیابـــی یونســـکو قـــرار 
ــی  ــراث صنعتـ ــت از میـ ــا حفاظـ ــروزه در دنیـ ــن امـ ــرد. همچنیـ می گیـ

ماننـــد میـــراث تاریخـــی و فرهنگـــی مـــورد توجـــه همـــگان اســـت.«
ـــی  ـــوی و طبیع ـــراث  معن ـــای می ـــظ و احی ـــار، حف ـــت آث ـــر ثب ـــرکل دفت مدی
ــرن پیـــش در ایـــن  ــدود یـــک قـ ــراث صنعتـــی حـ ــرد: »میـ ــان کـ بیـ
ـــراث صنعتـــی شـــامل ســـدهای  ـــرار گرفـــت. می ـــی ق ـــورد ارزیاب همایـــش م
ـــگاه ها،  ـــن، پاالیش ـــت، راه آه ـــت نف ـــا صنع ـــر ب ـــات معتب ـــر، تأسیس معاص

کارخانجـــات و... اســـت.«

رییـس شـورای اسـامی شـهر تهـران در 
 - بـه محمـد جـواد حق شـناس  نامـه ای 
اجتماعـی  فرهنگـی،  کمیسـیون  رییـس 
شـورای شـهر - و محمد ساالری - رییس 
کمیسـیون شهرسـازی و معمـاری شـورا- بـا موضـوع »ارجـاع طـرح الـزام 
شـهرداری تهـران به تهیه رمزینه پاسـخ سـریع بـرای آثار معماری ارزشـمند 
معاصـر، بافت هـا و بناهـای تاریخـی و گردشـگری و مکان رویدادهای شـهر 
تهـران« نوشـت و نسـبت بـه الـزام شـهرداری برای تهیـه رمزینـه تاکید کرد.

بـر اسـاس ایـن پیشـنهاد »معرفی آثـار ارزشـمند معاصر، بافت هـا و بناهای 
تاریخـی و مـکان رویدادهـای شـهر تهـران یکـی از راهکارها برای دسـتیابی 
بـه اجرایـی کـردن ایـن طـرح عنـوان شـده اسـت، طرحی کـه براسـاس آن 
می تـوان بـا اسـتفاده از بسـتر اینترنـت و ظرفیت تلفن های همراه هوشـمند 
معرفـی دقیـق و کاملـی از ایـن فضاهای شـهری – بافت و بناهـای تاریخی 
و گردشـگری و مـکان رویدادهـای شـهر - )بـه چنـد زبـان( ارائـه کـرد.«از 
سـوی دیگـر در اجـرای بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شـهرداری ها مصـوب یازدهم 

تیـر ۱344 و اصاحـات بعـدی و بنـد سـوم مـاده چهل و ششـم برنامه پنج 
سـاله توسـعه شـهر تهـران، اباغـی دوم بهمـن ۱3۹7 و بـه منظـور معرفـی 
هویـت تاریخی فرهنگی شـهر تهران به شـهروندان و گردشـگران، شـهرداری 
تهـران مکلـف اسـت در ۶ مـاه از تاریـخ ابـاغ ایـن مصوبـه نسـبت بـه تهیه 
رمزینـه پاسـخ سـریع بـرای کلیـه آثـار و میراث ملمـوس و ناملموس شـهر 
تهـران اقـدام کـرده و بـه شـکل لوحـی در مکان هـای مـورد نظـر نصـب کند.

ایـن مصوبـه شـامل کلیه بناهـا و مکان های ثبت شـده در فهرسـت آثار ملی 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی میـراث ملموس و 
ناملمـوس و همچنیـن مکان رویدادهای شـهر تهران می شود.اسـتفاده از این 
طـرح پیـش از آن کـه در جلسـات دولتـی بـرای بافت هـا و بناهـای تاریخی 
بین المللـی  نمایشـگاه های  از  انگشت شـماری  تعـداد  در  باشـد،  مطـرح 
مـوزه ای در مـوزه ملـی ایـران ماننـد نمایشـگاه لـوور اجرایـی شـد، امـا ایـن 
کـه طـرح الـزام انجـام این کار بـه صورت رسـمی در دسـتور کار قـرار بگیرد، 
بـه نظر می رسـد شـهرداری پیشـروتر از میـراث فرهنگـی در ایـن زمینه وارد 

عمل شـده اسـت.

 پیام
 میراث

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نامه ای به استاندار اردبیل مراتب ثبت سه اثر منقول؛ شامل منبر مشکول، 
صندوق محی الدین محمد و سنگ نشان آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی را به او اباغ کرد.

رنا
 ای

س:
عک

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  اداره  سرپرسـت 
از شـرکت ۱۰ غرفـه در ۱۰ رشـته  صنایع دسـتی قاینـات 
صنایع دسـتی قایـن در چهارمیـن نمایشـگاه سراسـری 

داد. خبـر  دسـتی  صنایـع 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان 
میـراث  اداره  سرپرسـت  عبـاس زاده،  حمیـد  جنوبـی، 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری قایـن بـا اشـاره به 
برپایـی چهارمیـن نمایشـگاه سراسـری صنایع دسـتی در 
اسـتان بیـان کـرد: »۱۰ غرفـه از شهرسـتان قایـن در ایـن 

نمایشـگاه حضـور دارد.«
قـارت،  قاینـی در رشـته های  داد: »هنرمنـدان  ادامـه  او 
جاجیـم، معـرق چـوب، پاس بافی، سـفره آردی، کاشـی 
هفـت رنـگ، تـراش سـنگ های قیمتـی و نیمـه قیمتی، 
پارچه بافـی سـنتی، ماشـته و چرم بافی در این نمایشـگاه 

دارند.« حضـور 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  سرپرسـت 
گردشـگری قایـن افـزود: »پنـج رشـته جاجیـم، پـاس، 
قـارت، سـفره آردی و تـراش سـنگ های قیمتـی و نیمـه 

قیمتـی بـه صـورت زنـده اجـرا می شـوند.«
عبـاس زاده بـا بیـان اینکـه بافته هـای داری شهرسـتان 
کـرد:  اظهـار  هسـتند،  دیرینـه  قدمتـی  دارای  قایـن 
»نمونه هایـی در قارت بافـی قـرن ۱7 در موزه هـا مشـاهده 

می شـود.«
او نمایشـگاه را بستری مناسب برای فروش صنایع دستی 
دانسـت و گفـت: »از ابتـدای فعالیـت نمایشـگاه تاکنـون 
قریـب بـه ۱70میلیـون ریـال از محصـوالت صنایع دسـتی 
بـه فـروش رفتـه و پیش بینـی می شـود ایـن میـزان تـا 
آخـر فعالیـت نمایشـگاه بـه ۲٥0میلیـون ریـال برسـد.« 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  سرپرسـت 
گردشـگری قایـن گفـت: »از ابتـدای سـال جـاری قریب 
بـه ۱۰میلیـارد ریـال صنایـع دسـتی در این شهرسـتان به 

فـروش رفته اسـت.«

سوژه نمایش ۱۰ هنر 
کهن در نمایشگاه 

صنایع دستی قاینات

ایجاد برنامه جامع و ملی گردشگری ایران با کمک یونسکو

مونسان: با توجه به مسائل سیاسی که وجود دارد تبلیغات دروغین علیه ما در جهان انجام می شود

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
»معرفـی  گفـت:  صنایع دسـتی  و 
جاذبه هـای گردشـگری بالقـوه ایـران در 
سـطح بین الملـل بسـیار مهم اسـت؛ ما 
بـرای معرفـی ایران کم کار کردیم شـاید 
بـه ایـن دلیـل باشـد کـه بـه فرهنـگ، 
و  شـدیم  مغـرور  خـود  کهـن  تاریـخ 
معتقـد بودیـم چون تمدن سـاز هسـتیم 

می شناسـند.« را  مـا  همـه 
میـراث  وزیـر  مونسـان  اصغـر  علـی 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری   فرهنگـی، 
صبـح امـروز یکشـنبه 17 آذر در دیـدار 

سـازمان  مشـاور  نوتاریانـی  مارچلـو  بـا 
سـالیس  سـابرینا  جهانـی گردشـگری، 
گردشـگری  امـور  هماهنگ کننـده 
یونسـکو،  منطقـه ای  دفتـر  در  ایـران 
سـوتان سوتکوفسـکی سرپرسـت دفتـر 
گفـت:  تهـران  در  یونسـکو  منطقـه ای 
زیبایـی اسـت  بـزرگ و  »ایـران کشـور 
زمـان  آن،  نقـاط  تمـام  دیـدن  بـرای  و 

اسـت.« الزم  زیـادی 
و  برنامـه جامـع  »امیـدوارم  افـزود:  او 
ملی گردشـگری کشـور با کمک یونسـکو 
ایجـاد شـود. مدتـی اسـت توجـه دولت 
بـه حـوزه گردشـگری زیـاد شـده و بـه 
عنـوان یـک موضـوع اقتصـادی مهـم به 
معـاون گردشـگری  نـگاه می شـود.  آن 

کشـورمان اقدامات خوبـی در این زمینه 
شـروع کردنـد امـا نیـاز بـه یـک برنامـه 
جامـع گردشـگری داریم تا مـا را هدایت 
بـه  منجـر  برنامـه  ایـن  امیـدوارم  کنـد 
پـروژه شـود و بدانیـم بـه شـکل دقیـق 
چـه کاری را بایـد انجـام دهیـم، بـه او 
گفتـم ایـن برنامـه نباید به یـک کتابچه 

بـرای کتابخانه هـا تبدیـل شـود.«
موضـوع  »در  کـرد:  تصریـح  مونسـان 
فرهنـگ، ارتبـاط مـردم با مـردم موضوع 
بسـیار مهمـی بـوده و آنچـه که بـه صلح 
و امنیـت جهانیـان می توانـد کمـک کنـد 
یکدیگـر  از  مردم هـا  بیشـتر  شـناخت 
اسـت. بـه نظـر مـن بهتریـن راه بـرای 
بـا  مـردم  ارتبـاط  گردشـگری  ارتقـای 

مـردم اسـت کـه هـم جنبـه اقتصـادی 
دارد و هـم فرهنگـی، امیدواریـم بتوانیم 
برنامـه  یـک  بتوانیـم  شـما  بـا کمـک 

خـوب اجـرا کنیـم.«
جاذبه هـای  »معرفـی  افـزود:  او 
گردشـگری بالقـوه ایـران در سـطح بین 
الملل بسـیار مهم اسـت، من هم با نظر 
سرپرسـت دفتـر منطقـه ای یونسـکو در 
تهـران برای معرفی بیشـتر ایـران موافق 
کشـورمان  معرفـی  بـرای  مـا  هسـتم، 
کـم کار کرده ایـم شـاید بـه ایـن دلیـل 
تاریـخ کهـن  و  فرهنـگ  بـه  باشـد کـه 
بودیـم  معتقـد  و  شـدیم  مغـرور  خـود 
چـون تمـدن سـاز هسـتیم همـه مـا را 

» می شناسـند.
دکتـر مونسـان بیـان کـرد: »متأسـفانه 
بـا توجـه به مسـائل سیاسـی کـه وجود 
دارد تبلیغـات دروغیـن علیه ما در جهان 
بسـیار  مـا  مردمـان  می شـود.  انجـام 
مهربـان هسـتند بایـد ایران را بیشـتر به 

مـردم دنیـا معرفـی کنیـم.«
تمـام گردشـگران  »ذهنیـت  افـزود:  او 
آنچـه  بـا  ایـران  بـه  سـفر  در  خارجـی 
می کردنـد  تصـور  سـفر  از  قبـل  کـه 
بسـیار متفـاوت اسـت بنابرایـن یکـی از 
مـا معرفـی درسـت  چالش هـای مهـم 
اسـت  جهانیـان  بـه  ایـران  واقعـی  و 
برنامـه  تحقـق  بـرای  منظـور  ایـن  بـه 
می کنیـم  حمایـت  گردشـگری  جامـع 
تـا برنامه هـا بـه خوبـی پیـش بـرود.« 
سـوتان سوتکوفسـکی سرپرسـت دفتـر 
افـزود:  تهـران  در  یونسـکو  منطقـه ای 
بـرای  گذشـته  سـال  سـپتامبر  »در 
در  شـرکت  و  فرهنگـی  فعالیت هـای 
بـه  ادیـان  بیـن  کنفرانـس گفت وگـوی 

همـدان سـفر کـردم و بـا محمدحسـن 
دیـدار  ایوبـی  حجـت هللا  و  طالبیـان 
همکاری هـا  ایـن  امیـدوارم  داشـتم. 
فاصلـه  ایـن  در  پیـدا کنـد.  گسـترش 
تیمـوری  ولـی  بـا  ماقـات  چندیـن 
معـاون گردشـگری داشـتم و در زمینـه 
صحبـت  گردشـگری  کان  برنامه هـای 
کردیـم و اکنـون گـزارش پیشـرفت این 
برنامه هـا را به اطاع شـما می رسـانیم.«

او افـزود: »در ایـن برنامـه قصـد داریـم 
ایـران  نیازهـای  شناسـایی  بـر  عـاوه 
ایجـاد  بـرای  یونسـکو  تخصـص  از 
یـک شـبکه تخصصـی اسـتفاده کنیـم 
معـاون  بـا  کـه  نشسـتی  نخسـتین  و 
گردشـگری ایـران داشـتم قرار شـد یک 
چهارچـوب کلـی تهیـه کنیـم تـا بدانیـم 
برنامـه جامـع گردشـگری بـه چه شـکل 
بـه  اسـت  کان  بازیگـر  ایـران  باشـد. 

ایـن منظـور بـه همـراه سـازمان جهانـی 
کار  برنامـه  ایـن  روی  بـر  گردشـگری 

» می کنیـم.
سرپرسـت دفتـر منطقـه ای یونسـکو در 
تهـران تصریـح کـرد: »سـازمان جهانـی 
گردشـگری در ایـران دفتـر نـدارد به این 
دلیـل یونسـکو تـاش می کنـد خدمات 
این سـازمان را معرفـی و در ایران پیاده 
کنـد، هدفمـان ایـن اسـت تـا بـا کمـک 
یکدیگـر گردشـگری در ایـران را توسـعه 
بدهیـم، نبایـد تنها به جنبـه اقتصادی و 
توسـعه آن نـگاه کرد بلکه بایـد در زمینه 
فرهنگـی هم بـر روی آن کار کنیم. ایران 
از منظـر فرهنگـی بسـیار مهـم اسـت و 
میراث فرهنگـی  ظرفیت هـای  از  بایـد 
ایران برای توسـعه گردشـگری اسـتفاده 

» کنیم.

ــت:  ــور گف ــی کش ــاون میراث فرهنگ مع
»پرونــده مهارت هــای ســنتی ســاختن 
ــه  ــاس کمیت ــار در اج ــن دوت و نواخت
میــراث بشــری ناملمــوس یونســکو کــه 
ــت  ــا پایتخ ــامبر در بوگوت ــا ۱4 دس ۹ ت
مــورد  می شــود،  برگــزار  کلمبیــا 

ارزیابــی قــرار می گیــرد.«
گفت وگــو  در  طالبیــان  محمدحســن 
گفــت:  میراث آریــا  خبرنــگار  بــا 
ــی  ــر میراث فرهنگ ــن اث ــم ای »امیدواری

ــور  ــده کش ــار ثبت ش ــه آث ــوس ب ناملم
در فهرســت میــراث جهانــی ناملمــوس 

ــود.« ــزوده ش اف
ســنتی  »مهارت هــای  افــزود:  او 
در  دوتــار  نواختــن  و  ســاختن 
و  رایج تریــن  قدیمی تریــن،  زمــره 
ــور  ــیقی کش ــزار موس ــن اب محبوب تری
رواج  به شــکل گســترده  اســت کــه 

دارد.«
ــی  ــار یک ــرد: »دوت ــح ک ــان تصری طالبی

ــه ای  ــازهای زهی-زخم ــن س از مهم تری
فولکلوریــک جوامــع محلــی روســتایی 
به شــکل  و  اســت  ایــران  و شــهری 
ــوت و  ــوب ت ــس چ ــه از جن ــک کاس ی
دســته ای بلنــد از جنــس چــوب زردآلــو 

ــود.« ــاخته می ش ــردو س ــا گ ی
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور گفــت: 
 ۱3 بــا  ایــران  اســامی  »جمهــوری 
میــراث  فهرســت  در  ثبت شــده  اثــر 
ــم  ــگاه هفت ــی در جای ــوس جهان ناملم
ــا  ــرار دارد. ب ــیا ق ــارم آس ــان و چه جه
ســنتی  مهارت هــای  پرونــده  ثبــت 
تعــداد  نواختــن دوتــار،  و  ســاختن 
ــه ۱4 اثــر در  ــار ثبــت شــده کشــور ب آث
ــد.« ــی می رس ــراث جهان ــت می فهرس

دوتار ایرانی در آستانه 
جهانی شدن

ثبت ملی شرکت ماشین سازی و 
ایستگاه راه آهن اراک

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان مرکـزی گفـت: در همایـش ملـی ثبـت میـراث صنعتی کشـور، شـرکت 
ماشـین سـازی و ایسـتگاه راه آهـن اراک در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبـت 
رسیدند.محسـن کریمـی بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: ایـن همایـش کـه در بنـدر 
ماهشـهر اسـتان خوزسـتان برگزار شـد، ۶ اثر میراث صنعتی اسـتان مورد بررسی 
کارشناسـی قـرار گرفـت.او گفت: از ایـن ۶ اثر یک اثر در زمره صنایع مـادر،  4 اثر 

در زمینـه صنعـت ریلـی و یـک اثـر مربوط بـه کوره هـای آجرپزی اسـت.
معـاون میـراث فرهنگی اسـتان مرکزی در ادامـه افزود: از مجموع ایـن آثار ۲ اثر 
شـامل شـرکت ماشـین سـازی اراک و ایسـتگاه راه آهن اراک در فهرست میراث 

ملـی صنعتی به ثبت رسـیدند.
کریمـی در ادامـه گفـت: در بررسـی کارشناسـی آثـار ارائه شـده، 4 اثـر منابع آب، 
ایسـتگاه راه آهـن اراک و شـازند، پـل راه آهـن انانگـرد آشـتیان و کـوره آجر پزی 
سوسـن آبـاد اراک واجـد ارزش تاریخـی و فرهنگی شـناخته شـدند.وی در ادامه 
گفت: شـرکت ماشـین سـازی اراک که ۱43 هکتار وسـعت دارد و از سـاختمان 
هـا و کارگاه هـای متعدد تشـکیل شـده، در زمره صنایع مادر ایران محسـوب می 

شـود و در دهه ۱34۰ سـاخته شـده اسـت.

ته
نک

سرپرسـت دفتر منطقه ای یونسکو در تهران اظهار کرد: »یونسکو 
دو رویکـرد اصلـی دارد، در رویکـرد منطقـه ای قصـد داریـم بـا 
توسـعه گردشـگری ایـران بتوانیم این کشـور را بـه رهبر منطقه  
در زمینـه گردشـگری فرهنگـی تاریخـی تبدیل کنیـم و مرکزی 
برای آمـوزش مربیان و راهنمایان و تورهای گردشـگری منطقه 
باشـد. در رویکرد دوم یونسـکو به دنبال موضوع میان رشته ای 
گردشـگری هسـتیم یعنی به جنبه هـای اقتصـادی و فرهنگی 
آن نیـز توجـه شـود.«او افـزود: »قصـد داریـم در برنامه جامع 
گردشـگری ایران، توسـعه پایدار گردشـگری را بـرای پایگاه های 
جهانـی کـه به ثبت رسـیده اند، داشـته باشـیم تا عـالوه بر حفظ 
آن بتوانیـم بـرای این مجموعه هـا درآمدزایـی کنیم. همچنین 
بـرای جوامـع محلـی کـه در اطـراف ایـن مکان هـای تاریخـی 
وجـود دارنـد از نظـر صنایع دسـتی و اقامتگاه هـا اشـتغال زایی 
ایجـاد کنیـم تـا تمـام عناصـر موجـود پوشـش داده شـود. با 
انجـام ایـن کار الزامات گردشـگری را بـرآورده کرده ایـم و هم به 

جنبـه فرهنگـی و اقتصادی آن توجه شـده اسـت.«

میراثخبر

مطالعات باستان شناسی در خراسان شمالیتفاهمنامه حج ۹۹ امضا شد
سـال  تمتـع  حـج  تفاهمنامـه 
۱3۹۹ )برابـر بـا ۱44۱ هجـری 
قمـری( بیـن رئیـس سـازمان 
حـج و زیـارت و وزیـر حـج و 

عمـره عربسـتان امضـا شـد.
روز  ظهـر  از  پیـش  مذاکـرات  پـی  در  تفاهمنامـه  ایـن 
یکشـنبه )17 آذر( بیـن هیـات جمهـوری اسـامی ایران 
بـه ریاسـت علی رضـا رشـیدیان و محمد بـن صالح بنتن 
- وزیـر حـج و عمـره عربسـتان سـعودی - امضـا شـد.
سـازمان حـج و زیـارت هنـوز سـهمیه توافـق شـده حـج 
٩٩ را اعـام نکـرده اسـت. این سـهم برای ایران در سـال 
گذشـته حدود 88 هزار و ۵00 نفر بود.علی رضا رشـیدیان، 

رییـس سـازمان حـج و زیـارت پـس از مذاکـره بـا وزیر 
حـج عربسـتان گفت: ایـن مذاکـرات پس از تبـادل نظر 
و جمعبنـدی کارشناسـان دو طـرف و ارائـه نقطه نظرات و 

پیشـنهادات و درخواسـت ها بـه نتیجه رسـید.
او یـادآور شـد: محـور مذاکـرات تاکیـد بـر حفـظ عـزت، 
کـرام، امنیـت و آرامـش زائـران و حجـاج ایرانـی بـود. 
وی گفـت: از طـرف عربسـتانی خواسـته هایم تسـهیات 
بیشـتر بـرای شـرکت های هواپیمایـی جمهوری اسـامی 
ایـران در نقـل و انتقـال حجـاج ارائـه دهد. در این راسـتا 
موضـوع بهره گیـری از ظرفیـت فرودگاه طائـف برای جابه 
جایـی زائـران ایرانـی در موسـم حـج مـورد تاکیـد قـرار 

گرفت.

در فصـل اول برنامـۀ مطالعات 
محوطـۀ  شناسـی  باسـتان 
شـمالی  خراسـان  ویرانشـهر 
بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن 
سـکونتگاه هـای درۀ اتـرک کـه در قالـب طرح پنجسـاله 
نیمـۀ  در  ایـن محوطـه  صـورت گرفـت مشـخص شـد 
اول دورۀ ساسـانی مسـکون بـوده اسـت. میثـم لبـاف 
خانیکـی )سرپرسـت هیئت باسـتان شناسـی( بـا اعام 
خراسـان  در  شناسـی  باسـتان  مطالعـات  انجـام  خبـر 
شـمالی گفـت: محوطـۀ تاریخـی ویـران شـهر در حـدود 
۱۰ کیلومتـری شـمال شـهر فـاروج و در شـرق اسـتان 
خراسـان شـمالی واقع شـده اسـت.این باسـتان شناس 

افـزود: ایـن منطقـه که سرچشـمه های اتـرک را در خود 
جـای داده از دیربـاز مـورد توجـه جوامـع انسـانی قـرار 
داشـته و عبـور یکـی از مهمتریـن شـریان های ارتباطـی 
شـرق بـه غـرب بـر اهمیـت زیسـتی آن منطقـه افـزوده 

ست. ا
وی اظهـار داشـت: بـا وجـود اهمیـت باسـتان شـناختی 
صـورت  شناسـی  باسـتان  فعالیت هـای  منطقـه،  ایـن 
گرفتـه در شهرسـتان فاروج بـه چند بررسـی کوتاه مدت 
و گمانـه زنـی محدود خاصه می شـود کـه مهمترین آن، 
بررسـی باسـتان شناسـی درۀ اترک به سرپرسـتی ربرتو 
ونکـو ریچاردی از دانشـگاه تورین ایتالیا در فاصلۀ سـال 

هـای ۱3۵۵ تا ۱3۵7 اسـت.
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مدیـر کل مهندسـی سـازمان امـور اراضـی کشـور بـا بیـان 
اینکـه طـرح کاداسـتر ملـی اراضـی بـا چالش هایـی روبـرو 
اسـت، گفـت: تثبیـت نکـردن برخـی نقشـه های ارسـالی در 
سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور، زمان بر بودن بررسـی 
نقشـه ها در ممیـزی ادارات کل منابـع طبیعـی اسـتان ها و 
کمبـود اعتبـارات از مهمترین این چالش ها اسـت.به گزارش 
سـازمان نقشـه بـرداری کشـور، صفـدر نیـازی در نشسـت 
چالش هـا  رفـع  بـرای  سـازمان  ایـن  در  اراضـی  کاداسـتر 
ضمـن ارائه پیشـنهاداتی، گفـت: تامین اعتبار برای سـازمان 
نقشـه برداری کشـور از محـل جـاری یـا تملـک دارایـی و 
اهتمـام جـدی سـایر سـازمان های همـکار، می توانـد بـرای 
رفع موانع تأثیرگذار باشـد.همچنین مسـعود شفیعی رییس 
سـازمان نقشـه برداری کشـور گفت: از سـال ۱3۹3 سـازمان 
نقشـه برداری کشـور طـی توافقنامـه  ای همـکاری خـود را بـا 
سـازمان امـور اراضـی کشـور آغـاز کـرد و بـرای مشـارکت در 
طـرح ملـی کاداسـتر اراضی، متعهد بـه عکسـبرداری هوایی 
از اراضـی کشـاورزی در اسـتان های مختلـف شـد.وی ادامـه 
داد: بـه رغـم برخـی موانع، عکسـبرداری هوایی پوششـی از 
هشـت میلیون هکتار از اراضی کشـور را به اتمام رسـاندیم که 
پس از آن، سـایر مراحل نقشـه برداری از قبیل مثلث بندی و 
تهیه ارتوفتو ادامه دارد. البته همکاری سـازمان نقشـه برداری 
کشـور در اجـرای کاداسـتر، بـه پیـش از تصویـب قانـون آن 
برمی گـردد و در آن زمـان ایـن سـازمان تمامـی نقشـه های 
بزرگ  مقیاس شـهری خود را برای اجرای کاداسـتر شـهری 
به  طور رایگان در اختیار سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور 
قـرار دادکـه بـه گفتـه مسـووالن سـازمان ثبـت، بیـش از 7۰ 
درصـد نقشـه های مـورد نیـاز شـهری از ایـن طریـق فراهـم 
شده است.شـفیعی بـا اشـاره بـه یکـی از مصوبـات جلسـه 
گذشـته مبنـی بـر فراهـم کـردن زمینـه اسـتفاده از منابـع 
صنـدوق توسـعه ملـی بـرای تامیـن اعتبـار و تکمیـل طرح 
کاداسـتر اراضی کشـاورزی، افزود: با توجه به اینکه سـازمان 
امـور اراضـی بودجـه اختصاصـی خـود را بـه  طـور کامـل از 
سـازمان برنامه و بودجه کشـور، دریافت کرده  اسـت، مراحل 
تامیـن منابـع مالی تکمیل این طـرح از محل منابع صندوق 

توسـعه ملـی می توانـد از طریـق وزارت جهـاد کشـاورزی 
پیگیـری شـود.وی خاطر نشـان کرد: با بررسـی آمـار و ارقام 
از آخرین وضعیت میزان پیشـرفت طرح کاداسـتر اراضی در 
می یابیـم که کارهای بزرگی در سـازمان نقشـه برداری کشـور 
بـه انجـام رسـیده اسـت کـه در مقایسـه بـا بودجـه ای که به 
دیگر سـازمان ها بـرای انجام این طرح اختصاص داده شـد، 
این سـازمان با در اختیار داشـتن کمترین اعتبـار، بزرگترین 
قسـمت های اجرایـی طـرح را پیـش برده اسـت؛ بـه نحوی 

کـه بـا بهره منـدی از اعتبـاری حـدود ۱۰۰ میلیـارد ریـال، بـر 
مبنای تعرفه های سـنوات گذشـته خدماتی بـه ارزش بیش 
از 3۰۰میلیـارد ریـال ارائـه کـرده اسـت. محصـوالت مرتبط با 
ایـن طـرح بـرای کشـور باقـی خواهد مانـد؛ این طـرح ملی 
زمینـه ای اسـت بـرای اینکـه اتفاقـات ماندگاری برای کشـور 

رخ دهـد.

تعیین حدود اراضی کشاورزی و ملی 
معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور ضمـن اشـاره بـه 
دغدغه هـای دسـتگاه های مسـوول در اجـرای ایـن طـرح، 
از همـه مسـووالن اجرایـی کاداسـتر اراضـی خواسـت تـا بـا 

یکپارچگـی و هماهنگـی بـرای رفـع آنهـا چاره اندیشـی کنند.
وی خاطـر نشـان کـرد: طـرح کاداسـتر اراضـی شـاید بـرای 
رفـع نیـاز مـوردی در حـوزه تعییـن حـدود اراضی کشـاورزی 
و ملـی بـر پایـه مبانی حقوقـی باشـد، اما نتیجـه این طرح 
محصـول بـا ارزش افـزوده مانـدگار برای کشـور خواهـد بود.
رییـس سـازمان نقشـه برداری کشـور از آمادگـی فنـی دو 
فروند از هواپیماهای سـازمان برای عکسـبرداری هوایی خبر 
داد و درایـن بـاره گفـت: بـا ابـاغ برخـی مقـررات جدیـد از 
سـوی سـازمان هواپیمایی کشـوری در سـال ۱3۹۸، در سال 

جدیـد اقدامـات زیـادی بـرای تـداوم اعتبـار گواهینامه های 
پـروازی نـاوگان هوایی سـازمان نقشـه برداری کشـور صورت 
گرفتـه اسـت که امیـدوارم نتایج آن به توسـعه فعالیت های 
عکسـبرداری هوایـی در کشـور بیانجامد.شـفیعی در بخـش 
دیگـری از ایـن جلسـه دربـاره عملیات نظارت بر نقشـه های 
تولید شـده برای طرح کاداسـتر گفت: متناسـب با نیازهای 
جدید کشـور در حوزه نقشـه برداری، دستورالعمل های نظارت 
سـازمان نقشـه برداری نیـز در حـال به روز رسـانی اسـت و در 
ایـن بـاره بـا هماهنگـی امـور نظـام فنـی و اجرایی سـازمان 

حفظ اراضی ملی هدف طرح کاداستر
رییس سازمان نقشه برداری کشور : سازمان نقشه برداری کشور با در اختیار داشتن کمترین 

اعتبار، طرح کاداستر اراضی را پیش برده است

معاون سـازمان برنامه و بودجه کشـور ضمن اشـاره به دغدغه های دسـتگاه های مسـوول در اجرای این طرح، از همه 
مسـووالن اجرایـی کاداسـتر اراضی خواسـت تـا با یکپارچگی و هماهنگـی برای رفع آنها چاره اندیشـی کننـد.وی خاطر 
نشـان کـرد: طرح کاداسـتر اراضی شـاید برای رفع نیـاز موردی در حـوزه تعیین حـدود اراضی کشـاورزی و ملی بر پایه 
مبانـی حقوقی باشـد، امـا نتیجه این طرح محصـول با ارزش افـزوده ماندگار برای کشـور خواهد بود.رییس سـازمان 
نقشـه برداری کشـور از آمادگـی فنـی دو فروند از هواپیماهای سـازمان برای عکسـبرداری هوایی خبـر داد و دراین باره 
گفـت: بـا ابـالغ برخی مقررات جدید از سـوی سـازمان هواپیمایی کشـوری در سـال ۱۳۹۸، در سـال جدیـد اقدامات 
زیـادی بـرای تداوم اعتبـار گواهینامه های پروازی ناوگان هوایی سـازمان نقشـه برداری کشـور صورت گرفته اسـت که 

امیـدوارم نتایج آن به توسـعه فعالیت های عکسـبرداری هوایی در کشـور بیانجامد.

ســازمان  رییــس  شــفیعی  مســعود 
ســال  از  گفــت:  کشــور  نقشــه برداری 
۱۳۹۳ ســازمان نقشــه برداری کشــور طــی 
ــا ســازمان  توافقنامــه  ای همــکاری خــود را ب
امــور اراضــی کشــور آغــاز کــرد و بــرای 
ــی،  ــتر اراض ــی کاداس ــرح مل ــارکت در ط مش
ــی  ــی از اراض ــبرداری هوای ــه عکس ــد ب متعه
کشــاورزی در اســتان های مختلــف شــد.

مســتند »همــه چیــز دربــاره آرزو« بــه کارگردانی 
ــات  ــی از اتفاق ــه گزارش ــری ک ــون جهانگی کتای
مرتبــط بــا پلنــگ رودســر اســت دیشــب 
ســاعت ۱۰ اکــران می شــود.کتایون جهانگیــری، 
ــاره آرزو«  ــز درب ــه چی ــتند »هم ــردان مس کارگ
ــگار مهــر اعــام کــرد: ایــن  ــا خبرن در گفتگــو ب
فیلــم کــه گزارشــی از اتفاقــات مرتبــط بــا 
پلنــگ رودســر اســت امشــب ســاعت ۱۰ اکــران 
ــتند 4۰  ــن مس ــزود: ای ــود.جهانگیری اف می ش
دقیقــه ای دربــاره آرزو، پلنــگ رودســر اســت و 
از زمانــی کــه او را بــه تهــران آوردنــد تــا مرحلــه 
رهاســازی و بعــد از رهاســازی ایــن پلنــگ 
را در برمی گیرد.پلنــگ رودســر کــه بعدهــا 
ــری و  ــده گی ــس از زن ــت، پ ــام گرف »آرزو« ن
انتقــال بــه تهــران و دانشــکده دامپزشــکی 
دانشــگاه تهــران تحــت ســی تــی اســکن قــرار 
گرفــت و مشــخص شــد کــه ســتون فقراتــش 
ــه  ــیمی ک ــه س ــادن در تل ــر افت ــت گی ــه عل ب
ــع  ــرای دف ــور ب ــمال کش ــاورزان ش ــًا کش عموم
ــرار  ــوران در مــزارع خــود مــورد اســتفاده ق جان
ــده اســت. ــه شــدت آســیب دی ــد، ب مــی دهن
آن زمــان احتمــال مــی رفــت کــه ایــن حالــت 
منجــر بــه ضایعــه نخاعــی شــده و راه نجاتــی 
بــرای پلنــگ وجــود نداشــته باشــد؛ در نتیجــه 
ــق دوز  ــنهادی، تزری ــای پیش ــی از راهکاره یک
ــت از درد  ــرای ممانع ــی ب ــاالی داروی بیهوش ب
کشــیدن حیــوان و خــواب ابــدی بــرای آن بــود 
ــگ را  ــن پلن ــه خصوصــی ای ــک مجموع ــا ی ام
جراحــی کــرد و حیــوان بعــد از مدتــی نگهــداری 
در طبیعــت رهاســازی شــد. بــا ایــن حــال اداره 
کل محیــط زیســت گیــان ســرانجام از مــرگ 
پلنــگ رودســر مدتــی بعــد از رهاســازی خبــر 
داد.کارگــردان  ایــن مســتند کــه در ســیزدهمین 
ســینماحقیقت  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
ــرد:  ــام ک ــور دارد، اع ــاه حض ــش کوت و در بخ
دربــاره  اســت  چندســالی  آنجایــی کــه  از 
ــی  ــا خیل ــم ب ــت می کن ــط زیســت فعالی محی
ــاهد  ــدم و ش ــه ش ــک مواج ــایل از نزدی از مس
مشــکات بســیار و آســیب های جــدی در حــوزه 
حیــات وحــش بــودم. از آنجایــی کــه یکــی از 
ــم  ــت، تصمی ــردن اس ــا آگاه ک ــالت های م رس
گرفتــم ایــن فیلــم را بســازم تــا مــردم ببیننــد و 
بــه حساســیت قضیــه پــی ببرنــد. در طــول این 
ــا چیزهــای جدیــدی  ســه ســال خــودم نیــز ب

ــم تازگــی داشــت. آشــنا شــدم کــه برای

ش
وح

ت 
رشد جهانی قاچاق حیات وحش و انقراض حیا

گونه های حساس
بـا رشـد جهانـی قاچـاق حیـات وحـش ببرهـا، فیل هـا 

و پنگولین هـا بـا خطـر جـدی مواجـه بـوده و ده هـا گونـه 

دیگـر نیـز در حـال حاضـر در معـرض ایـن خطـر هسـتند 

بـا ایـن حـال اطاعـات ارائـه شـده در یـک کنفرانـس طـی هفتـه جـاری 

فنـاوری جدیـدی را نشـان می دهـد کـه می توانـد بـه جلوگیـری از ایـن 

تجـارت غیرقانونـی کمـک کند.بـه گـزارش ایسـنا، تاش هـای قاچاقچیان 

بـا روش هـای عجیـب و غریـب بـرای دسـتیابی بـه حیوانـات در معرض 

خطـر بـه منظـور اضافـه کـردن آنها بـه مجموعه های کلکسـیونی یـا خرید 

اعضـای بـدن ایـن حیوانـات بـه دلیـل خـواص پزشـکِی ادعـا شـده که با 

نقـض قانـون صورت می گیـرد، در سـال های اخیر افزایش داشـته اسـت.

تجـارت غیـر قانونـی حیات وحـش به طور چشـمگیری در حـال افزایش 

بـوده و از قاچـاق حیوانـات نـادر بـه صـورت گاه بـه گاه ماننـد سـمندر غول 

پیکـر چینـی و در معـرض خطـر گرفتـه کـه بـه تازگـی قاچاقچیان سـعی 

در قاچـاق آن  در جعبه هـای شـکات بـه انگلیـس داشـتند تـا قاچـاق 

بیـش از نیـم میلیـون پنگولیـن از آفریقا تا آسـیا طی سـه سـال گذشـته 

بـرای گوشـت و فلـس آن هـا رواج یافتـه اسـت. از هشـت گونـه پنگولین 

)جانـوری که به پولک پوسـت یـا مورچه خـوار پولک دار نیز معروف اسـت( 

موجـود در جهـان، در حـال حاضـر دو گونـه در معـرض خطـر جـدی بـوده 

و نگرانی هـای بسـیاری در مـورد شـش گونـه دیگـر وجـود دارد. عـاوه بـر 

پنگولین هـا، سـایر حیوانـات قاچـاق شـده در معرض خطر شـامل فیل ها، 

کرگدن هـا، مارماهی هـای اروپایـی و اسـب های دریایـی هسـتند. به گفته 

فعاالن زیسـت  محیطی، یافتن راه هایی برای جلوگیری از نابودِی گسـترده 

ایـن موجـودات، اکنـون بـه یک مشـکل ناامیدکننده تبدیل شـده اسـت و 

ایـن مشـکل محور بحث های یک نشسـت با موضوع "آیا فنـاوری نظارتی 

و علـوم اجتماعـی می توانـد بـه مقابلـه بـا نقـض قانـون و جرایـم حیـات 

وحـش بپـردازد؟" در انجمن جانورشناسـی لندن خواهـد بود.به گفته یکی 

از اعضـای برگـزار کننـده ایـن نشسـت یکـی از نگـران کننده ترین اَشـکال 

تجـارت غیرقانونـی حیـات وحـش کشـتار کوسـه ها در مقیاس وسـیع به 

ویژه کوسـه  صخره ای طوسـی و کوسـه دم دراز در اقیانوس هند اسـت. این 

تجـارت وحشـیانه بدین صورت اسـت که باله های کوسـه ها را قطـع کرده و 

آن هـا را بـه دریـا می ریزنـد تا غرق شـوند. باله کوسـه غذایـی لوکس برای 

ثروتمنـدان کشـورهای جنوب شـرق آسـیا محسـوب می شـود.

در  دریاچه ارومیــه  احیــای  ســتاد  منطقــه ای  دفتــر  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: احیــای دریاچــه ارومیــه بایــد بــه 
ــود. ــل ش ــا تبدی ــن خانواده ه ــه و بی ــی در جامع ــان عموم گفتم
خلیــل ســاعی روز دوشــنبه در مراســم اهــدای احــکام ســفیران 
ــرای  ــرقی ب ــان ش ــز آذربایج ــیمای مرک ــدا و س ــته ص بازنشس
احیــای دریاچــه ارومیــه، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه بــدون 
ــی  ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــه جانب ــای هم ــت ه ــات و فعالی اقدام
ــن  ــن نگی ــوان ای ــی ت ــی نم ــایل فن ــر مس ــه ب ــا تکی ــا ب و تنه
ــاند. ــده رس ــای آین ــل ه ــت نس ــه دس ــا و ب ــان را احی آذربایج
ــه  ــات دریاچ ــن نج ــدن انجم ــال ش ــا فع ــت: ب ــار داش وی اظه
ــه در ســال ۱3۹3 فعالیــت هــای بســیار وســیه و مهمــی  ارومی
بــه انجــام رســید کــه در احیــای ایــن دریاچــه بســیار تاثیرگــذار 
بــود و اگــر اینگونــه اقدامــات صــورت نمــی گرفــت جلوگیــری از 
کشــت هــای آب بــر و افزایــش اســتفاده از آب هــای زیرزمینــی 
ــر از عمــق  ــن ســاالنه 4۰ ســاتنی مت ــن رفت ــه پایی ــه منجــر ب ک
ــه  ــان اینک ــا بی ــاعی ب ــی شد.س ــق نم ــد، محق ــی ش ــه م دریاچ
گفتمــان ســازی بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه مــی توانــد منجر 
بــه اجــرای طــرح هــا و فعالیــت هــای تاثیرگــذار شــود، یــادآوری 
ــد  ــوع بای ــن موض ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ک
بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون احیــای دریاچــه ارومیــه و صرفــه 
جوئــی در مصــرف آب بــه میــان خانــواده هــا و فرزنــدان راه پیــدا 
ــد و اگــر در ایــن حــوزه شــاهد برداشــتن گام هایــی شــویم  کن
بــدون تردیــد بســیاری از تهدیدهــای آبــی آینــده جبــران و رفــع 

مــی شــود.وی بیــان هنــری و هنرمندانــه گفتمــان ســازی بــرای 
ــه  ــم برشــمرد ک ــه را کاری ســترگ و مه ــه ارومی ــای دریاچ احی
فعــاالن هنــری، رســانه ای و اطــاع رســانی در ایــن زمینــه مــی 
ــه بهتریــن شــکل وارد موضــوع  ــوده و ب ــد نقــش آفریــن ب توانن
ــدگار و  ــی بســیار ســریع، مان ــن حرکات ــر چنی شــوند چــون تاثی
ــرورت  ــی را از ض ــارکت همگان ــاعی مش ــده است.س ــن کنن تعیی
هــای محــوری احیــای دریاچــه ارومیــه خوانــد و بــا بیــان 
ــه وارد شــده و خــود را منجــی  ــن مقول ــد در ای ــه بای ــه هم اینک
دریاچــه بدانــد، گفــت: توجــه بــه مســایل فرهنگــی و اجتماعــی 
در کنــار روش هــای علمــی و بیشــتر از اقدامــات فنــی و عمرانــی 
ــیار  ــور را بس ــی در کش ــم آب ــای ک ــت.وی تهدیده ــذار اس تاثیرگ
وســیع و خطرنــاک توصیــف و اضافــه کــرد: در حالیکــه در دهــه 
۱33۰ ایــران بــا جمعیــت 3 میلیــون نفــر بالــغ بــر ۱34 میلیــارد 
مترمکعــب تولیــد آب داشــت، ایــن رقــم هــم اکنــون بــا جمعیت 
۸۵ میلیــون نفــری بــه حــدود ۸۵ میلیــارد مترمکعــب رســیده 
اســت کــه آمــاری بســیار نگــران کننــده و چالــش برانگیــز اســت.

مدیــر منطقــه ای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان 
شــرقی تنهــا راه مقابلــه بــا کــم آبــی کــه خشــک شــدن دریاچــه 
ارومیــه یکــی از آثــار مخــرب آن اســت، را ســازگاری بــا محیــط 
و کمبودهــا دانســت و افــزود: بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی 
ــتنفاده  ــور اس ــر کش ــدی در ه ــد آب تولی ــد از 4۰ درص ــا بای تنه
ــت  ــیده اس ــد رس ــا ۱3۰ درص ــران ت ــم در ای ــن رق ــه ای ــود ک ش
کــه رقمــی وحشــتناک و هشــدارآمیز بــه شــمار مــی رود.ســاعی 

اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا انجــام برخــی اقدامــات 
ــز  ــی در حوضــه آبری ــای فرهنگ ــت ه ــی و مهندســی و فعالی فن
دریاچــه ارومیــه میــزان اســتفاده از آب تولیــدی در ایــن حوضــه 
ــه مقیــاس  ــد نســبت ب ــه 7۲ درصــد رســیده اســت کــه هرچن ب
هــای جهانــی بیشــتر اســت امــا در مقایســه بــا وضعیــت کلــی 
کشــور رقمــی متعــادل محســوب مــی شــود.وی گفــت: تغییــرات 
ــه  ــم آب  دریاچ ــش حج ــی کاه ــل اصل ــی از دالی ــی یک اقلیم
ارومیــه اســت کــه بــر اســاس آمارهــای رســمی ۱۸ درصــد بــارش 
ــا کاهــش مواجــه شــده اســت.در پایــان  هــا در حوضــه آبریــز ب

ــر از بازنشســتگان صــدا و ســیمای   ــن مراســم احــکام ۵۰ نف ای
مرکــز آذربایجــان شــرقی بــه آنهــا اهــدا شــد.صیانت از مصــرف 
ــه  ــای دریاچــه ارومی ــل احی ــه، تبدی ــه آب و دریاچــه ارومی بهین
ــای  ــزاری نشســت ه ــا، برگ ــواده ه ــان خان ــه بحــث روز در می ب
فصلــی و دورهمــی بــا هــدف تبــادل اطاعــات، انتقــال اخبــار و 
اطاعــات بــه درون خانــواده هــا، پیگیــری وعــده هــای مســئوالن 
و ســفرهای مــداوم بــه دریاچــه بــرای بررســی آخریــن وضعیــت 
آن از جملــه اهــداف اقدامــات ســفیران بازنشســته صــدا و ســیما 

ــرای احیــای دریاچــه ارومیــه عنــوان شــده اســت.  ب

ــای  ــی از راه کاره ــوان یک ــه  عن ــهری ب ــای ش ــت جنگل  ه مدیری
شــهری  توســعه  از  ناشــی  پیامد هــای  مدیریــت  اساســی 
ــه  ــای شــهری ب ــگل ه ــن راه کار، جن ــی  شــود. در ای شــناخته م
ــف  ــه طی ــه ارائ ــهری وظیف ــتم ش ــم اکوسیس ــزء مه ــوان ج عن
گســترده ای از خدمــات اکوسیســتم ماننــد تقویــت کیفیــت 
هــوا، کاهــش گرمــای تابســتان، کاهــش روان آب، کاهــش 
تولیــد گازهــای گلخانــه ای، زیباســازی فضــای شــهری و ایجــاد 
مثابــه  بــه  دارند.جنگل هایــی کــه  را  تفریحــی  فرصت  هــای 
و  اکســیژن  تولیــد  بــا  و  می کننــد  عمــل  زمیــن  ریه هــای 

احیای دریاچه ارومیه باید به گفتمان  
عمومی تبدیل شود

آنفلوانزا

اقلیم

سند سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی 
در طبس تدوین می شود

آنفلوانزای امسال به پرندگان مربوط نیست

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان خراسـان جنوبـی گفـت: 
سند سیسـتم مدیریت هوشمند 
اقلیمـی در سـه منطقـه حفاظت 
شـده کشـور از جملـه پناهگاه حیـات وحش نایبنـدان طبس 
تدویـن می شـود.به گـزارش روز یکشـنبه روابـط عمومـی اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان جنوبی حسـن اکبری 
افـزود: ایـران و ایتالیـا در جهـت کاهـش انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای و سـازگاری بـا پیامدهـای ناشـی از پدیـده تغییـر 
اقلیـم، سـند همکاری امضـا می کنند که در این همکاری سـه 
منطقه حفاظت شـده در کشـور از جمله پناهگاه حیات وحش 
نایبنـدان طبس بـرای اهداف این پروژه انتخاب شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: فعالیت هـای صنعتـی برخـی کشـورهای 
پیشـرفته باعـث انتشـار آالیندگی هـای زیسـت محیطـی و 
تخریب الیه ازن شـده که بر همین اسـاس این کشورها متحد 
شـده اند با در اختیار گذاشـتن اعتبارات از سـوی سـازمان های 
بین المللـی به سـایر کشـورها از جملـه ایران به جبـران برخی 
محیـط  حفاظـت  ایـن خسـارت ها کمـک کنند.مدیـرکل  از 
زیسـت خراسـان جنوبـی اهـداف کلی ایـن پـروژه را مدیریت 
پایـدار پوشـش گیاهی بـا رویکرد تـاب آوری اقلیمـی، کاهش 

انتشـار گازهای گلخانه ای و توانمندسـازی جوامع محلی برای 
اسـتفاده پایـدار از منابـع طبیعـی ذکر کـرد.وی گفـت: احیای 
پوشـش گیاهـی تخریب شـده، مدیریت چـرای دام و تقویت 
مشـارکت جوامع روسـتایی از طریق ظرفیت سـازی و افزایش 
آگاهی عمومی در دسـتیابی به اهداف این پروژه بسـیار موثر 
خواهـد بود.بنابـر ایـن گـزارش بـه همیـن منظور جلسـه ای با 
حضـور سـایر دسـتگاه های اجرایـی اسـتان از جمله سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی، منابـع طبیعـی، جهـاد کشـاورزی، 
صنعـت، معـدن و تجـارت، راه و شهرسـازی و اداره کل امـور 
عشـایری در محل اداره کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
جنوبـی برگـزار شـد و موضـوع و نحـوه همـکاری و احصـای 
پیشـنهادهای هـر یـک از دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط برای 
تدوین سـند پـروژه در پناهگاه حیات وحـش نایبندان طبس 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. خراسـان جنوبـی دارای 
چهـار منطقـه حفاظت شـده »درمیـان«، »مظفـری«، »آرک و 
گرنـگ«، »شاسـکوه« و سـه پناهـگاه حیات وحـش »تاالب 
کجـی نمکزار نهبنـدان«، »رباط شـور« و »نایبنـدان طبس« و 
هفـت منطقه شـکار ممنـوع درح، جیـک و زیدر، باقـران، کمر 

سـرخ، لشـکرگاه عشـق آبـاد و علی حیدر اسـت.

منتظمــی  شــهاب الدین 
تشــخیص  مرجــع  گفــت: 
آنفلوانــزا بــرای ما دامپزشــکی 
اســت و بارهــا اعــام کرده انــد 
کــه آنفلوانــزای فصلــی کــه اکنــون وجــود دارد، انســانی 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــه آنفلوان ــی ب ــت و ربط اس
ندارد.شــهاب الدین منتظمــی، مدیــرکل دفتــر حفاظــت 
و مدیریــت حیــات وحــش ســازمان محیــط زیســت، 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر  اعــام کــرد: مراحــل نهایــی 
ــه مــی شــود  ــی ک ــه های ــت هــای گون بررســی جمعی
ــرد را تمــام کــرده  ــه شــکار صــادر ک ــرای آن هــا پروان ب
ایــم و کارشناســی اش نهایــی شــده اســت.منتظمی در 
پاســخ بــه ایــن کــه آیــا صرفــا جمعیــت مــد نظــر بــوده 
یــا ظرفیــت بــرد مناطــق محاســبه و لحاظ شــده اســت 
گفــت: سرشــماری کامــل گونــه هــا را از ســال ۹4-۹3 
داریــم و جمعیــت هــای مختلــف را در زیســتگاه هــای 
مختلــف ارزیابــی کردیــم. بــا توجــه بــه اســتان هایــی 
کــه درخواســت پروانــه شــکار داده بودنــد، جمعیــت هــا 
بررســی شــد، زیســتگاه هــا و مناطقــی کــه جمعیــت، 

رشــد معقــول داشــته یعنــی برداشــتی بــه عنوان شــکار 
ــد انتخــاب شــدند،  ــه آن وارد نمــی کن هیــچ آســیب ب
درســت بــر مبنــای تفکیک جمعیتــی که در سرشــماری 
هــا لحــاظ مــی شــود مدنظــر قــرار گرفــت و اگر بــه این 
نتیجــه برســیم کــه پروانــه بدهیــم دقیقــا در مناطقــی 
ارائــه مــی شــود کــه جمعیــت رشــد و افزایش مناســب 
ــه  ــر مطالع ــاوه ب ــه ع ــن ک ــه ای را دارد.وی در پاســخ ب
جمعیتــی خــود گونــه، ظرفیــت بــرد منطقــه هــم لحاظ 
شــده یــا نــه چــرا کــه مثــا ممکــن اســت قــوچ پیــری 
ــگ  ــذای پلن ــود غ ــادر می ش ــکارش ص ــواز ش ــه ج ک
حاضــر در منطقــه باشــد، گفــت: دقیقــًا نکتــه درســت و 
کارشناســی اســت. قطعــا برمبنــای ظرفیــت بــرد منطقه 
اســت. مناطــق طــوری انتخــاب و معرفــی شــده انــد که 
جمعیــت مــازاد، مــازاد بــر ظرفیــت بــرد اســت نــه اینکه 
ــوده و امســال  ــا ب ــًا بگوییــم ســال گذشــته ۲۰۰ ت صرف
۲۵۰ عــدد اســت. حتمــًا ظرفیــت بــرد منطقــه، بحــث 
جمعیــت، نســبت جنســی جمعیــت و ... همــه لحــاظ 
ــط بازبینــی شــده  شــده اســت و در اینجــا همــه ضواب

اســت. 

گونه »زنگوله بال« در چهارمحال و بختیاری مشاهده شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، از مشاهده یک فرد گونه جدید "زنگوله بال" 
در شهرستان بن خبر داد.

پلنگ رودسر 
عیبر پرده سینما

طبی
ی 

الها
ب

اثرات بالهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم 
از توان ما فراتر رفته است

در  سـرخ  صلیـب  بین المللـی  کمیتـه  سـخنگوی 
خاورمیانـه گفـت: مـا بـا تمـام تـوان بـرای کاهـش 
آسـیب مـردم از بایـای طبیعـی مرتبـط بـا اقلیـم 
تـاش می کنیم امـا این عواقب بسـیار بزرگ تر از توان ماست.سـارا 
الزوقـری، سـخنگوی کمیتـه بین المللی صلیب سـرخ در خاورمیانه، 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر با اشـاره به حقـوق و قوانینی کـه باید در 
مخاصمـات مسـلحانه رعایـت شـود گفـت: زمانـی بـاور بر ایـن بود 
کـه حقـوق بین المللـی بشردوسـتانه ]حقوقـی کـه بایـد در جنگ ها 
و مخاصمـات مسـلحانه رعایـت شـود[ بایـد بـه نظامیـان یا پلیس 
آمـوزش داده شـود یـا بعدتـر بـه حقوقدانـان یـا نهایتـًا خبرنـگاران؛ 
امـا حـاال از ایـن دیـدگاه عبـور کرده ایـم و معتقدیم افـکار عمومی و 
مـردم عـادی هـم نیـاز دارنـد که بیشـتر درباره ایـن موضـوع بدانند.

الزوقـری افـزود: بـه هـر حال این مردم هسـتند که در اثرات ناشـی 
از جنـگ زندگـی می کنند و باید درباره حقوقشـان در آنچه برایشـان 
اتفـاق می افتـد بداننـد.وی ادامـه داد: مدتهـا افکار عمومـی را نادیده 
گرفته ایـم. بـرای سـالها این گونـه اندیشـیده ایم که افـکار عمومی و 

مـردم عادی عاقمند به حقوق بین الملل بشردوسـتانه نیسـتند اما 
وقتـی بـه واقعیت روی بیاوریم، و به جهـان واقع نگاه کنیم خواهیم 
دیـد کـه خیلـی از همین مـردم عـادی در نقاطـی از زندگی شـان در 
یمـن یـا جاهـای دیگـر درگیـر جنـگ شـده اند یـا حتـی خـود بـه 
نیروهـای متخاصـم بـدل شـده اند، حـال در هـر سـویی کـه بوده اند 
و بـه هـر دلیلـی کـه جنگیده انـد اگـر بیشـتر دربـاره حقـوق و قواعد 
جنـگ می دانسـتند می توانسـت بـرای همـه خیلـی مفیـد باشـد.
سـخنگوی کمیته بین المللی صلیب سـرخ در خاورمیانه تأکید کرد: 
البتـه ما بیشـترین تاشـمان را می کنیم کـه مخاطب عمومی مطلع 
دربـاره ایـن موضـوع داشـته باشـیم امـا می دانیـد کـه ایـن خیلـی 
موضـوع سـنگینی بـرای آمـوزش بـه همـگان اسـت. بـرای آنکـه به 
مخاطـب عـادی ارائـه شـده و آمـوزش داده شـود بایـد در شـرایطی 
سـهل الوصول تر و بـه زبانـی سـاده تر و همه فهم تـر ارائـه شـود. از 
سـوی دیگـر اثبـات ضـرورت آگاهـی از ایـن حقـوق به عمـوم مردم 
هم بسـیار دشـوار اسـت.الزوقری افزود: همچنین باید از روش های 

متفـاوت و ابزارهـای متفـاوت اسـتفاده کرد.

ان
ست

وه
ک

مدیــرکل دفتــر مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی و ذخایــر 
ــت:  ــت گف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی س ژنتیک
پیش نویــس آیین نامــه مدیریــت کوهســتان بــرای 
ــت اســت. ــات دول ــه هی ــاده ارســال ب ــب آم بررســی و تصوی
ــدادی  ــد م ــط زیســت، محم ــت محی ــازمان حفاظ ــزارش س ــه گ ب
بــه مناســبت ۲۰ آذر روز جهانــی کوهســتان گفــت: کوهســتان، 
ــتی،  ــع زیس ــیاری از مناب ــه بس ــت ک ــمندی اس ــتم ارزش اکوسیس
ــر دارد و حفــظ  ــی کشــور را در ب ــع معدن ــی مناب طبیعــی، آب و حت
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــای روز اس ــات و ضرورت ه ــداری آن از الزام پای
بــه ایــن کــه بســیاری از فعالیت هــای توســعه ای کــه توســط 
ــوده  ــتان ب ــوزه کوهس ــود در ح ــام می ش ــی انج ــتگاه های متول دس
و بــر آن اثــر می گــذارد، از ایــن رو مدیریــت متمرکــز و البتــه 
هماهنــگ بــا دســتگاه های متولــی در کوهســتان ضــروری اســت. از 
ایــن رو آیین نامــه تشــکیل کارگــروه مدیریــت، بهره بــرداری پایــدار 
کوهســتان بــا حضــور نماینــدگان بیــش از ۱۰ دســتگاه دولتــی تهیــه 
و آمــاده ارائــه بــه هیــات دولــت اســت.مدادی گفــت: ایــن کارگــروه 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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جدیـد اقدامـات زیـادی بـرای تـداوم اعتبـار گواهینامه های 
پـروازی نـاوگان هوایی سـازمان نقشـه برداری کشـور صورت 
گرفتـه اسـت که امیـدوارم نتایج آن به توسـعه فعالیت های 
عکسـبرداری هوایـی در کشـور بیانجامد.شـفیعی در بخـش 
دیگـری از ایـن جلسـه دربـاره عملیات نظارت بر نقشـه های 
تولید شـده برای طرح کاداسـتر گفت: متناسـب با نیازهای 
جدید کشـور در حوزه نقشـه برداری، دستورالعمل های نظارت 
سـازمان نقشـه برداری نیـز در حـال به روز رسـانی اسـت و در 
ایـن بـاره بـا هماهنگـی امـور نظـام فنـی و اجرایی سـازمان 

بـرای  جدیـدی  صاحیت هـای  بودجـه کشـور،  و  برنامـه 
بـه  شـد.وی  خواهـد  پیش بینـی  مشـاوران  فعالیت هـای 
ادامـه رونـد همکاری سـازمان نقشـه برداری کشـور به منظور 
تدقیـق نقشـه های سـازمان جنـگل هـا و مراتـع اشـاره کرد 
و دربـاره چارچوب هـای مرجـع مختصاتـی مسـطحاتی و 
ارتفاعی کشـور گفت: سـازمان نقشـه برداری کشـور، دستگاه 
متولـی ملی اعام شـاخص ها و اسـتانداردهای حوزه نقشـه 
و اطاعـات مکانـی اسـت. در همیـن راسـتا با سـازمان ثبت 
اسـناد و امـاک کشـور هـم در ارتبـاط هسـتیم تـا داده های 

سـامانه شـمیم را به صورت برخـط و دائمی، پـردازش کرده و 
در اختیـار عمـوم بهره بـرداران قرار دهیـم. همچنین یکپارچه 
شـدن داده هـای ایـن سـامانه و سـامانه تعییـن موقعیـت 
آنـی سـازمان نقشـه برداری کشـور باعـث ایجـاد یک شـبکه 
فراگیـر و ُپرکاربـرد بـرای کشـور خواهد شد.شـفیعی در ادامه 
گفـت: در تعییـن نقـاط ارتفاعـی و خط مبنای سـاحلی باید 
یـک مرجع واحد در کشـور داشـته باشـیم و یـک رقم واحد 
اعـام شـود. اکنـون نقطه صفر ارتفاعی کشـور در بندر شـهید 
رجایی)بندر عباس( قرار دارد که ایسـتگاه آن توسـط سازمان 

می شـود.  مدیریـت  و  شـده  ایجـاد  نقشـه برداری کشـور 
همچنیـن در حـد فاصل بیـن اراضی منابع طبیعـی و ملی و 
اراضـی کشـاورزی، باید نقشـه ها با یک مقیـاس واحد تهیه 
شـده باشـند تا از تداخل مرزها جلوگیری شـود. این موضوع 
را بـا سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری و سـازمان امور 
اراضـی کشـور در میـان گذاشـتیم و حتمـا در ایـن بـاره برای 
جلوگیری از مشـکات فنی، همکاری الزم را خواهیم داشت.
همچنین امیرسرتیپ دوم فخری؛ ضمن ارائه توضیحاتی در 
خصـوص تجهیزات و امکانات در اختیار سـازمان جغرافیایی 
نیروهـای مسـلح بـرای همـکاری در اجـرای طـرح حدنـگار 
اعـام آمادگـی کـرد. وی خصوصـًا بـا اشـاره بـه پهپادهـای 
در اختیـار نیروهـای مسـلح، اسـتفاده از آنها را بـرای مقاصد 
فتوگرامتری پیشـنهاد کرد.فخری خاطرنشان کرد: تجهیزاتی 
کـه بـا اسـتفاده از آنهـا چنیـن پروژه هایـی انجـام می شـود، 
امکانـات ملی محسـوب می شـوند که کشـور بـرای نگهداری 
از آنهـا هزینـه می کند. بنابراین باید به  منظور پیشـبرد اهداف 

ملـی از آنهـا اسـتفاده کرد. 

لزوم اجرایی شدن پیشنهادات سازمان بازرسی 
کل کشور در اجرای طرح کاداستر

در ایـن جلسـه سـید حسـن میـری قلعـه  سـری؛ بـازرس 
قضایـی دارای ابـاغ خـاص از قوه قضائیه )نماینده سـازمان 
بازرسـی کل کشـور( بـرای اجرایـی شـدن هـر چـه بهتـر و 
سـریع تر مصوبات و پیشنهادات سـازمان بازرسی، در هریک 
از مـوارد، داشـتن زمان بنـدی و اعتبـارات مشـخص را الزم 
دانسـت.وی افـزود: بـا توجـه بـه در نظـر گرفتـن امکانـات 
موجـود در کشـور و بودجـه الزم بایـد پـس از اعـام هـر 
مصوبـه ای بـرای انجـام کاداسـتر اراضـی، اجرایی شـدن و یا 
نشـدن آنها از همان ابتدای تصویب مشـخص شـود تا پس 
از بررسـی های کامـل، قانونی شـود. طـرح کاداسـتر که مورد 
تأکیـد مقـام معظـم رهبـری بـوده و به  عنـوان یک مـاده در 
برنامـه ششـم توسـعه نیـز بـه تصویب رسـیده، با طـی این 
مراحـل، بـه شـکل قانـون و تکلیـف ملـی دنبـال می شـود.
ایـن نشسـت بـا حضـور مسـعود شـفیعی؛ رییس سـازمان 
نقشـه برداری کشـور، سید حسن میری قلعه سـری؛ بازرس 
قضایـی دارای ابـاغ خـاص از قوه قضاییه )نماینده سـازمان 
بازرسـی کل کشـور(، خسـرو شـهبازی؛ سرپرسـت سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور، امیـر سـرتیپ دوم 
مجید فخری رییس سـازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح، 
نمایندگانـی از سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، سـازمان 
امـور اراضـی کشـور و سـازمان ثبـت اسـناد و اماک کشـور، 
و جمعـی از مدیـران سـازمان نقشـه برداری کشـور در محـل 
سـالن خلیج فـارس این سـازمان برگـزار و آخرین وضعیت 

اجـرای قانون کاداسـتر)حدنگار( بررسـی شـد.

رییس سازمان 
نقشه برداری کشور: 

سازمان نقشه برداری 
کشور، دستگاه متولی 
ملی اعالم شاخص ها 
و استانداردهای حوزه 

نقشه و اطالعات 
مکانی است. در 

همین راستا با سازمان 
ثبت اسناد و امالک 
کشور هم در ارتباط 

هستیم تا داده های 
سامانه شمیم را 
به صورت برخط و 

دائمی، پردازش کرده 
و در اختیار عموم 

بهره برداران قرار دهیم.

حفظ اراضی ملی هدف طرح کاداستر
رییس سازمان نقشه برداری کشور : سازمان نقشه برداری کشور با در اختیار داشتن کمترین 

اعتبار، طرح کاداستر اراضی را پیش برده است

ــای  ــی از راه کاره ــوان یک ــه  عن ــهری ب ــای ش ــت جنگل  ه مدیری
شــهری  توســعه  از  ناشــی  پیامد هــای  مدیریــت  اساســی 
ــه  ــای شــهری ب ــگل ه ــن راه کار، جن ــی  شــود. در ای شــناخته م
ــف  ــه طی ــه ارائ ــهری وظیف ــتم ش ــم اکوسیس ــزء مه ــوان ج عن
گســترده ای از خدمــات اکوسیســتم ماننــد تقویــت کیفیــت 
هــوا، کاهــش گرمــای تابســتان، کاهــش روان آب، کاهــش 
تولیــد گازهــای گلخانــه ای، زیباســازی فضــای شــهری و ایجــاد 
مثابــه  بــه  دارند.جنگل هایــی کــه  را  تفریحــی  فرصت  هــای 
و  اکســیژن  تولیــد  بــا  و  می کننــد  عمــل  زمیــن  ریه هــای 

ــرای  ــن آفریده هــای خــدا ب کاهــش آالینده هــا یکــی از موثرتری
ــبزی  ــترده س ــای گس ــوند. فض ــوب می ش ــن محس ــات زمی حی
کــه ایــن روزهــا بــا تغییــرات اقلیمــی کــه دنیــا را تحــت تاثیــر 
قــرار داده، روزهــای خوبــی را نمی گذرانــد و نیــاز بــه توجــه 
ــط  ــه دوســتداران محی ــه گفت ــه ب ــی ک ــری دارد.در روزهای جدی ت
ــای  ــری فناوری ه ــی و فراگی ــهرهای صنعت ــعه ش ــت، توس زیس
ــن  ــت، همی ــا اس ــن جنگل ه ــن رفت ــل از بی ــی از دالی ــن یک نوی
فناوری هــا بــه کمــک احیــای حیــات آن هــا آمده انــد تــا 
بتواننــد جانــی تــازه بــه کالبــد ایــن ســبزه قبــای زمیــن بدمنــد.

امــا پایــش جنگل هایــی کــه حیــات زمیــن بــه آن وابســته 
اســت بــه دلیــل پیچیدگی هــای اجتماعــی/ زیســت محیطی 
جنگل هــای شــهری و فعــل و انفعــاالت بیــن فرآیندهــای 
اقتصــادی/ اجتماعــی و زیســت محیطی ســخت و دشــوار شــده 
اســت. بــه همیــن دلیــل نیازمنــد داده  هــای دقیــق و به  هنــگام از 
وضعیــت، روندهــا و اطاعــات مربــوط بــه ایــن فعــل و انفعــاالت 
ــاوت و متعــدد هســتیم. ــی متف ــی و مکان در مقیاس  هــای زمان

ــا نمونه گیــری تصادفــی  در روش هــای ســنتی ایــن اطاعــات ب
ــه  ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــای هوای ــری عکس ه ــیر بص و تفس
ــل  ــه عوام ــدی ب ــودن، نیازمن ــر ب ــاال، زمان ب ــه ب ــر هزین ــاوه  ب ع
انســانی فــراوان و ناکارامــدی در پوشــش مناطــق بــزرگ، قابلیت 
تکرارپذیــری و مقیــاس پذیــری نیــز ندارند.ســنجش از دور بــه 
عنــوان یکــی از فناوری هــای ژئوماتیــک بــرای ارزیابــی جنــگل -

ــر و  ــریع، تکرارپذی ــف، س ــای مختل ــهری در مقیاس  ه ــای ش ه
ــا روش  هــای ســنجش  ــه ب ــه  صرفــه اســت.برای نمون مقــرون ب
از دور یــک تــک درخــت، لکه  هــای جنگلــی شــهری و یــا تمــام 
ــدی  ــش ســه بع جنگل  هــای شــهری از لحــاظ ســاختاری )آرای
پوشــش گیاهــی نظیــر ارتفــاع درخــت، حجــم و انــدازه شــاخ و 
بــرگ آن( و عملکــردی )فرآیند هــای زیســت  محیطی( قابــل 
شناســایی، اندازه  گیــری، نقشــه  برداری، طبقه بنــدی، نظــارت، 
ــای  ــه توانمندی ه ــی اســت.از جمل ــش و ارزیاب ــازی، پای مدل  س
ایــن فنــاوری کاربــردی می تــوان بــه »انجــام مطالعــات مختلــف 
در خصــوص پیونــد بیــن فضــای ســبز شــهری و جزیــره حرارتــی 
ــتفاده از  ــواره  ای و اس ــر ماه ــام تصاوی ــیله ادغ ــه وس ــهری ب ش
داده هــای چند منبــع ســنجش  از  دور« و »نقشــه  برداری از آتــش 
ــت  ــه جه ــواره  ای ب ــر ماه ــام تصاوی ــا ادغ ــی ب ســوزی های جنگل

بــرآورد خســارات وارده و مدیریــت صحیــح بحــران« اشــاره 
کرد.همچنیــن »بــرآورد و شناســایی جنــگل شــهری در ســاختار 
ــن  ــوده و هم چنی ــت  ت ــن زیس ــهری، تخمی ــط ش ــده محی پیچی
تولیــد نقشــه میــزان ذخیره ســازی کربــن توســط درختــان 
شــهری بــه  وســیله ادغــام تصاویــر ماهــواره  ای و ابرنقــاط ســه-
 بعــدی حاصــل از LiDAR« و »بــرآورد تغییــرات اثــرات جزیــره 
ــازه  ــک ب ــگل شــهری در طــی ی ــی شــهری و ســاختار جن حرارت
ــاص  ــداد خ ــک روی ــد از ی ــل و بع ــژه قب ــه وی ــن، ب ــی معی زمان
ماننــد وقــوع ســیل و یــا بــرآورد تغییــرات جنــگل هــای شــهری 
ــک  ــی از آن در ی ــی ناش ــت  محیط ــادی و زیس ــرات اقتص و اث
ــر قابلیــت تکرارپذیــری  ــه  ب ــا تکی ــی مــدت ب ــی طوالن ــازه زمان ب
ــنجش  ــه س ــای چند زمان ــتفاده از داده  ه ــنجش از دور و اس س
از دور« از دیگــر کاربردهــای ایــن فنــاوری اســت.برای ایــن 
فنــاوری پیچیــده جهانــی کاربردهــای دیگــری ماننــد »شناســایی 
ــام  ــیله ادغ ــه  وس ــی ب ــای درخت ــواع گونه  ه ــدی ان ــه  بن و طبق
ــل از LiDAR« و  ــدی حاص ــه  بع ــاط س ــی و ابرنق ــر هوای تصاوی
ــای  ــا جنگل  ه ــط ب ــرات مرتب ــرات و اث ــی تغیی ــش و بررس »پای
ــه  ای،  ــی، شــهری، منطق ــف محل ــای مختل شــهری در مقیاس  ه
ملــی و جهانــی بــا تکیــه  بــر قابلیــت مقیــاس  پذیــری ســنجش 
از دور و اســتفاده از داده  هــای چندمقیــاس ســنجش از دور« 
ــت جنگل  هــای شــهری  ــد مدیری ــی  تردی ــف کرده اند.ب ــز تعری نی
ــهری،  ــی ش ــت زندگ ــاء کیفی ــی ارتق ــای اساس ــی از پایه ه یک
توســعه اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی اســت کــه بــا ارتبــاط، هــم  
افزایــی و همــکاری مدیــران و متخصصــان ســنجش از دور 
ــت  ــن دق ــا باالتری ــان و ب ــه و زم ــن هزین ــرف کم تری ــن ص ضم

ــود. ــل حصــول خواهــد ب قاب

جنگل هایمان را مدیریت کنیم

تاخیــر در اجــرای طــرح مدیریــت پســماند مرکــز خراســان جنوبی و 
از طرفــی کمرنــگ بــودن زباله گاه هــای اســتاندارد ســبب شــده کــه 
ــن اســتان  ــا پســماند در ای ــط ام ــا وجــود تعــدادی شــرکت ذیرب ب
ــال ها  ــماند از س ــود.مدیریت پس ــت ش ــردان مدیری ــط زباله گ توس
ــا  ــزرگ در کشــور مطــرح شــد ام ــه ب ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ــل ب قب
در عمــل کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت بــه طــوری کــه هنــوز مراکــز 
ــت  ــع مدیری ــرح جام ــی ط ــان جنوب ــون خراس ــتان هایی همچ اس
ــه  ــوط ب ــارات ملــی مرب پســماند آنهــا نهایــی نشــده و شــهر از اعتب
ســازمان دهیــاری و شــهرداری های کشــور محــروم اســت.طبق مــاده 
چهــار قانــون مدیریــت پســماند مراکــز اســتان ها تــا ســال ۹۰ و بقیه 
شــهرها و روســتاها تــا ســال ۹۲ می بایســت طــرح جامــع مدیریــت 
پســماند را اجرایــی می کردنــد امــا بــه دالیــل مختلــف محقق نشــده 
ــت  ــه روز بهداش ــردان روز ب ــش زباله گ ــش از پی ــش بی ــا افزای و ب
عمومــی بــه مخاطــره می افتد.کارشــناس مســؤول پایــش اداره کل 
ــردی و  ــت: زباله گ ــی گف ــان جنوب ــط زیســت خراس ــت محی حفاظ
فعالیــت مراکــز خریــد و فــروش ضایعــات تهدیــدی علیه بهداشــت 
عمومــی اســت کــه بارهــا ایــن موضــوع مــورد اخطــار دانشــگاه علــوم 
ــت.مرتضی  ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــط زیس ــت محی ــکی و حفاظ پزش
ــوان مدعی العمــوم  ــه عن ــا بیــان اینکــه دادســتانی ب ــژاد ب نخعــی ن
بایــد بــا جدیــت بــا ایــن پدیــده نازیبــا برخــورد کنــد افــزود: درحــال 
ــت  ــتان فعالی ــات در اس ــروش ضایع ــد و ف ــز خری ــر ۶۰ مرک حاض
ــا 7۰۰  ــد کــه طبــق آمــار رســمی و غیــر رســمی بیــن 3۰۰ ت می کنن
زباله گــرد آنهــا را پوشــش می دهنــد.وی یــادآور شــد: مراتــب طبــق 
مســتندات قانونــی بــه دادســتانی اعــام شــده کــه انتظــار داریــم بــا 
توجــه بــه اهمیــت بهداشــت عمومــی ایــن مراکــز توســط دادســتانی 
ــر ایــن باورنــد  ــژاد اظهــار داشــت: برخی هــا ب پلمــپ شــود.نخعی ن
ــواده را  ــوی اشــتغال چندیــن خان کــه جلوگیــری از زباله گــردی جل
ــه وجــود مقــداری از پســماندهای  ــا توجــه ب خواهــد گرفــت امــا ب
ویــژه و پزشــکی در زباله دان هــا، زباله گــردی تهدیــدی بــزرگ بــرای 
جامعــه ای بــزرگ خواهــد بــود و مــا نمی توانیــم اشــتغال تعــدادی 
محــدود را بــه تهدیــد ســامت یــک جامعــه بــزرگ ترجیــح دهیــم. 

زباله گردی به جای 
مدیریت پسماند

خبر
ساخت علف کش  از  گیاهان دریایی

 Far Eastern Federal دانشــگاه  محققــان 
University واقــع در روســیه توانســتند بــرای اولیــن 
بــار قــارچ دریایــی Penicillium piltunensein را بــه 
طــور مســتقل از محیــط مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
دهنــد و ۹ ترکیــب فعــال بیولوژیکــی را در آن شناســایی کنند.بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری ســاینس دیلــی، ایــن ترکیبــات شــامل شــش ترکیــب ناشــناخته و ســه 
ــا انجــام آزمایــش روی ســلول های ماکروفــاژ  ترکیــب شناخته شــده هســتند. ب
مــوش، مشــخص شــد یکــی از ایــن ترکیبــات دارای خاصیــت ضــد التهابی اســت 
ــد داروهــای ضدالتهــاب  ــا اســتفاده از ایــن مــاده بتوانن ــد ب و محققــان امیدوارن
ــات کشــف  ــر مشــخص شــد ســایر ترکیب ــدی بســازند.در آزمایشــات دیگ جدی
ــای  ــد علف کش ه ــکان تولی ــز دارای خــواص علف کشــی هســتند و ام شــده نی

ــد. ــار می گذارن ــرز در اختی ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ــد را ب جدی

آخرین زیستگاه کهور ایران
 در کرمان احیا می شود

ــان  ــط زیســت اســتان کرم ــرکل حفاظــت محی مدی
ــه  ــگل مهرویی ــای جن ــی احی ــات اجرای ــت: عملی گف
بــه عنــوان یکــی از آخریــن زیســتگاه هــای کهــور و 
کهورچــه ایــران در ایــن اســتان آغــاز شــد.به گــزارش 
ــگل  ــای جن ــرح احی ــزود: ط ــنبه اف ــاکری روز دوش ــان ش ــا، مرج ــی ایرن دریافت
مهروئیــه بــه عنــوان یکــی از آخریــن بازمانــدگان جنــگل هــای کهــور و کهورچــه 
ایرانــی بــا همــکاری اداره کل محیــط زیســت و منابــع طبیعــی آبخیــزداری جنــوب 
کرمــان در پناهــگاه حیــات وحــش مهروئیــه آغــاز شــده اســت.وی اظهــار داشــت: 
در ایــن طــرح ۵۰۰ هکتــار از محــدوده پنــج هــزار و ۸۰۰ هکتــاری پناهــگاه حیــات 
وحــش مهروییــه بــا کاشــت درخــت کهــور ایرانــی کــه گونــه بومــی و ســازگار بــا 

اقلیــم منطقــه جنــوب کرمــان اســت احیــا خواهــد شــد.

حامیان محیط  زیست در بروکسل 
زنجیره انسانی تشکیل دادند

انســانی در  بــا تشــکیل زنجیــره  هــزاران نفــر 
ــه  ــا توج ــد ت ــاش کردن ــک ت ــت بلژی ــب پایتخ قل
مــردم را بــه اقــدام فــوری و مشــترک علیــه 
تغییــرات اقلیمــی جلــب کنند.بــه گــزارش )۱7 آذر( 
خبرگــزاری رویتــرز، پلیــس بروکســل اعــام کــرد کــه حــدود ۲ هــزار و چهارصــد 
نفــر در ایــن تظاهــرات مســالمت آمیــز شــرکت کــرده و گرداگــرد کاخ ســلطنتی 
ــا  ــن تظاهــرات دو ســاعته همزمــان ب و مجلــس ایــن کشــور تجمــع کردند.ای
اجــاس تغییــرات اقلیمــی مادریــد ســازمان ملــل برگــزار مــی شــود.مهمترین 
هــدف اجــاس دو هفتــه ای آب  وهوایــی کاپ ۲۵ مادریــد تکمیــل آییــن  نامــه 

ــت.  ــال ۲۰۲۰ اس ــرای آن از س ــس و اج ــی پاری ــان آب  وهوای پیم

گیاهان

کهور

محیط 
زیست

هوای مشهد، پل دختر و اهواز ناسالم است
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای مشهد با شاخص 
۱33 و پل دختر ۱3۸ در شرایط ناسالم برای گروه ھای حساس قرار دارد و هوای اھواز نیز با شاخص ۱۵۲ در شرایط 

ناسالم است.

نتایـج یـک مطالعه جدید نشـان داد که همکاری هـای بین المللی برای 
نجـات الیـه ُازن، سـرعت پیشـرفت تغییـرات اقلیمـی را تـا ۲۵ درصد 
کاهـش داده اسـت.به گـزارش پایـگاه اینترنتی »نیواطلـس«، با تمام 
گزارش هـای منفـی که در مورد اوضاع اقلیم در جهان منتشـر می شـود، 
طبیعـی اسـت اگر احسـاس ناامیـدی کنیم. اما نتایـج پژوهش جدید 
محققـان دانشـگاه نیـو سـاوت ولـز )UNSW( حاکـی از آن اسـت که 
انعقـاد پروتـکل مونتـرال در دهـه ۸۰ میادی کـه ترمیـم و بازیابی الیه 
ُازن را ممکـن کـرد، اثـرات مثبـت دیگـری نیـز داشـته اسـت کـه از آن 
جملـه می تـوان بـه مهـار پیامدهـای تغییـرات اقلیمـی اشـاره کرد.الیه 
ُازن کـه بخشـی از الیـه استراتوسـفر در جـّو اسـت، با جذب شـماری از 
مخرب تریـن اشـعه های خورشـید به حفـظ حیات در کـره زمین کمک 
می کند. در اواسـط دهه ۸۰ میادی، دانشـمندان وجود سـوراخی بزرگ 
را در الیـه ُازن بـر فـراز قطـب جنـوب کشـف کردنـد. در واکنـش به این 
اکتشـاف نگـران کننـده، در عـرض کمتـر از چنـد سـال ۲۰۰ کشـور عضو 
سـازمان ملـل متحـد پروتـکل مونتـرال را امضـا کردنـد که اسـتفاده از 
کلروفلوروکربـن هـا را که عامل بروز این سـوراخ بودنـد، ممنوع می کرد.  
بـا گذشـت سـی سـال از آن روز، امـروز سـوراخ الیه ُازن با سـرعتی باال 
در حـال ترمیم اسـت و حـال نتایج تحقیقات محققان نشـان می دهد 
که هم پیمانی کشـورهای عضو سـازمان ملل در قراردادی چون مونترال 
باعـث شـده تـا میانگیـن دمـای جهان تـا اواسـط قرن بیسـت و یکم 
دسـت کم یـک درجـه سلسـیوس پایین تـر از آن چیـزی کـه تخمیـن 
زده می شـد، باشـد. ایـن کاهـش دمایـی در قطـب شـمال بـه 3 تـا 4 
درجه سلسـیوس نیز می رسد.ریشـاو گویال مولف ارشـد این پژوهش 
می گویـد: »کلروفلوروکربن هـا در حالـت انبوه هزاران بـار مخرب تر از گاز 
گلخانـه ای دی اکسـید کربن هسـتند، بنابراین پروتکل مونتـرال نه تنها 
الیـه ُازن را نجـات داد بلکـه گرمایـش زمین را نیز به طـور قابل توجهی 
کاهـش داد. در واقـع ایـن پروتـکل در مقایسـه بـا پیمان کیوتـو که به 
طـور خـاص بـرای کاهش انتشـار گازهای گلخانـه ای تنظیم شـده بود، 

تاثیر بیشـتری بـر گرمایش زمین داشـت.  

کاهش 25 درصدی سرعت 
تغییرات اقلیمی از برکات 

نجات الیه ُازن

ان
ست

وه
پیش نویس آیین نامه مدیریت کوهستان آماده ک

ارسال به دولت است
مدیــرکل دفتــر مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی و ذخایــر 
ــت:  ــت گف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی س ژنتیک
پیش نویــس آیین نامــه مدیریــت کوهســتان بــرای 
ــت اســت. ــات دول ــه هی ــاده ارســال ب ــب آم بررســی و تصوی
ــدادی  ــد م ــط زیســت، محم ــت محی ــازمان حفاظ ــزارش س ــه گ ب
بــه مناســبت ۲۰ آذر روز جهانــی کوهســتان گفــت: کوهســتان، 
ــتی،  ــع زیس ــیاری از مناب ــه بس ــت ک ــمندی اس ــتم ارزش اکوسیس
ــر دارد و حفــظ  ــی کشــور را در ب ــع معدن ــی مناب طبیعــی، آب و حت
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــای روز اس ــات و ضرورت ه ــداری آن از الزام پای
بــه ایــن کــه بســیاری از فعالیت هــای توســعه ای کــه توســط 
ــوده  ــتان ب ــوزه کوهس ــود در ح ــام می ش ــی انج ــتگاه های متول دس
و بــر آن اثــر می گــذارد، از ایــن رو مدیریــت متمرکــز و البتــه 
هماهنــگ بــا دســتگاه های متولــی در کوهســتان ضــروری اســت. از 
ایــن رو آیین نامــه تشــکیل کارگــروه مدیریــت، بهره بــرداری پایــدار 
کوهســتان بــا حضــور نماینــدگان بیــش از ۱۰ دســتگاه دولتــی تهیــه 
و آمــاده ارائــه بــه هیــات دولــت اســت.مدادی گفــت: ایــن کارگــروه 

ــا  ــاط ب ــی را در ارتب ــه وظایف ــه مربوط ــب آیین نام ــورت تصوی در ص
و  معیارهــا  پیشــنهاد ضوابــط،  و  برنامه ریــزی  سیاســتگذاری، 
ــع  ــدار از مناب ــرداری پای ــا حفاظــت و بهره ب ــط ب اســتانداردهای مرتب
کوهســتان بــر عهــده خواهــد داشــت.وی اظهــار داشــت: همچنیــن 
ــت جامــع کوهســتان  ــن طــرح مدیری ــه و تدوی ــن کارگــروه تهی ای
بــا همــکاری و هماهنگــی ســایر دســتگاه ها و واحدهــای اســتانی، 
شناســایی عوامــل تهدیدکننــده کوه هــا، بررســی اثــرات آنهــا و اعــام 
ــا  ــکاری ب ــی و هم ــتگذاری آموزش ــذار و سیاس ــای اثرگ ــه نهاده ب
موسســات علمــی و آموزشــی و ســازمان های تخصصــی منطقــه ای 
و بین المللــی بــه منظــور ارتقــای فرهنگ و ظرفیت ســازی بــه منظور 
بهره بــرداری پایــدار از منابــع کوهســتان بــا بهره گیــری از دانش بومی 
و فناوری هــای نویــن بــر عهــده خواهــد داشت.ســازمان ملــل متحــد 
بــا هــدف تاکیــد هــر چه بیشــتر بــر اهمیــت و نقــش کوهســتان در 
پنجــاه و هفتمیــن جلســه خــود در ژانویــه ۲۰۰3 روز ۱۱ دســامبر )۲۰ 
آذر( را بــه عنــوان روز جهانــی کوهســتان تعییــن کــرد. شــعار امســال 

»کــوه بــرای جوانــان مهــم اســت« تعییــن شــده اســت.

ان
دگ

پایش زیستگاه های پرندگان مهاجر در جنوب پرن
استان تهران آغاز شد

ــط زیســت شهرســتان  رییــس اداره حفاظــت محی
ری گفــت: پایــش زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر 
بــه منظــور اقدام هــای پیشــگیرانه و مقابلــه بــا 
ــاز  ــران آغ ــوب اســتان ته ــدگان در جن ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن
ــار  ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی روز دوش ــد.زهره عبادت ش
ــط  ــان اداره محی ــوران و کارشناس ــش مام ــت و پای ــت: گش داش
ــران  ــوب ته ــی جن ــای آب ــتگاه ه ــتان ری از زیس ــت شهرس زیس
بــه منظــور سرشــماری و کنتــرل انــواع بیمــاری تــا زمــان حضــور 
پرنــدگان مهاجــر در ایــن مناطــق بــه صــورت مســتمر انجــام مــی 
شــود.وی بــا بیــان اینکــه پرنــدگان مهاجــر همــه ســاله بــه دلیــل 
ــه ایــران  ســرما و یخبنــدان از مناطــق ســیبری و شــمال آســیا ب
ــوردی از  ــون م ــبختانه تاکن ــزود: خوش ــد، اف ــی کنن ــرت م مهاج
بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حاد پرندگان در شهرســتان ری مشــاهده 
ــی  ــرورش ماه ــه پ ــد: حوضچ ــادآور ش ــت.عبادتی ی ــده اس نش
عشــق آبــاد در بخــش قلعــه نــو، ســد فشــافویه، آبگیــر قنبرآبــاد 
ــدگان  ــتگاه های پرن ــن زیس ــه مهمتری ــور از جمل ــه ش و رودخان

ــورت  ــه ص ــه ب ــند ک ــی باش ــران م ــتان ته ــوب اس ــر در جن مهاج
مســتمر پایــش مــی شــوند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــرای 
اولیــن بــار شــاهد حضــور فامینگــو در آبگیرهــای جنــوب تهــران 
ــه اردک  ــده مهاجــر از جمل ــه پرن هســتیم، تصریــح کــرد: 3۲ گون
سرســبز، خــروس کولــی، خوتــکا، انــواع حواصیــل، کشــیم، انــواع 
کاکائــی، بــاکان و آنقــوت طــی ســال های گذشــته در آبگیرهــای 
جنــوب اســتان تهــران رویــت و سرشــماری شــده اســت.رییس 
اداره محیــط زیســت شهرســتان ری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــا متخلفــان شــکار و صیــد پرنــدگان مهاجــر طبــق قانــون برخــورد 
مــی شــود، عنــوان کــرد: شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگونــه 
ــه  ــا الشــه مشــکوک هــر گون ــد و ی ــه شــکار، صی ــف از جمل تخل
ــط زیســت  ــه اداره محی ــه موضــوع را ب ــر بافاصل ــدگان مهاج پرن
شهرســتان و یــا ســامانه تلفنــی ۱۵4۰ اطــاع دهند.شهرســتان ری 
بــا جمعیتــی در حــدود یــک میلیــون نفــر بــا پنــج بخــش مرکزی، 
کهریــزک، حســن آبــاد فشــافویه، قلعــه نــو و خــاوران در جنــوب 

اســتان تهــران قــرار گرفتــه اســت.
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رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین گفت: 

بـا رعایـت مـوارد بهداشـتی و جـدی گرفتـن 

عائـم ابتـا بـه بیمـاری آنفلوانـزا در صـورت 

ابتـای کودکان به این بیمـاری از دادن قرص 

آسپرین به کودکان خودداری شود.

منوچهـر مهـرام در گفتگو بـا  مهر در خصوص 

اسـتان  در  آنفلوانـزا  بیمـاری  وضعیـت 

اظهارداشـت: آنفلوانـزا یـک بیمـاری فصلـی 

اسـت و هـر سـاله اتفاق می افتـد که معموال 

با دو تا 3 درصد مرگ و میر همراه است.

وی بیـان کـرد: ایـن بیمـاری بعـد از ابتـا به 

یـک سـرماخوردگی سـاده رخ مـی دهـد که 

ویروسـی اسـت که عائـم آن توام با سـردرد 

و تـب شـدید، درد عضانـی، بـی حالـی و 

شدیدتر از یک سرماخوردگی ساده است.

مهـرام تصریح کرد: بیماران پـس از ابتا باید 

بـه پزشـک مراجعـه کننـد، اسـتراحت مطلق 

داشـته باشند، مایعات زیاد مصرف کنند و در 

مقابـل هـوای سـرد قـرار نگیرنـد البتـه بایـد 

اذعـان کـرد در مـوارد شـدید کـه بیمـار زمینه 

بیماری خاصی داشـته باشـد و به سمت فرم 

بـدی بـرود با مـرگ مواجه می شـود معموال 

در ایـن مرحله پزشـکان یک درمـان و داروی 

ویـژه تجویـز می کنند کـه ما نیـز امکانات آن 

را در استان داریم و نگرانی نیست.

اسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 

یادآورشـد: در حالـت ریزفاکتـور یـک داروی 

ضد ویروسـی خـاص آنفلوانزا داریم که سـیر 

بیمـاری را کوتـاه مـی کنـد اما در این شـرایط 

افـراد  سـالمندان، کـودکان،  ماننـد  افـرادی 

دیابتـی، کسـانی کـه پیوند کلیـه انجـام داده 

انـد، آنهـا کـه نقـص ایمنـی دارنـد، بیمـاران 

ایـدزی و دارای سـل و  زنـان بـاردار آسـیب 

پذیرتر هستند.

مهرام اظهارداشـت: توصیه مـی کنیم بیماران 

و  خـودداری کننـد  محـل کار  در  حضـور  از 

مدیـران حتمـا  بـه کارکنـان بیمـار مرخصـی 

و  اسـتادان  و  معلمـان  از  و  کننـد  اعطـا 

دانشـجویان هـم انتظـار کمـک و همراهـی 

داریم.

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی استان قزوین 

دادن  آنفلوانـزا  بیمـاری  در  کـرد:  تصریـح 

اسـپرین کشـنده اسـت و تاکید جدی داریم 

بـه هیچ عنـوان در صـورت ابتا بـه این بیمار 

آسـپرین مصـرف نکنیـد و حتمـا به پزشـک 

مراجعه شود.

وی بیـان کرد: دسـت دادن و روبوسـی هم از 

راههای سـرایت کـردن این بیماری اسـت که 

درخواسـت مـی کنیم این رفتار محدود شـود 

و در صـورت عطسـه و سـرفه حتمـا جلـوی 

بینـی و دهـان خـود را بـا دسـتمال کاغـذی 

بگیریـد و پـس از مصـرف دسـتمال را در 

پاسـتیک انداختـه و در سـطل زباله انداخته 

شود.

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی استان قزوین 

درگیـری  قزویـن  اسـتان  در  اظهارداشـت: 

شـدیدی در خصوص بیماری آنفلوانزا نیست 

امـا چنـد نفـر مبتـا شـده انـد امـا مراعـات 

مسـائل بهداشـتی از سـوی همه شـهروندان 

ضروری است.

شـنیده هـا حاکـی اسـت تاکنـون ۵ نفـر در 

اسـتان قزویـن بـر اثر بیمـاری آنفلوانـزا جان 

خود را از دست داده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
والدین از قرص آسپرین برای کودکان 

مبتال به آنفلوانزا خودداری کنند

کرمان 

۸۰ میلیارد ریال صرفه جویی 
سالیانه  با حذف قبوض کاغذی 

آب در استان کرمان
بـا حـذف قبـوض کاغـذی آب بهـاء ، سـالیانه ۸۰ میلیـارد ریـال در 

هزینه های شرکت آبفا استان صرفه جویی می شود.
خبرنـگار آبفـا کرمـان- احمـد سـنجری معـاون مشـترکین و درآمد 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: 
شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان در راسـتای رسـالت اجتماعی 
خـود و کمـک به محیط زیسـت و همچنین تکریم اربـاب رجوع ، از 
بهمـن مـاه سـال گذشـته اقـدام بـه حـذف قبـوض کاغـذی آب بها 
نمـود و امـکان قرائت آناین، محاسـبه میزان آب مصرفـی و امکان 
پرداخـت آنایـن آب بهـا با اسـتفاده از کارتهای بانکی اشـخاص را با 

راه اندازی دستگاههای الکترونیکی قرائت کنتور فراهم نمود.
وی افزود: با اسـتفاده از این دسـتگاه ها امکان پرداخت آب بها در 
محـل و بـه صورت بر خط فراهم اسـت و هزینه هـای ایاب و ذهاب 
افـراد جهـت پرداخت قبوض و اسـتفاده از دسـتگاه هـای خودپرداز 
و همچنیـن خطـرات احتمالـی مرتبـط بـه فعالیـت مـورد نظـر بـه 
شـدت کاهـش یافتـه و خدمت به مشـترکین درب منـزل ارائه می 

گردد.
معاون مشـترکین و درآمد شـرکت آبفا اسـتان کرمان بیان داشـت: 
بـا اسـتفاده از ایـن دسـتاورد جدیـد ، بیش از 4 میلیـون قبض آب 
بهـا کـه بـه صورت سـالیانه صادر می شـد ، حـذف گردیـد و با توجه 
بـه اینکـه صـدور هر قبض آب بها قریـب به ۲۰۰۰۰ ریـال هزینه در بر 
داشـت، بـا ایـن اقـدام سـالیانه بیـش از ۸۰ میلیارد ریـال در هزینه 
هـای شـرکت صرفـه جویی می شـود و علیرغـم این کار ارزشـمند ، 
حـذف صـورت حسـابهای کوچکـی کـه از دسـتگاه قرائـت کنتـور 
اسـتخراج می شـد نیز در دسـتور کار شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
کرمـان قـرار گرفتـه کـه عملیـات اجرایـی آن از آذر مـاه آغـاز شـده 

است.
سـنجری در ادامـه گفـت: در ایـن راسـتا صـورت حسـاب آب بهـای 
مصرفـی از طریـق پیامـک به شـماره تلفن های مشـترکین ارسـال 
می شـود و الزم اسـت مشـترکین محترم جهت ثبت شـماره تلفن 
همـراه خـود بـه دفاتـر پیشـخوان مراجعـه کننـد و یـا  بـه مامورین 
قرائـت کنتـور کـه درمحـل حضور می یابنـد اعام نمایند یـا از طریق 
کد دسـتوری فعال سـازی صورت حسـاب پیامکی با کد دسـتوری 
#رمـز رایانـه* شـماره اشـتراک *۲۱* بـه صـورت خـودکار شـماره 
تلفـن خـود را ثبـت نماینـد.وی افـزود: همچنیـن سـایت حـوزه 
خدمـات مشـترکین بـه آدرس abfacs.ir جهـت هرگونه خدمات و 
اخـذ انشـعاب و راهنمـای موضوعـات آب و فاضـاب به صـورت ۲4 
سـاعته در دسـترس متقاضیـان و مشـترکین محتـرم می باشـد و 
الزمـه ورود بـه سـایت مذکـور ، داشـتن شـماره اشـتراک کـه روی 
قبوض آب بها مربوط به هر اشـتراک در باالی قبض قابل مشـاهده 
اسـت و بـا واردکردن شـماره اشـتراک و رمز رایانـه خدماتی همچون 
صـورت حسـاب دوره ای، میـزان مصـرف بدهـی آب مصرفـی  ،حق 

انشعاب و ... قابل رویت و بهره برداری الزم می باشد.

 پیام
استان ها

بیرجند میزبان نخستین جراحی مغز در بیداری
نخستین عمل جراحی مغز در حالت بیداری با حضور تیم جراحی دکتر کاظم قائمی در بیمارستان رازی بیرجند انجام شد.فوق 
تخصص جراحی مغز و اعصاب در حاشیه این عمل جراحی در جمع خبرنگاران گفت: عمل جراحی در حالت بیداری و با بیهوشی 
موضعی انجام می شود.دکتر کاظم قائمی افزود: این بیمار جوانی ۱۹ ساله بود که ضایعه  تومور به صورت مادرزادی در منطقه حرکتی 
تکلمی مغز او ایجاد شده بود همچنین امکان عمل به صورت بیهوشی برای این بیمار امکان پذیر نبود.

افقی
  ۱ - ادیتور - عمدا 

۲ - اثری از لئو تولستوی - منبع و 
سرچشمه

 3 - شعاع، زنگار - رودی در روسیه - 
حیوان نجیب، حیوان مسابقه - پرنده آش 

سرد کن، پرنده ایست
 4 - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی - 

نمک متبلور - فرودکاه لندن - تکبر، غرور 
۵ - اسب نجیب - تکرار حرف بیست و 

شش - لغب حضرت ابراهیم ص

 ۶ - نفقه - زهی - گستاخی و بی پروایی 
7 - رمانی از فریده خردمند - درمان 

۸ - در حمام است - زود نیست، صومعه، 
مقابل زود - سوغات كرمانشاه - خر تازی
 ۹ - دستان - طاق كسری، آیینه عبرت 

خاقانی
 ۱۰ - اثر هومر یونانی  - خبرها، خبر دادن، 

آگاه ساختن - اجزا
 ۱۱ - امر از تازیدن - شهر توت، جشنواره 
معتبر سینمائی، بخیه درشت - اخاق بد
 ۱۲ - بله بیگانه، سوره سی و ششم، از 

حروف مقطعه قران - شاعر قرن ۹هجری 
- گاز استخر - کز وارونه

 ۱3 - ضربه ناگهانی - به طور ناگهانی، به 
یكباره - شادمان شدن - مقابل روستا 
۱4 - ظرف آزمایشگاهی - نام ورزشگاه 

خانگی تیم فوتبال بولونیا
 ۱۵ - دنیایی - غذایی ترکی

عمودی 
 ۱ - رد كردن - كتاب هندوان

۲ - بخش اوستا، یكی از بخشهای اوستا 
كه در مراسم مذهبی خوانده می شود - 

کاپیتان لیورپول - حمله به دشمن، حمله و 
یورش به دشمن 

3 - خرده سنگ، سنگریزه - نام قدیم 
سریانكا - فروش بازاری

 4 - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 
فاعلی, مخفف اگر - سرما خوردگی - مركز 

اتم - رمق آخر 
۵ - قوم اساو - استوار ساختن، محکم 

کردن - بیماری سگی 
۶ - همراه شكارچی، اصلحه - چیزها، جمع 

شیء - هر گیاه خوشبو 
7 - عنوان مردانه، سید - کشوری آفریقایی 

- گلخن حمام
 ۸ - نشانه مفعولی، عامت مفعول بی 
واسطه - از اساطیر یونانی ، از اساطیر 

یونانی  - اهل ونک، اهل ونک، اهل ونک - 
نام ترکی، نام آذربایجانی 

۹ - زاییدن - شهر مازندران، شهسوار فعلی 
- جامه صاف كن، دستاویز و بهانه، صاف 

كننده چروك پارچه 
۱۰ - ساكن و بی حركت - کارتون ساز 

مشهور  - واحد پول نروژ
 ۱۱ - سوره قران - قلیل، اندك، زیاد 
نیست،ناچیز،انگشت شمار - بیکاره 

۱۲ - برادر پدر - فراخ - نجار و چوب تراش 
- اثر چربی

 ۱3 - رودی در هلند  - ترسناكی - جوان، 
برنا

 ۱4 - دود - نام هود قهرمان جنگل های 

شروود - درخشان، درخشنده، درخشان و 
درخشنده 

۱۵ - کشوری در دامنه کوههای قفقاز - 
مختل شدن رابطه بین دو نفر بر اثر رنجش

جدول شماره ۱۶۱۳

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسمی برابررای شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۰۲۰۰۲4۶4هیات  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج  تصرفات مالکانـه بامعارض 
آزاد داور فرزنـد مجیـد بشـماره شناسـنامه ۲73۰صـادره  ایـران  متقاضـی خانـم 
از منوجـان  دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۰۲/ 3۵4۲مترمربـع پاک4۰7۱فرعـی 
از۹۲۰- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۹۲۰- اصلـی قطعـه پنـج واقـع در 
قلعـه منوجـان خریداری ازمالک رسـمی آقای درویـش رازبان  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الف:۲۲۱7- تاریخ انتشـار نوبت اول :۹۸/۰۹/۰۵- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم :۹۸/۰۹/۱۹- اصغـر ناروئـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـاک کهنوج 

اگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱۰۱اموال غیر منقول 
امیـن  اقـای  بـه  ۹۸۰۰۱۰4بدینوسـیله  اجرایـی کاسـه  پرونـده  در خصـوص 
پرونـده  بدهـکاران  پـور  فیضـی  زیبـا  وخانـم  سـبزواران  سـاالری   الـه 
مـورخ  گـزارش  موجـب  بـه  میگـردد  ۱3۹۸۰4۰۱۹۰7۰۰۰۰۰۹۲/۱ابـاغ 
اصلـی  پـاک  :۵۸۱از  فرعـی  ثبتـی  پـاک  دادگسـتری  رسـمی  ۹۸/۰۹/۰3کارشـناس 
ارزیابـی  ۲/73۱/۰۰۰/۰۰۰ریـال  7۰۶در بخـش: 4۵کرمـان واقـع در: جیرفـت بـه مبلـغ 
گردیـده .لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک مذکـور معتـرض مـی باشـید اعتـراض 
کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـار اگهـی ایـن اخطاریـه کـه فقـط 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محـل چـاپ ومنتشـر می گـردد بـه ضمیمه فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر بـه مبلـغ ۶/۸3۱/۰۰۰ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا 
تسـلیم نماییـد .ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یـا فاقد فیـش بانکی دسـتمزد 
کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد .اداره ثبت اسـناد واماک 

جیرفـت  شهرسـتان 

  مفقودی    
– آبـی  24۰۰مـدل۱۳۸۹  نیسـان  وانـت  ماشـین  شناسـنامه 
شاسـی موتور5۶۶۶۳۰وشـماره  شـماره   بـه  رنـگ  روغنـی 
۶۶ق۷۷۸ایـران  پـالک  شـماره  بـه   NAZPL۱4۰TIN2۷۳5۱۰
۶5متعلـق بـه شمسـی اخالصـی مفقـود واز درجـه اعتبـار سـاقط 

.قلعـه گنـج  اسـت  گردیـده 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۰۵۰۰۰۲۵۹مورخ 
۱3۹۸/۰7/۱4هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حسـن سـلمانی نژاد خبیصـی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه ۱۲۰ صادره از شـهداد در ششـدانگ دو باب مغازه به مسـاحت ۹3 متر مربع 
پـاک ۲ فرعـی از ۹۶۰ اصلـی واقـع در بخـش ۲3 کرمـان بـه آدرس خیابـان طالقانـی 
نبـش میـدان امـام حسـین خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف: ۱3۰3-  ابراهیـم سـیدی رئیـس ثبـت اسـناد و امـاک- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول۹۸/۹/۱۹ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم ۹۸/۱۰/3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـاک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد  هیـات موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

اگهـی موضوع مـاده 3
قانـون و مـاده۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی  برابررای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۲7۵مورخ ۹۸/۵/7 هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانـه بامعـارض متقاضی خانم عذری بز سـفید 
بهـادری فرزنـد کرامـت بشـماره شناسـنامه ۲۲۱۲صـادره از عنبـر ابـاد  درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 4۵۲/۲۶مترمربـع پـاک -فرعـی از 47- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از 
پـاک  -فرعـی از 47-اصلـی  قطعـه یک بخش 4۵کرمـان واقع درعنبر ابـاد اراضی احمد اباد  
خریـداری  از مالـک رسـمی غامحسـین پـور حـق وردی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود . در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی  تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراضی طبـق مقررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول ۹۸/۹/۱۹تاریخ انتشـار نوبت دوم 

۹۸/۱۰/4مصیـب حیدریـان -ریـس اداره ثبت اسـناد عنبرابـاد-م الف:۲377

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۰۲۰۰۲۵۹۲هیات  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی خانم عفت امینی فرزندعباس بشـماره شناسـنامه ۱4۲۵صادره از منوجان 
دریـک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت 3۸۰۰7مترمربع پاک۱۹فرعـی از۱۵۵7- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک یک فرعـی از ۱۵۵7- اصلی قطعـه پنج واقع 
در دهنونودژمنوجـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عبـاس امینـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الف:۲۲3۲- تاریخ انتشـار نوبت اول :۹۸/۰۹/۰۵- تاریخ انتشار 

نوبـت دوم :۱۹ /۹۸/۰۹ -اصغـر ناروئـی- رئیـس ثبـت اسـناد اماک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۵۲۱-۱3۹۸/۰۶/۱۱هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد جـواد پور 
حـق وردی فرزنـد علـی اکبـر بشـماره شناسـنامه ۶۰۶۰۱3۰۰3۸صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۶۰/73متـر 
از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از4۸-  فرعـی   - پـاک  مربـع 
پـاک 3فرعـی از 4۸- اصلـی قطعـه یـک بخـش 4۵کرمـان  واقـع 
امیـری  فرخنـده  خانـم  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  عنبرآبـاد  در 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲37۸-  
مصیـب حیدریـان - رئیـس ثبـت اسـناد امـاک - تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۸/۰۹/۱۹ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۱۰/۰4

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسـناد رهنی( 

۹۸۰۰4۰3 ششـدانگ خانـه پـاک  اجرائـی کاسـه  پرونـده  بـه موجـب 
بلـوار مصطفـی  واقـع در رفسـنجان  اصلـی   ۱۸۹۲ از  ۲44 فرعـی  ثبتـی 
خمینـی -خیابـان شـهریار -کوچـه مسـجد ابوالفضـل ضلـع جنوب مسـجد- فرعی 
اول سـمت چـپ، ملـک بـه شـماره پـاک ۱۰ ،کـه سـند ان در صفحـه 4۹3 بـه 
شـماره ثبـت 47۲4۰ دفتـر ۲73 بخـش ۹  کرمان رفسـنجان صادر و مع الواسـطه 
بـه اقـای حسـین رحیمـی مهـدی ابـاد منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 
37۸.7۵ متـر مربـع کـه محـدود بـه حـدود ثبتـی ،-مشـخصات ملـک از نظـر 
 ، مربـع  متـر   37۸.7۵ بـه مسـاحت  بـا سـند  ،عرصـه: مطابـق  اعیـان  و  عرصـه 
مشـخصات ملـک: ملـک در زمـان بازدیـد در طبقـه همکـف در حـال بهـره بـرداری 
بـود نمـای معبـر آجرگـره ای وکافهـای عمـودی مشـاهده گردید.حیـاط موزائیـک 
بهداشـتی روی حیـاط و سـاختمان فـال  طـرح دار و نمـای حصـار و سـرویس 
پـاک شـده اسـت. بالکـن و طبقـه اول فاقـد نماسـت .داخـل کـف سـرامیک و 
دیـوار بـه ارتفـاع ۱ متـر سـرامیک شـده و مابقـی سـفید و سـقف و دارای ابـراز 
دی  ام  کابینـت  متـر  و۹  و سـرامیک  میباشد.آشـپزخانه کاشـی  وسـط  و  گوشـه 
اف مشـاهده گردید.سـرویس هـای بهداشـتی نیـز کاشـی و سـرامیک شـده انـد.
سـاختمان یـا اسـکلت اجـری و کافهـای بتنـی عمـودی و افقـی و سـقف تیرچـه 
بـا بلـوک پلـی اسـتابرن سـاخته شـده اسـت. طبقـه همکـف تکمیـل و طبقـه اول 
مطابـق تصاویـر پیوسـت عملیـات اجرایـی کلفـت کاری بـه اتمـام رسـیده و دراتاق 
سـفید شـده و مابقـی در حـال اجـرای پاسـتر سـیمان است.مسـاحت همکـف 
۱۹۲ متـر مربـع + 7.۵ متـر مربـع ۱.۲ بالکـن ۵.۶ متـر مربـع  و طبقـه اول ۱۹۲ 
مترمربـع  ۵.۶ مترمربـع سـرویس روی حیـاط .درمحـل از متـراژ مشـخص شـده 
همکـف ۱4 متـر مربـع باکـس پلـه کـه شمشـیریها و اجـر کاری نصـب امـا پله ها 
جـدا نشـده انـد و دیـوار اجـری اسـت و 3۰.۹ متـر مربـع پارکینـگ کـه در محـل 

اتـاق کار تبدیـل شـده است.سیسـتم گرمایشـی بخـاری گازی و سرمایشـی  بـه 
کولـر ابـی اسـت ، دارای پروانـه سـاخت به شـماره ۱۰۵۸۰۰۹ مـورخ ۱3۹4.۵.۶ به 
متـراژ 3۹۹ متـر مربـع ،کـه طبـق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 
لاير)شـش میلیـارد و ششـصد و بیسـت میلیـون لاير(ارزیابـی شـده اسـت . بـر 
روی ملـک امتیـازات اب و بـرق و گاز و تلفـن نیـز منصـوب می باشـد.طبق اسـناد 
رهنـی شـماره ۱۹3۰۶ دفتـر خانـه ۶3 رفسـنجان در قبـال مبلـغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰لاير 
در رهـن بانـک سـامان رفسـنجان قـرار گرفتـه پـاک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ 
روز یکشـنبه مـورخ ۱3۹۸.۱۰.۸ واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و اماک 
رفسـنجان واقـع  در رفسـنجان - بلـوار شـهید کشـاورزی خیابـان شـهید حمیـد 
شـریفی از طریـق مزایـده به فـروش می رسـد از مبلغ ۶.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال شـروع 
نقـدا فروختـه مـی شـود، شـرکت در جلسـه  باالتریـن قیمـت پیشـنهادی  بـه  و 
مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب بـرق گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی 
هـای مالیاتـی  و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم 
قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی  بابـت هزینـه هـای فـوق  از محل مـازاد به 
برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول مـی 
گـردد  ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر  برگـزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران 
مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر با ارائه چـک رمز دار بـه مبلغ 

پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد.

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روزسـه شـنبه مورخ ۱3۹۸.۰۹.۱۹
مسـئول واحد اجرای اسـناد رسمی رفسـنجان-علی خسرو انجم 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱4۵۹- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

۹۸/۰۵/۲7هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای امیـد علـی درینـی  فرزنـد نورالـه بشـماره شناسـنامه 4۵۹با کد 
ملـی ۶۰۶۹۶۵۱37۵صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بربـاغ  بـه 
مسـاحت ۱3۹۵/۸3متـر مربـع پـاک - فرعـی از33- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
33-اصلـی قطعـه یـک واقـع در امیـر آبـاد کـت گـرگ بخش4۵کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای درویـش بیدشـکی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الف:۲3۵۱-  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسـناد اماک - تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۸/۰۹/۰۵ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۹/۱۹

سودوکو شماره ۱۶۱۳

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۱2

با بستن شیر آب موقع مسواک زدن هر روز 
۱۲ لیتر آب صرفه جویی کنیم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

۱44 هکتار از اراضی ملی مالرد درختکاری شد
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مارد از اجرای طرح نهضت ملی کاشت ۱4 میلیون نهال برای ایرانی سرسبز 

خبر داد و گفت: ۱44 هکتار از اراضی ملی منطقه اخترآباد این شهرستان درختکاری شد.

محسـن رضیعـی، مدیرعامل شـرکت فوالد متیـل، در حاشـیۀ برگزاری 

نمایشـگاه متافو گفت: به عنوان شـبکۀ توزیع محصوالت فوالدی کشـور 

و در راسـتای رضایت مندی هرچه بیشـتر مشتریان، فوالدمتیل استفاده 

از تـوان اسـتارت آپ ها و سیسـتم بـه روز فنـاوری اطاعات را در دسـتور 

کار خـود قرار داده اسـت.

وی اظهـار داشـت: اگرچـه عمـوم بازرگانـان، تجـار و فعـاالن صنعـت 

فـوالد کشـور، با مراکـز خدماتی فـوالد مبارکه آشـنایی دارنـد، اما مراکز 

خدماتـی شـرکت فوالدمتیل به عنـوان اولین و بزرگ ترین شـبکۀ توزیع 

محصـوالت فـوالد مبارکـه، طـی ربـع قـرن گذشـته، خدمـات ارزنـده و 

بزرگـی را بـه مشـتریان بزرگ تریـن هلدینـگ فوالدی کشـور ارائـه کرده  

است.

رضیعـی بـا تأکیـد بر نقـش مراکز خدماتی گفـت: در این راسـتا همواره 

تـاش بـر ایـن بـوده اسـت تـا انتظـارات و دیدگاه هـای مشـتریان بـه 

سـمع و نظـر مدیریـت و خطـوط تولید فـوالد مبارکه رسـانده شـود. در 

ایـن فراینـد شـرایط برد-بـرد بـرای فـوالد مبارکـه بـا ارائـه دیدگاه هـای 

مشـتریان و شـکل گیری صنایـع کوچـک با تأمیـن ورق موردنیـاز آن ها 

حتـی در کمتریـن مقادیـر فراهم شـد.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود افـزود: بـا توجـه به پیشـرفت 

تکنولـوژی و ظهـور اسـتارت آپ ها، شـرکت فوالدمتیـل درصـدد اصـاح 

شـبکۀ توزیـع اسـت؛ و در ایـن خصـوص در پـی تغییـر شـیوۀ توزیـع 

بـا اسـتفادۀ گسـترده از IT   اسـت. ضمـن این کـه مدیرعامـل فـوالد 

مبارکـه همواره بر اسـتفاده از ظرفیت های اسـتارت آپ ها و شـرکت های 

دانش بنیـان تأکیـد داشـته و دارند. به همین منظور و برای شـروع این 

کار درصـدد ایجاد یک تابلوی قیمت خرده فروشـی محصـوالت فوالدی 

در بخـش تولیـدات فوالد مبارکه هسـتیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد متیـل در توضیـح عملکـرد ایـن تابلـوی 

پیشـنهادی گفت: قیمت گـذاری در این تابلو مانند نظام موجـود در بازار 

سـرمایه، براسـاس نظام عرضه و تقاضاسـت و هیچ گونـه قیمت گذاری 

بـه روش دسـتوری در ایـن تابلـو جـای نخواهـد گرفـت. عاوه بـرآن، 

سـقف و کـف محدودکننـده ای در ایـن روش در نظر گرفته خواهد شـد 

و در صـورت نیـاز بـه تأیید نهادهـای نظارتی قیمت گذاری، بـه دنبال آن 

هسـتیم تـا تأییدیه هـای موردنظـر نیـز اخذ شـود. به نظر می رسـد این 

تابلـو بـه یـک تابلوی رسـمی در سـطح کشـور تبدیل شـود. بـه همین 

دلیـل برای طراحـی این مدل، از اقتصاددانان، متخصصان بازار، نخبگان 

مراکـز خدماتـی و معاونت فروش فـوالد مبارکه کمک خواهیم گرفت تا 

ایـن مـدل طرحـی کامل و جامـع برای جلـب رضایت مشـتریان گردد.

رضیعـی در پاسـخ سـؤالی دربارۀ تفـاوت این تابلو با تابلـوی بورس کاال 

پاسـخ داد: تفـاوت ایـن سیسـتم بـا عرضـۀ ورق در بـورس کاال در ایـن 

اسـت کـه هـدف از عرضـه در بـورس کاال کشـف قیمـت اسـت و ورقـی 

کـه در بـورس کاال عرضه می شـود ویـژۀ تولیدکنندگان بزرگ و متوسـط 

اسـت، درحالی کـه ایـن تابلـو درصـدد ایجـاد قیمـت ویـژۀ سیسـتم 

خرده فروشـی بـرای کاالیـی اسـت کـه پـس از دریافت خدمـات مراکز 

خدماتـی، در اختیـار مشـتری نهایـی قـرار می گیرد.

وی خاطرنشـان کـرد: مراکـز خدماتـی فوالدمتیل عاوه بـر فعالیت های 

بازرگانـی و سیسـتم توزیع محصـوالت فوالدی در سـطح تولیدکنندگان 

خـرد، خـود نیـز بـه تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده می پردازنـد 

و خدماتـی ماننـد واگن سـازی، تولیـد سـازه های فلـزی و پـل، تولیـد 

سـازه های صنعتـی کارخانه هـای تولیـدی، سـاخت مخـازن و قطعـات 

خاصـی ماننـد اسـتاتور در سـبد تولیـدات ایـن مراکـز خدماتی اسـت. 

به عنوان مثال، در تولید اسـتاتور از روش خاصی بهره گرفته شـده اسـت 

تـا بـا بـه حداقل رسـاندن ضایعـات تولیـد و کاهش قیمت تمام شـده، 

شـرایط رقابتـی خوبی ایجـاد کنیم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا 
بیان اینکه قطعه دوم خط ۱3۲ کیلو ولت هاشـمی 
– غدیر با ارزش سـرمایه گذاری ۲۵۵ میلیارد ریال 
بـه پایـان رسـید، افـزود: تقویـت ولتـاژ شهرسـتان 
ماثانـی و رامین و ایجـاد ظرفیت جهت منازل تازه 
تاسـیس مسـکن مهر در شـهر جدید رامین از مهم 

تریـن اهـداف بهره بـرداری این پروژه اسـت.
محمود دشـت بزرگ طول ایـن خط را 3۲ کیلومتر 

مدار اعـام کرد.
وی امـکان بارگیـری کامـل از ظرفیـت منصوبـه در 
پسـت شـهید هاشـمی، ایجـاد امـکان مانـور بیـن 

پسـت های شـهید هاشمی و شـمال غرب اهواز، 
کاهـش بارگیـری از پسـت 4۰۰ کیلو ولت شـمال 
غـرب اهـواز و امـکان بـرق صنایـع و کارگاه هـای 
جاده اهواز به شوشـتر و اهواز به مسـجد سلیمان 
را از دیگـر اهـداف بهـره برداری از ایـن پروژه اعام 
کرد.مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 
افـزود: از ابتدای سـال جاری تاکنون ۸4 کیلومتر 
مـدار خـط و 3۶ کیلومتر مـدار هادی پرظرفیت به 
بخـش انتقـال و فوق توزیع شـبکه تحـت نظارت 
این شـرکت در اسـتان های خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد اضافه شـده اسـت.

همــدان- ســارا پرویــزی ســاالر/رییس ســازمان آتــش 
آتــش  همــدان گفــت:  ایمنــی  و خدمــات  نشــانی 
نشــانان همــدان در ۸ ماهــه نخســت ســال جــاری 
ــاء  ــات اطف ــر از شــهروندان را طــی ۲۹77 عملی ۹۲۹ نف
ــوادث  ــق و ح ــاط حری ــات و احتی ــداد ونج ــق، ام حری

ــد.  ــات دادن نج
محمدرضــا بیاناتــی گفــت:از آغــاز ســال تــا پایــان آبــان 
ــه 4۶۲  ــن روزان ــداد ۱۱4۰7۱ تماس)میانگی ــاه ۹۸ تع م
ــرار شــده اســت  ــا ســامانه ۱۲۵ همــدان برق تمــاس( ب
ــات  ــه عملی ــر ب ــورد منج ــداد۲۸۸۵ م ــن تع ــه از ای ک
گردیــده، ۶۶7۰ مــورد جهــت راهنمایــی و مشــاوره، 
۱۱۵۲۵ تمــاس اشــتباه،۱۲ مــورد اعــام حریــق کــذب و 
متاســفانه ۹۲۸۸7 مــورد ایجــاد مزاحمــت بــوده اســت. 
 ۸ در  شــده  انجــام  عملیــات   ۲۸۸۵ افــزود:از  وی  

ــق، ۱۲4۱  ــاء حری ــات اطف ــه اول ســال ۱۶44 عملی ماه
ــه  ــوط ب ــات مرب ــات و ۱۲ عملی ــداد و نج ــات ام عملی

ــت.  ــوده اس ــوادث ب ــق و ح ــاط حری احتی
بیاناتــی اظهــار کــرد : پوشــش گیاهــان خــودرو بــا 
اماکــن  مــورد،  بــا ۱۶7  نقلیــه  ۸۸۲مــورد، وســایل 
ــا  ــبز ب ــای س ــات و فض ــورد ، باغ ــا ۱7۱ م ــکونی ب مس
۱۲۰مــورد و مراکــز تجــاری بــا ۵۸ مــورد بیشــترین 
کاربــردی عملیــات هــای اطفــاء حریــق را شــامل 

گردیــده اســت. 
وی  بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۱۶۲۰عملیــات اطفــاء حریــق 
در محــدوده شــهر همــدان و ۲4 عملیــات خــارج از آن 
ــورد از  ــروز ۶۹۸م ــت ب ــزود: عل ــت اف ــده اس ــام ش انج
ــر  ــورد غی ــه هــای آتــش ســوزی عمــدی، ۹۲۶ م حادث

ــی اســت.  ــورد نیازمندکارشناس ــدی و ۱۹ م عم

رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــداد  ــات ام ــام ۱۲4۱ عملی ــه انج ــاره ب ــا اش ــدان  ب هم
و نجــات  در ۸ ماهــه نخســت ســال گفــت: نجــات 
حیوانــات بــا ۲37مــورد ، مهــار حیوانــات بــا ۲3۲ 
مــورد، نجــات افــراد محبــوس شــده در آسانســوربا ۲۱4 
ــف  ــن مختل ــوس شــده دراماک ــراد محب مورد،نجــات اف
بــا ۲۰۰ مــورد و رفــع آبگرفتگــی و نجــات در ســیابها بــا 
۱۰۲ مــورد بیشــترین نــوع عملیــات هــای انجــام شــده 

ــت.  ــه اس را در برگرفت
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه۱۲3۲ مــورد از عملیــات هــای 
ــورد  ــدان و۹ م ــهر هم ــدوده ش ــات در مح ــداد و نج ام
خــارج از آن بــوده اســت گفــت: بیشــترین کاربــری ایــن 
عملیــات هــا اماکــن مســکونی بــا 7۶۵ مــورد، وســایل 
ــورد  ــا 47 م ــاری ب ــز تج ــورد و مراک ــا ۱۵7 م ــه ب نقلی

بــوده اســت. 
ــر  ــه 4۱ نف ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــا بیانات محمدرض
ــه 4 آتــش نشــان  در حــوادث آتــش ســوزی و  ازجمل
۱۰۰ نفــراز جملــه ۲آتــش نشــان در عملیــات هــای امــداد 
ــح  ــد تصری و نجــات مصــدوم و ۱۶ نفــر فــوت شــده ان
کــرد: آتــش نشــانان طــی ۸ مــاه اول ســال ۸۶۹ نفــر 
ــر را در  ــات و ۶۰ نف ــداد و نج ــای  ام ــات ه را در  عملی

ــد.  ــق و نجــات داده ان ــاء حری ــای  اطف ــات ه عملی
 وی بــا اشــاره بــه آمــوزش ۱۰۶۰3 نفــر در۸ ماهــه 
ــے ایــن  ــان کــرد: ط ــاری خاطرنش ــال ج ــت س نخس
ــا  ــی و ۲۵۱پای ــتورالعمل ایمن ــه ودس ــدت ۶۵۸  پروان م
ــده  ــادر ش ــاختمانها ص ــرای س ــی ب ــه ایمن کار وتاییدی
اســت. رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ــطح  ــش س ــه پای ــرد  در ادام ــام ک ــدان اع ــی هم ایمن
ــان  ــا پای ــال ۹۸ ت ــاز س ــف، از آغ ــن مختل ــی اماک ایمن
آبــان مــاه  ۱۵۹ مــورد پایــش از اماکــن اداری،تجــاری، 

ــت. ــده اس ــام ش ــی و.... انج ــی، درمان آموزش

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

بهره برداری از قطعه دوم خط 
هاشمی- غدیر 

نجات بیش از ۹00 نفردر حوادث مختلف توسط آتش نشانان همدان  

قزوین

پایان طراحی پروژه زمین ورزشی شهرک دانش استان قزوین 
محمــد اســماعیل 

مدیــر  حافظــی، 

ســازمان  عامــل 

خدمــات طراحــی 

طراحــی  گفــت:  قزویــن،  شــهرداری 

ــاز و فضــای  ــن ورزشــی روب ــروژه زمی پ

شــهرک  در  یاســمن  رینــگ  در  ســبز 

ــراه  ــه هم ــید و ب ــان رس ــه پای ــش ب دان

ــروژه  ــرای پ ــت اج ــرآورد جه ــره و ب مت

تحویــل دســتگاه بهــره بــردار شــد.به 

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 

خدمــات طراحــی شــهرداری قزویــن؛ 

ــروژه  ــن پ ــی ای ــت: طراح ــی گف حافظ

منطقــه  شــهرداری  درخواســت  بــه 

مربــع،  هزارمتــر  مســاحت  بــا  یــک 

ــی  ــن مصنوع ــال چم ــن فوتب ــب زمی جن

ــه  ــای ناحی ــا نیازه ــق ب ــود و مطاب موج

بــا در نظــر گرفتــن زمیــن چنــد منظــوره 

ــن  ــراه زمی ــه هم ــال ب بســکتبال و والیب

بــازی کــودکان بــه صــورت حفاظــت 

اوقــات  بهبــود  و  رفــاه  جهــت  شــده 

فراغــت ســاکنان در نظــر گرفتــه شــده و 

ــت. ــرا اس ــاده اج ــون آم ــم اکن ه

لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  ایــن مســئول 

ــای  ــازی فضاه ــب س ــه مناس ــه ب توج

بــودن  اســتاندارد  شــهری،  عمومــی 

مســاحت و فــرم فضــای بــازی کــودکان 

ــش  ــتفاده از پوش ــروژه، اس ــرح پ در ط

هــای ایمــن در بازیــگاه، ایجــاد حاشــیه 

پیــاده و فضــای ســبز جهــت بهبــود 

ــردی  ــک عملک ــت بصــری و تفکی وضعی

و مناســب ســازی ســرویس بهداشــتی 

اقشــار  و  معلولیــن  اســتفاده  جهــت 

ــم  ــای مه ــی ه ــر را از ویژگ ــیب پذی آس

ــمرد. ــرح ش ط

2۰ هزار کارگاه کوچک 
در کشور به چرخه 

تولید بازگشت
از  بازدیـد  جریـان  در  مخبـر  محمـد 
کارخانـه نسـاجی مازنـدران واقـع در 
شهرسـتان قائمشـهر افزود که دستکم 
۵۰۰ کارگاه بـزرگ و کان کشـور هـم با 
کمـک سـتاد وارد چرخـه تولیـد شـد.

سـتاد  گـذاری  سـرمایه  میـزان  وی 
اجرایـی فرمان حضرت امـام )ره( برای 
بازگردانـدن ایـن کارگاههـا بـه چرخـه 
تولیـد را یک هـزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
اعـام کـرد و گفـت کـه بـا ان کار پنـج 
هزار میلیارد تومان سـرمایه زنده شـده 
اسـت .مخبـر میـزان ایجـاد یـا احیای 
اشـتغال بـا از سـرگیری تولیـد در این 
کارگاههـا را هم ۲۱۰ هـزار نفر اعام کرد.

احیای پنج هزار و ۸۰۰ کارگاه 
در مازندران 

رئیـس سـتاد اجرایی فرمـان حضرت 
امـام )ره ( کـه سـتاد تحت مدیریتش 
بـرای احیای کارخانه نسـاجی مازندران 
هـم وارد عمـل شـد، توضیـح داد: برای 
احیـای کارخانه نسـاجی ورود مالکیتی 
نداشـته ایـم و تنهـا هـدف ما سـامان 
یافتـن تولیـد در ایـن کارخانـه و ایجاد 
اشـتغال بـرای مـردم بـوده اسـت .وی 
افـزود: در مجموع سـتاد تاکنـون برای 
احیـاء و بازآفرینـی پنـج هـزار و ۸۰۰ 
طـرح در مازنـدران شـامل زمینه هایی 
اعم از سـیل ، اشـتغال و عمرانـی ورود 
و حـدود یک هـزار و ۱۲۰ میلیارد تومان 
هزینـه کرده اسـت .مخبر توضیـح داد: 
سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
یـک هـزار و 43۰ پروژه زیربنایی اعم از 
مسـجد ، مدرسـه ، کتابخانه ، آبرسـانی 
و غیـره در مازنـدران راه انـدازی کـرده و 
یکهزار و ۱۵۰ مسـکن هم در این استان 

بـرای محرومین سـاخته اسـت .

مدیر عامل فوالد متیل:مازندران 
 ایجاد تابلوی قیمت 

خرده فروشی محصوالت 
فوالدی

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

حذف 3هزارو500مورد برق غیرمجاز 
تا پایان سال 

کسب رتبه دوم وصول مطالبات کشور درسال ۱۳۹۷ توسط شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزبع 
نیروی برق شـمال اسـتان کرمـان، احمد 
برنامـه ریـزی در  گنجعلیخانـی معـاون 
آوری  جمـع  از  خبرنـگاران  بـا  مصاحبـه 
3هزارو۵۰۰مـورد بـرق غیرمجاز درحاشـیه 
جـاری  سـال  تاپایـان  کرمـان  شـهر 
بـرق  عرضـه  و  تامیـن  خبردادوگفـت:  
پایـدار جـزو وظایـف اصلـی  مطمئـن و 
شـركت اسـت و در اسـناد تهیـه شـده، 
پیـش بینـی شـده شـركت توزیـع بـرق 
شـمال كرمـان بهـره ورتریـن شـركت در 

باشـد. افـق ۱4۰4 
وی افـزود: همچنیـن بـرای رسـیدن بـه 
 ۱4۰4 انـداز  چشـم  افـق  در  وری  بهـره 
سیسـتم داشـبورد مدیریتی بـرای پایش 

و  هـا  برنامـه  عملکـرد  هـای  شـاخص 
سیسـتم كدینگ در نـرم افزارجامع اداری 
، مالـی  بـرای مدیریـت هزینـه هـا در 
شـركت توزیـع برق شـمال اسـتان كرمان 

راه انـدازی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه طـرح سـیما) سیسـتم 
یکپارچـه مدیریـت اسـتراتژیک ( گفـت: 
ایـن طـرح بـه منظـور ارزیابـی جامـع بـا 
تعریف 3۵ شـاخص عملکـردی و نتیجه 
ای متنوعـی در حـوزه های بهره بـرداری ، 
مشـترکین و مدیریتی را شامل و ارزیابی 
شـرکتها بـا دو متدارزیابـی رتبـه و رشـد 

انجـام می شـود.
وی افـزود:  در تدویـن سـامانه یکپارچـه 
)سـیما(  اسـتراتژیِک  شـاخص های 

شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق کشـور، 
در گام نخسـت اجـرا، شـاخص های کّمی 

اباغ شـده اسـت.  و  تعییـن 
از  گنجعلیخانـی گفـت: در حـال حاضـر 
سـیما  طـرح  بـرای  شـاخصی کـه   3۵
توزیـع  شـرکت  در  اسـت،  تدوین شـده 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان برای 
۱۸ شـاخص امـکان گزارش گیری وپایش 
سیسـتماتیک  فراهم شـده و سیسـتمی 
نمـودن ۱7 شـاخص دیگـر نیز در دسـتور 

کار قـرار دارد
وی  با بیان اینکه تعداد مشـترکین سـال 
۱3۹7 شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال 
 . اسـت  ۶۲۵43۵بـوده  کرمـان  اسـتان 
هـای  باسـال  مقایسـه  در  اظهارداشـت: 

گذشـته بـه طـور میانگیـن 3% افزایـش 
تعـداد مشـترکین سـاالنه بـوده اسـت. 

وی از کسـب رتبـه دوم وصـول مطالبـات 
شـرکت  توسـط   ۱3۹7 درسـال  کشـور 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 
کرمـان خبردادوگفـت: میانگیـن مصـرف 
بـرق مشـترکین شـرکت توزیـع نیـروی 
برق شـمال اسـتان کرمـان سـاالنه %۲.۵ 
افزایـش و خاموشـی هـای فشارمتوسـط 
نسـبت به سـال ۱3۹۰کاهش ۶۵% داشته 

اسـت. 
توزیـع  شـرکت  ریـزی  برنامـه  معـاون 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان، بـا 
اشـاره بـه  سـند اسـتراتژیک ۱4۰4 گفت: 
تلفـات شـرکت از سـال ۱3۹۰ تاکنون %3 
کاهـش داشـته اسـت و در مقایسـه بـا 
دیگـر شـرکت های توزیـع کشـور در میانه 

لیسـت قـرار داریـم.  
بهبـود  بـر  تمرکـز  بـا  اضافـه کـرد:  وی 
فعالیت هـای تسـت و بازرسـی و افزایش 
توزیـع  شـرکت  تلفـات  آن،  اثربخشـی 
کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی 
می توانـد همچنان بـه روند کاهشـی خود 
ادامـه دهـد. وی گفـت: به منظـور کاهش 

تعویـض  طـرح  انـرژی  تلفـات  وبهبـود 
۱۰هـزار کنتورانشـعاب خانگـی تـا پایـان 
سـال دردسـتور کارقـراردارد . وی تصریـح 
كـرد: در افق ۱4۰4 نرخ خاموشـی به ازای 
هر مشـترك باید در سـال به چهار ساعت 
برسـد، یعنـی بـه ازای هر مشـترك روزانه 
4۰حداکثر ثانیه خاموشـی داشـته باشیم.

معـاون برنامـه ریـزی شـركت توزیع برق 
شـمال اسـتان كرمـان ادامـه داد: در نظـر 
داریـم سـقف پیك بـرق در سـال ۱4۰4 از 
محـل انـرژی هـای نـو و تجدیـد پذیر به 
۲۰ درصـد یـا ۲۰۰ مـگاوات برسـد و ایـن 
مقـدار در حـال حاضـر ۲۲ مگاوات اسـت.

وی اظهـار داشـت: میـزان دسترسـی بـه 
انـرژی برق در یك روز و كاهش مراجعات 
حضـوری بـه پنـج درصـد از دیگـر اهداف 
كان شـركت درسـال افـق برنامـه اسـت.

احمدگنجعلیخانـی از احـداث ۲۰۰کیلومتر 
جـای کابـل  خودنگهداربـه  شـبکه کابـل 
مسـی تاپایـان سـال خبردادوگفـت: ایـن 
طـرح نیز به منظـور بهبودکاهش تلفات به 
مـوازی طرح  جمـع آور ی3هزارو۵۰۰مورد 
اسـتفاده بـرق غیرمجاز نیز در دسـتور کار 

قـراردارد .

ته
نک

معـاون برنامـه ریـزی شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال 
 ۱4۰4 اسـتراتژیک  سـند  بـه   اشـاره  بـا  کرمـان،  اسـتان 
گفـت: تلفـات شـرکت از سـال ۱۳۹۰ تاکنـون ۳% کاهـش 
داشـته اسـت و در مقایسـه بـا دیگـر شـرکت های توزیـع 

کشـور در میانـه لیسـت قـرار داریـم.  
وی اضافـه کـرد: بـا تمرکـز بـر بهبـود فعالیت هـای تسـت 
شـرکت  تلفـات  آن،  اثربخشـی  افزایـش  و  بازرسـی  و 
می توانـد  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 
وی  دهـد.  ادامـه  خـود  کاهشـی  رونـد  بـه  همچنـان 
انـرژی طـرح  تلفـات  وبهبـود  کاهـش  منظـور  بـه  گفـت: 
سـال  پایـان  تـا  خانگـی  کنتورانشـعاب  ۱۰هـزار  تعویـض 
 ۱4۰4 افـق  در  تصریـح كـرد:  وی  کارقـراردارد.  دردسـتور 
بایـد در سـال بـه  ازای هـر مشـترك  بـه  نـرخ خاموشـی 
چهـار سـاعت برسـد، یعنـی بـه ازای هـر مشـترك روزانـه 

باشـیم. داشـته  خاموشـی  ثانیـه  4۰حداکثـر 

ــن آب شــرب ــروژه تامی ــان در نظــر دارد پ ــوب کرم  اداره کل امــور عشــایر جن
 عشــایر منطقــه جنــگل گرگــی جیرفــت را بــه صــورت مناقصــه عمومــی یــک
 مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه
 تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد برگــزار نمایــد کلیــه متقاضیــان محتــرم
 مــی تواننــد جهــت اطــالع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه
ــه نشــانی ــاد شــده ب ــه www.setadiran.ir ســامانه ی ــه و نســبت ب  مراجع

پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد

 آگهی مناقصه یک مرحله ای

مبلغ تضمین نوع تضمین عنوان پروژه  شماره مناقصه 

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ضمانتنامه بانکی
انتقال آب شرب عشایر 

منطقه جنگل گرگی جیرفت
۲۰۹۸۰۰47۸۱۰۰۰۰۰۵

مهلت ارئه پیشنهاد: ۹۸/۱۰/4
زمان بازگشایی پاکت ها:۹۸/۱۰/4

اطالعات تماس دستگاه های مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : اداره کل امور عشایر جنوب کرمان به نشانی جیرفت – بلوار امام 
خمینی )ره( روبه روی سپاه پاسداران تلفن ۰۳44۳۳۱۳۸2۸

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه مرکز تماس ۰2۱4۱۹۳4

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

نوبت اول
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من به تو دلباختم
زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود

ِاجه  آیهان

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به بررسی تاثیر فصل سرما بر 
آلودگی هوا و وارونگی دما پرداخت.

سال گشت

آنتیگون کوچولو
تا ۲۰ دی در تاالر محراب - سالن اصلی 

در حال اجرا است.

سیامک عباسی 
 یکشنبه ۰۱ دی در  تاالر وحدت 

برگزار می شود.

 

قلعه حیوانات
۲4 آذر تا ۱3 دی در خانه هنرمندان - سالن 

استاد انتظامی اجرا می شود.

با کسی که جای مسواکت رو می دونه 
مهربون باش

اکوالیزر2

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

مگر که صبح من امشب اسیر گشت بشام
وگرنه رخ بنمودی ز چرخ آینه فام
مگر ستارٔه بام از شرف به زیر افتاد
وگرنه پرده برافکندی از دریچٔه بام

خروس پرده سرا امشب از چه دم در بست
اگر چنانکه فرو شد دم سپیده بکام

چو کام من توئی ای آفتاب گرم برآی
ز چرخ اگر چه یقینم که بر نیاید کام
گهی پری رخم از خواب صبح برخیزد

که تیغ غمزٔه خونریز برکشد ز نیام
چرا ز قید توام روی رستگاری نیست
کسی اسیر نباشد بدام کس مادام

چو دور عیش و نشاطست باده در دور آر
که روشنست که با دست گردش ایام

دمی جدا مشو از جام می که در این دور
کدام یار که همدم بود برون از جام
برو غالم صنوبر قدان شو ای خواجو

که همچو سرو بزادگی برآری نام

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ضديت »رستم روز افزون« با 
شاه اسماعيل صفوی و بپاخيزی 

او در مازندران
»رسـتم روزافـزون« از معاريـف مازنـدران كـه بـا 
اسـتفاده از لشكركشـي شـاه اسـماعيل صفـوي به 
بغداد، بر ضد او بپاخاسـته بود دهم دسـامبر سـال 
۱۵۰۹ ميـادي بـر همـه مازنـدران اسـتيا يافـت و 
ادعـا كـرد كـه از نسـل ساسـانيان اسـت و حكومت 
بـر ايـران حـق اوسـت. وی شـاه اسـماعیل را یـک 
خارجـی خوانـده و گفتـه بـود کـه شـاه اسـماعیل 
خـودش را از تبـار رومیـان، ترکمانـان، عـرب هـا و 
...! معرفـی کـرده و هـم شـاه و هم درویـش اعام 
داشـته که شـاهی و درویشـی همخوانـی ندارند، او 

یـک جـاه طلب اسـت.
شـاه اسـماعيل كـه پـس از تصـرف بغـداد از طريق 
اهـواز عـازم شـيراز بـود بـراي وي اخطاريه فرسـتاد 

كـه پـس از بيـرون رانـدن ازبكان از شـمال شـرقي 
خراسـان، بـراي بـر انداختـن او به مازنـدران خواهد 

رفت.
رسـتم پـس از دريافـت ايـن اخطاريـه بـا شـيبك 
خـان رئيـس ازبـكان بـاب دوسـتي بـاز كرد. شـاه 
اسـماعيل كـه از شـيراز عـازم كاشـان شـده بـود در 
نامـه ديگري خطـاب به رسـتم، اورا به خاطر متحد 
شـدن بـا شـيبك خان، سـزاوار ُمـردن دانسـته بود.
شـاه اسـماعيل سـال بعـد بـر ازبـكان پيروز شـد و 
آنان را به آن سـوي آمودريا عقب راند. شـيبك خان 
در جنـگ كشـته شـد، ولـي پيـش از آن كـه شـاه 
اسـماعيل رهسـپار مازندران شـود شـنيد كه رسـتم 
درگذشـته و يارانش آماده اعام وفاداري نسـبت به 
شـاه اسماعيل هسـتند.درباره مرگ رسـتم، افسانه 
هـاي متعـدد وجـود دارد از جملـه ايـن كـه پس از 
شـنيدن خبـر كشـته شـدن شـيبك خـان سـكته 

كـرده بود.

سالگرد درگذشت غالمحسين 
صالحيار  روزنامه نگار ايرانی

امروز سالگشـت فوت غامحسين صالحيار روزنامه 
نـگار نامـدار ايـران در 7۱ سـالگي اسـت كـه نوزدهم 
آذر سـال ۱3۸۲ )دهـم دسـامبر ۲۰۰3( در تهـران 
درگذشـت. بـه تاييـد انجمن هـاي جهاني فعـال در 
ايـن حرفـه، وي در دهه هـاي ۱34۰ و ۱3۵۰ روزنامه 
نـگار شـماره يـك ايران بشـمار مـي رفـت. صالحيار 
دو بـار سـردبير روزنامـه اطاعـات بـود و تيـراژ ايـن 
روزنامـه را بـه مرز يـك ميليون نزديك سـاخته بود. 
وي همچنيـن موسـس خبرگـزاري راديـو تلويزيون 
)واحـد مركـزي خبـر(، نخسـتين سـردبير روزنامه 
آيندگان، موسـس نخسـتين خبرگـزاري غيردولتي 
ايـران )پـرس اي جنـت(، از موسسـان سـنديكاي 
خبرنـگاران و نويسـندگان و مولـف چنـد كتـاب از 

جملـه »چهـره مطبوعـات معاصـر« بود.

از میان مردگان 

تا 3۰ آذر در  مجموعه تئاتر دیوار چهارم در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

بـه خاطـر زندگی جونشـون رو از دسـت مـی دادن، در حالی که 
هنـوز نمیدونسـتن زندگـی یعنـی چـی. دربـاره همه چـی فقط 

تـو کتابا خونـده بودن.
بعـد از جنـگ، تـا مدت  هـا می ترسـیدم بچـه  دار شـم. وقتـی 
بعـد از هفـت سـال بچـه دار شـدم، تـازه آروم شـدم. امـا تـا 
بـه امـروز نمـی  تونـم هیچـی رو ببخشـم. و نمی بخشـم. مـن 
می شـدم.  خوشـحال  می دیـدم،  رو  آلمانـی  اسـرای  وقتـی 
ایـن وضعیـت  تـو  رو  اونـا  ایـن  کـه  از  خوشـحال می شـدم 
می دیـدم؛ هم سرشـون توی کیسـه بـود و هم پاهاشـون. اونا 
رو از خیابونـای روسـتا عبـور مـی دادن، التمـاس می کـردن؛ 
»مـادر، نـون بدیـد… نـون…«. تعجـب می کـردم از ایـن  کـه 
روسـتایی ها از خونه هاشـون بیـرون می اومـدن، یکی بهشـون 
بچه هـا  تیکـه سـیب  زمینـی. پسـر  یـه  یکـی  نـون مـی داد، 
پشـت  سـر اسـرا می دویـدن و بـه طـرف  شـون سـنگ پرتاب 

می کـردن…
خـدا آدم رو نیافریـد تـا بـره تیرانـدازی کنـه، خـدا انسـان رو 
بـرای عشـق و عشـق ورزیـدن آفریـد. تـو چـی فکـر می کنـی؟

یـادم مـی آد یـه حادثـه ای… رسـیدیم بـه یـه روسـتایی، اون 
افتـاده  زمیـن  پارتیزان هـا روی  جـا کنـار جنـگل جسـدهای 
بـود. ایـن رو کـه چـه بایـی سـر اون بدبخت هـا آوردن حتـی 
نمی تونـم بـه زبـون بیـارم، قلبـم تحمـل نـداره. مثلـه کـرده 
بودنشـون، تیکـه تیکـه… روده هاشـون رو مثـل خـوک بیرون 

ریختـن…
مـن رو بـه دسـته م بـردن. دسـتور دادم: »دسـته! بـه جـای 
خـود!« امـا دسـته حتـا از جاش تکون هـم نخـورد. یکی دراز 
کشـیده بـود، یکـی نشسـته بـود و سـیگار می کشـید، یکـی 
هـم کـه گردنـش رو بـا صـدا می چرخونـد، گفـت: »آخـی!«. 
خاصـه، وانمـود کـردن اصـاً منـو ندیـدن. براشـون سـنگین 
بـود؛ اونـا مـرد بـودن، بچه هـای شناسـایی، حـاال بایـد از یـه 
دختـر بیست سـاله فرمـان ببـرن. مـن ایـن رو خیلـی خـوب 
درک می کـردم ولـی مجبـور بـودم فرمـان بـدم: »بلنـد شـید 

ببینـم!«
اولـش از مـرگ میترسـی، در درونـت نسـبت بـه مـرگ حس 
شـگفتی و کنجـکاوی تجربـه می کنـی. بعـدش اونقدر خسـته 
میشـی کـه دیگـه هیـچ حسـی بـه مـرگ نـداری. همیشـه تو 
حالـت ناتوانـی قـرار می گیـری. فقـط یـه تـرس تـو وجـودت 
می مونـه، ایـن کـه بعـد از مرگـت زیبا نباشـی. ایـن هم ترس 
زنانه…بعضـی وقت هـا بـه نظـرم میرسـد کـه رنج نـوع خاصی 
از دانـش اسـت، رشـته ویـژه علمـی اسـت. چیـزی در زندگـی 
انسـانی وجـود دارد کـه جـور دیگری قابـل انتقـال و محافظت 

. نیست
مـا جهـان بدون جنـگ را نمی شـناختیم، دنیای جنـگ دنیایی 
بـود کـه بـا آن آشـنا بودیـم، و مردمـان جنـگ تنهـا مردمانـی 
کـه مـی شناختیم شـان. مـن امـروز جهـان و مردمی جـز این 
نمی شناسـم. آیـا جهـان و مـردم غیـر جنگـی زمانـی وجـود 

خارجـی داشـته اند؟
در مرکـز همـه ی ایـن خاطـرات ایـن حـس وجـود دارد: غیـر 
نمی خواهـد  دلـش  هیـچ کـس  مـردن،  اسـت  تحمـل  قابـل 
بمیـرد. غیـر قابـل تحمـل تـر از آن کشـتن انسان هاسـت. زیرا 
زن زندگـی می بخشـد. مـدت زیـادی انسـان جدیـدی را در 
بدنیایـش  و  می کنـد  مراقبـت  او  از  می کنـد.  حمـل  بطنـش 
مـی آورد. مـن فهمیـدم کـه کشـتن بـرای زنـان دشـوارتر اسـت.

جنگ چهره ی زنانه ندارد
نویسنده: سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ

ترجمه: عبدالمجید احمدی
انتشارات: چشمه


