
معلم فقید و درس
 سیزده به  در!
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نمی کردنــد  احســاس  هــم  دیگــران  گــر  ا شــاید 
دوش  بــر  مــردم  بــه  خدمــت  از  فراتــر  وظایفــی 
تکلیــف  تعییــن  مــردم  بــرای  مــدام  و  آنهاســت 
هــا  نارضایتــی  و  مشــکالت  از  بســیاری  نمی کردنــد، 
پدیــد نمی آمــد. همان گونــه کــه هفتــۀ پیــش خبــر 
ُپرســابقۀ  چهره هــای  از  یکــی  کردیــم  منتشــر  را  آن 
ــی-  ــی علم ــر نجف ــد جعف ــرورش - محم ــوزش و پ آم

درگذشــت. پیــش  هفتــۀ 
او البتــه به رغــم ســابقۀ بســیار و دانــش عمیــق در 
اســتادانی  از  بهره ُبــردن  و  فقــه  و  جامعه شناســی 
ــد  ــون بلن ــگاه و روحانی ــی در دانش ــر صدیق ــون دکت چ
ــزد  ــد، ن ــی می دادن ــاد او گواه ــه اجته ــه ب ــه ای ک مرتب
چنیــن  نیــز  خــود  و  نبــود  شــده  شــناخته  عمــوم 

. ســت ا نمی خو
ایــن نویســنده نیــز قصــد نــدارد از فرصــت یــک رســانۀ 
40 ســال قبــل  عمومــی در یادکــرد معلــم خــود در 

ــرد. ــره ب به
ــت  ــره ای اس ــع خاط ــه و در واق ــک نکت ــان ی ــرض بی غ
کــه مــی توانــد محــل تأمــل باشد.داســتان از ایــن 
ــالب اســالمی  ــروزی انق ــۀ پی ــه در هنگام ــرار اســت ک ق
در مدرســۀ مفیــد درس می خوانــدم. مدرســه ای کــه 
ــوی  ــت هللا موس ــر آی ــر نظ ــر )زی ــه ای دیگ ــع مجموع تاب

اردبیلــی( بــود و دکتــر باهنــر از پایه گــذاراِن آن.
ــت  ــۀ قرائ ــر پای ــم آن ب ــه تعالی ــی ک ــه ای سیاس مدرس
ــود کــه ســخت  ــوی ب ــه نســبت عل ــی متســاهلی ب مذهب
ــا را دور  ــه ه ــتند بچ ــود و می خواس ــی نم ــک م و خش
ــه  ــن گون ــا ای ــد« ام ــد. در »مفی ــار آورن ــت ب از سیاس
ــی از ســتون های آن  ــی یک ــی علم ــود و مرحــوم نجف نب
ــا  ــوی خصوص ــران عل ــۀ مدی ــورد عالق ــه م ــه البت ــود ک ب

ــود. ــه هــم ب مرحــوم رضــا روزب
از کادر مدرســه  انقــالب، طبعــا برخــی  بــا پیــروزی 
ــی  ــای نجف ــت آق ــد. غیب ــل کردن ــؤولیت هایی را تقب مس
خبــر از ایــن مــی داد کــه او نیــز کاری را پذیرفتــه 
ــود  ــر کار ب ــر س ــت ب ــت موق ــان دول ــت. در آن زم اس

انس طال         1.454.210

مثقال طال     17.630.250

گرم طالی 1۸  4.070.192

گرم طالی 24   5.421.200

بهار آزادی      39.430.000

امامی          39.990.000

نیم       20.650.000

ربع         12.620.000

گرمی       ۸.310.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 7  تا  18دنبال کنید

جهنم جهرمی برای کالهبرداران پیامکی 
وزیر ارتباطات: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت از خدمات ارزش افزوده پیامکی را به قوه قضائیه ارسال کردیم

سـحر تاج بخـش رییس سـازمان هوا شناسـی در 
سـومین نشست روسای سـازمان های هواشناسی 
ایـن  دسـتاوردهای  امیـدوارم  اکـو گفـت:  عضـو 
 2 ارتقـای سـطح همکاری هـای  نشسـت موجـب 
بـه  هواشناسـی  سـازمان های  خدمـات  و  جانبـه 
کاربـران شـود.وی اظهـار داشـت: حضـور روسـای 
ایـن  در  هواشناسـی  2منطقـه  از  هواشناسـی 
نشسـت فرصـت مغتنمـی اسـت تـا بـا اسـتفاده 
در  عضـو  توانمندی هـای کشـورهای  و  تجـارب  از 
در  هماهنـگ  صورتـی  بـه  خـود  بی وقفـه  تـالش 
پایـش، پیش آگاهـی و مدیریـت ریسـک بالیـای 

عمـل کنیـم. موفق تـر  منطقـه  در  طبیعـی 
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صادرات گیاهان 
دارویی نظام مند شود

مدیرکل دفتر امور مراتع 
سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری گفت: باید بهره 
برداری و صادرات گیاهان 

دارویی با هدف حفظ، احیاء و 
توسعه رویشگاه های مربوطه 

نظام مند شود و رعایت مدیریت 
مرتع داران و حمایت دولت از 
بهره برداران ضامن شکوفایی و 

احیای مراتع کشور است.

کوچ ایل سنگسری 
ثبت ملی شد

معاون میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان سمنان 
از ثبت کوچ ایل سنگسری در 
فهرست میراث ملی خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مهرداد خدیر

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1590

چهارشنبه 22 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

رییس سازمان هواشناسی: 
برای مدیریت ریسک 
بالیای طبیعی کشور نیاز به 
همکاری های منطقه ای داریم

کاهش ریسک 

بالیای طبیعی اقدامی 

فرامرزی 

2

45 و

تسریع ثبت جهانی فلک االفالک 
با آزادسازی عرصه

آزادسازی زمین های عرصه قلعه تاریخی 
فلک االفالک خرم آباد آغاز شده است

عراقچی:

آمریکا جرات تعرض به
ایران ندارد

لینک خرید نسخه الکترونیک

 شـهرداری بـم در راسـتای ارتقـاء سـطح معمـاری و منظر شـهری بـه منظور ایجاد فضای مناسـب در لحظه تحویل سـال نـو در نظر دارد مسـابقه 
طراحـی المـان شـهری نـوروزی در سـه نقطه از شـهر بم )ورودی شـهر، پـارک ۲۲ بهمن، جنـب ارگ قدیـم ( برگزار نماید .لـذا از کلیه افـراد حقیقی و 
حقوقـی در حـوزه معماری، شهرسـازی، طراحی شـهری، گرافیک و ... که تمایل دارند در این مسـابقه شـرکت نمایند تقاضا می شـود طـرح های خود 

را حداکثـر تـا تاریـخ98/۰9/3۰ بـه آدرس بم بلوار شـهید رجایی، سـایت اداری شـهرداری بم ، روابط عمومی شـهرداری ارسـال نمایند. 

فراخوان عمومی

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

خواسته های مسابقه:
 ۱-نوآوری و استفاده از مفاهیم متناسب با محل اجرا

۲-اصالت طرح و پرهیز از هر گونه کپی برداری 
٣- متناسب بودن طرح با تاریخ ،اقلیم و فرهنگ بم

۴- ارائه طرح سه بعدی ، ماکت و ... در انتخاب نفرات برتر تاثیر گذار خواهد بود . 
جوایز برای 3 طرح برگزیده :

 لوح تقدیر فراخوان و اعطای هدیه نفیس
متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۴۴3۴۵۲۱۴-۰3۴ روابط عمومی شهرداری بم تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

۱- نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: 
شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام( 

۲-شرح مختصر موضوع مناقصه:
عملیات احداث سد باطله شماره ۲ سایت شرکت سنگ آهن گهر زمین 

3-مدت، محل و مبلغ اجرای کار :
ــایت  ــیرازه س ــاده ش ــر ۶۰ ج ــیرجان، کیلومت ــرای آن س ــل اج ــاه و مح ــروژه 8 م ــرای پ ــدت اج م
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن مــی باشــد. مبلــغ بــرآوردی قبــل از اعــالم قیمــت در نوبــت دوم به 

پیمانــکاران واجــد شــرایط اعــالم خواهــد شــد. 
۴-شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(: 

اســناد مناقصــه صرفــا بــه شــرکتهایی فروختــه میشــوند کــه دارای رتبــه یــک آب و ظرفیــت آزاد 
)تعــدادی و ریالــی( باشــند. 
۵-مهلت خرید اسناد و بازدید: 

حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰  روز چهارشنبه مورخ ۱398/۰8/۲9
۶-محل تهیه اسناد :

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بــه نشــانی تهــران، بلــوار آفریقــا، خیابــان آرش غربــی، پــالک ۱۲، 
طبقــه ســوم، دفتــر کمیســیون معامــالت 

7-نحوه خرید اسناد: 
بــا مراجعــه حضــوری و ارائــه اصــل فیــش واریــزی بــه مبلــغ ۲/۰۰۰/۰۰۰  ریــال بــه شــماره حســاب 
۰۱۱۱۵۱۵۵۴3۰۰۵ بــه نــام شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن نــزد بانــک ملــی بــه همــراه معرفــی 

نامــه کتبــی 
8-مهلت و محل تحویل اسناد:

ــورخ ۱398/۰9/۰۶ و  ــنبه م ــاعت ۱۶:۰۰روز چهارش ــا س ــر ت ــناد حداکث ــل اس ــت تحوی ــن مهل  آخری
محــل تحویــل اســناد شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بــه نشــانی تهــران، بلــوار آفریقــا، خیابــان 

آرش غربــی، پــالک ۱۲، طبقــه چهــارم، دبیرخانــه مرکــزی شــرکت

98/T/۰۰۱ :شماره
)نوبت اول -ارزیابی کیفی(

شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام( 

دعوت به همکاری
یــک شــرکت معتبــر در شــرق  کرمــان 
ــوت  ــل دع ــرایط ذی ــد ش ــراد واج از اف
ــر  ــک نف ــد: ی ــی نمای ــکاری م ــه هم ب
مهنــدس عمــران بــا مــدرک کارشــناس 
عمــران حداقــل ســه ســال ســابقه کــه 

ــم باشــد . ــی شهرســتان ب بوم
شماره تماس ۰9۱۰۶۱۴۵۱3۲

ــدان  ــوز می ــد هن ــای بع ــال ه ــد س و مانن
را بــه جوانــان نســپرده بودنــد و جعفــر 
ممســنی  فرمانــدار  هــم  علمــی  نجفــی 
شــد. حــال آن کــه حــد او اســتانداری 
بــود و البتــه چنــد ســال بعــد و در دولــت 
اســتاندار  موســوی،  حســین  میــر  دوم 

ــد. ــارس ش ف
در انتظــار معرفــی جانشــین آقــای نجفــی 
بودیــم. بــه خاطــر وقــوع انقــالب مــدارس 
ــه قــدر کافــی  ــد و ب مــاه هــا تعطیــل بودن
معلــم  غیبــت  و  بودنــد  عقــب  همــه 

پذیرفتــه نبــود. اســفند بــه هــر ترتیــب 
ــم  ــد، معل ــد از عی ــرار شــد بع گذشــت و ق
ــروع  ــال 5۸ ش ــود. س ــی ش ــد معرف جدی
ــته  ــی بازگش ــای نجف ــم آق ــا دیدی ــد ام ش
فروردیــن،   11 و   10 روزهــای  اســت.» 
و  برگــزار  اســالمی  جمهــوری  رفرانــدوم 
شــد.  اعــالم  فروردیــن   12 روز  نتیجــه 
ــاع  ــدان مرکــزی شــهر، اجتم ــردم در می م
کردنــد و مــن بــه آنــان گفتــم از حــاال بــه 
ــت  ــالمی اس ــوری اس ــت، جمه ــد حکوم بع
و اســالمی بــودن حکومــت اقتضــا مــی 

ــم و  ــر دهی ــته را تغیی ــای گذش ــد رفتاره کن
یکــی هــم 13 بــه در اســت کــه خرافــی بــود 
ــه خاطــر همیــن  چــون 13 نحــس نیســت. ب
از شــما مــی خواهــم مثــل ســال هــای قبــل 
ــر  ــل از ظه ــردای آن روز و قب ــار نکنید.«ف رفت
13 فروردیــن 135۸ کــه در تهــران اندکــی 
ــر-  ــون - صاب ــگار تلویزی ــد و خبرن ــرف باری ب
گزارشــی تهیــه کــرد، فرمانــدار ممســنی از 
خانــه بیــرون مــی زنــد تــا ببینــد مــردم 

ــه  ــه ب ــد ک ــه چشــم می بین ــد. ب چــه مــی کنن
ــد و در  ــده ان ــرون آم ــردم بی ــۀ م جــز او هم
ــه در  ــیزده را ب ــت، س ــت و طبیع ــاِن دش دام
می کننــد! انــگار نــه انــگار کــه آنــان را انــدرز 

ــود! داده ب
ــی  ــوم نجف ــه مرح ــر دارم ک ــه خاط ــوب ب خ
ــه  ــت ک ــت اس ــت: درس ــی در کالس گف علم
انقــالب شــده ولــی همــۀ عالقــه هــای مــردم 
را نمــی تــوان تغییــر داد و ضرورتــی هــم 

نــدارد. مــردم ممســنی مثــل شــهرهای دیگــر 
در دو روز بــه جمهــوری اســالمی رأی دادنــد 
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــان ب ــا رأی آن ام
هــر چــه فرماندارجمهــوری اســالمی گفــت 
و خواســت تبعیــت و اجــرا کننــد. خیلــی 
ــد در  ــدارد و نبای ــی ن ــا ربط ــه م ــا ب از کاره
ــای  ــه زور باوره ــت و ب ــردم دخال ــی م زندگ

ــرد. ــل ک ــان تحمی ــه آن ــود را ب خ
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سخن از فساد غیرعادی و تهدید رئیس جمهوری عادی استپیام خبر
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری با یادآوری سخنان روحانی درباره فساد و رفتار 
مخالفان دولت در توزیع شب نامه و انتشار نظر سنجی های ساختگی علیه وی، به تناقض رفتار 
منتقدان و مخالفان رئیس جمهوری پرداخت.

سنا
 ای

س:
عک

جهنم جهرمی برای کالهبرداران پیامکی 
وزیر ارتباطات: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت از خدمات ارزش افزوده پیامکی را به قوه قضائیه ارسال کردیم

یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه ارسال شده است

بــه  اینترنــت  و  مجــازی  فضــای 
هــای  فرصــت  انــدازه کــه  همــان 
بســیاری را بــرای انســان قــرن 21 
فراهــم کــرده، تهدیدهایــی را هــم بــه 
همــراه خــود آورده اســت کــه غفلــت 
از ایــن تهدیدهــا چنــان آســیب هــای 
ــد کــه  ــه مــردم وارد مــی کن جــدی ب
برخــی آرزو مــی کننــد ای کاش در 
همــان قــرن بیســتم بودیــم و دچــار 
ایــن آفــت هــا و گرفتــاری هــا نمــی 
امــروزه  گفــت  تــوان  شــدیم.می 
ــردم  ــی م ــه زندگ ــازی ب ــای مج فض
ــه  ــا ک ــت و از آنج ــده اس ــه ش اضاف
فضــای مجــازی بــه نوعــی دنبالــه 
زندگــی در فضــای واقعــی اســت بایــد 

ــا و  ــت ه ــول، فرص ــتانداردها، اص اس
ــه  ــز ب ــازی نی ــای مج ــدات فض تهدی
مــردم آمــوزش داده شــود. آمــوزش 
ــران  ــدات فضــای مجــازی در ای تهدی
تهدیــدات  روی  بیشــتر  متاســفانه 
ــرده  ــی آن زوم ک ــی و اجتماع فرهنگ
اســت درحالیکــه برخــی ســودجویان 
ــرای  ــه ای ب ــازی را عرص ــای مج فض
تاخــت و تازهــای کالهبــرداری هــای 
مالــی کــرده انــد.از مســائل فرهنگــی 
مــی  زمینــه  ایــن  در  اجتماعــی  و 
گذریــم و فقــط گوشــه ای از مصائــب 
فضــای  ایــن  پولــی  و  اقتصــادی 
مجــازی را بررســی مــی کنیــم تــا 
شــاید مســئوالن بیشــتر بــه فکــر 

از  همانگونــه کــه  و  باشــند  مــردم 
شــبکه  و  مجــازی  فضــای  فوایــد 
ــد،  هــای اجتماعــی ســخن مــی گوین
ــه مشــکالتی  ــم ب ــه بیشــتری ه توج
داشــته باشــند کــه هــر روز دامنــه آن 
در ایــن حــوزه وســعت پیــدا کــرده و 
افــراد بیشــتری را متضــرر مــی کنــد.

ارســال بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار شــکایت مردمی 

یــک  ارتباطــات گفــت کــه  وزیــر 
ــردم  ــزار شــکایت م ــون و 200 ه میلی
از خدمــات ارزش افــزوده پیامکی در 
ــه  ــوه قضائی ــرای ق ســامانه ۸007 را ب
ایســنا،  ارســال کردیم.بــه گــزارش 
ــر  ــی  - وزی ــواد آذری جهرم محمدج

ــات - در  ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــا اشــاره  صفحــه اینســتاگرام خــود ب
 200 و  میلیــون  یــک  ارســال  بــه 
خدمــات  از  مــردم  شــکایت  هــزار 
ارزش افــزوده پیامکــی در ســامانه 
اعــالم  قضائیــه  قــوه  بــرای   ۸007
کــرد: »ایــن موضــوع »رکــورد گینــس 
دنیــا  در  خــودش!  بــرای  هســت 
ســابقه نــدارد ایــن حجــم از شــکایت 
ــه از  ــناختی ک ــا ش ــه! ب ــک هفت در ی
ــلمین  ــالم و المس ــرت حجه االس حض
رئیســی، رئیــس محتــرم و عزیــز 
قــوه قضائیــه دارم، مســلما خبرهــای 
ــا فســاد پــس از  ــارزه ب ــی در مب خوب
ایــن گــزارش رخ خواهــد داد. منتظــر 
باشــید!« چنــدی پیــش بــود کــه 
تصمیــم بــه تعطیلــی خدمــات ارزش 
وزارت  توســط  یــا«وس«  افــزوده 
ــاز  ــات آغ ــاوری اطالع ارتباطــات و فن
شــد، تــا جایی کــه گفتــه شــد بــا 
ــتوری #6*۸00* از  ــد دس ــالم ک اع
ســوی وزیــر ارتباطــات، شــب تلخــی 
وس«  »بــازار  کاله بــرداران  بــرای 
رقــم خــورده اســت.وزیر ارتباطــات 
اجــرای  بــرای  آبــان مــاه  اواســط 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــود ب ــده خ وع
در  دســت کــردن  و  کاله برداری هــا 
ــازار  ــردن ب ــردم و شــفاف ک ــب م جی
ــی  ــارد تومان ــفاف 2600 میلی ــر ش غی
شناســایی  بــرای  مــردم  از  وس، 
کالهبــرداران  ایــن  از  شــکایت  و 
کمــک خواســت.او در توییتــی بــا 
پایــان  و  حق النــاس  هشــتک های 
وس نوشــت: »امشــب شــب تلخــی 
ــی  ــرداران اســت! پول های ــرای کاله ب ب

کــه بــرای شــرکت های ارزش افــزوده 
در ایــن چنــد ســال از شــما اخذشــده 
ــد.  ــد ببینی ــا #6*۸00* می توانی را ب
از  لطفــًا  داشــتید  هــم  شــکایتی 
ــتید.  ــه ۸007 بفرس ــک ب ــق پیام طری
ــز  ــواده نی ــرای خان ــگان! ب ــالً رای کام

ــد.« ــام دهی انج

حق الناس  مورد  جهرمی:در 
هیچ خط قرمزی ندارم 

 Value( افــزوده  ارزش  خدمــات 
بــه  کــه   )Added Services
می شــوند،  نامیــده   VAS اختصــار 
خدمــات  از  غیــر  مــواردی  شــامل 
ــاس  ــد تم ــا مانن ــتاندارد اپراتوره اس
صوتــی و پیامــک معمــول اســت. در 
خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه 
ابزارهایــی ماننــد پیامــک، تمــاس 
و دیتــای مصرفــی به عنــوان ابــزار 
اســتفاده می شــود  ارائــه خدمــات 
جملــه  از  خدماتــی  معمــوال  و 
تبلیغــات  رأی گیــری،  و  مســابقات 
پرداخــت  اطالع رســانی،  موبایلــی، 
تمــاس  انتظــار  زنــگ  موبایلــی، 
یــا بــازی آنالیــن ارائــه می شــود.
شــرکت های  برخــی  سوءاســتفاده 
موجــب  افــزوده   ارزش  خدمــات 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  شــد 
اطالعــات از تصمیــم بــرای پایــان 
وس خبــر دهــد. او چنــدی پیــش 
در ایــن بــاره اظهــار کــرد: »شــاید 
وقتــش رســیده باشــد کــه بــه زودی 
ــزوده«  ــرویس های ارزش اف »کل س
کنیــم.  تعطیــل  همیشــه  بــرای  را 
دوســتان دیگــر بــه یقیــن رســیده اند 
ــچ خــط  ــاس هی ــورد حق الن ــه در م ک
قرمــزی نــدارم، مخصوصــا اگــر از 

جیــب مــردم دزدی شــود.«
کالهبــرداری  ایــن  بــا  رابطــه  در 
ــی  ــاون اجتماع ــک مع ــای الکترون ه
پلیــس فتــا ناجــا هــم بــا اشــاره بــه 

کالهبــرداری بــا ترفنــد رجیســتری 
گفــت:  همــراه،  تلفــن  گوشــی 
ســود  افــراد  مراقــب  شــهروندان 
جویــی کــه بــا ایــن روش اقــدام بــه 
ــات بانکــی طعمه هــای  ســرقت اطالع
باشند.ســرهنگ  می کننــد،  خــود 
ــیوه  ــریح ش ــایی در تش ــن پاش رامی
کالهبــرداری بــا ترفنــد رجیســتری 
گوشــی تلفــن همــراه، افــزود: در ایــن 
ارســال  بــا  افــراد کالهبــردار  روش 
پیامکــی بــه تلفــن همــراه هموطنــان 
ــر اجــرای طــرح رجیســتری  ــی ب مبن
و یــا ارســال پیامــک اخطــار مبنــی بر 
عــدم اجــرای ایــن طــرح، متقاضیــان 
ــه  ــوم ب ــی موس ــات جعل ــه صفح را ب
فیشــینگ هدایــت کــرده و بــا ســرقت 
ــای  ــه ه ــی طعم ــات کارت بانک اطالع
غیــر  برداشــت  بــه  نســبت  خــود 
آنــان  بانکــی  حســاب  از  مجــاز 
ــی  ــاون اجتماع ــی کنند.مع ــدام م اق
پلیــس فتــا ناجــا بــه شــهروندان 
عنــوان  هیــچ  بــه  داد:  هشــدار 
فریــب اینگونــه تبلیغــات دروغیــن را 
ــه منشــا ارســال  ــد و همــواره ب نخورن
ــد و  ــه کنن ــود توج ــای خ ــک ه پیام
ــگاه  ــق را از پای ــمی و موث ــار رس اخب
هــای معتبــر خبــری نظیــر رســانه 
مجــاز  هــای  خبرگــزاری  و  ملــی 
کننــد.وی  پیگیــری  داخــل کشــور 
ــان  ــر اســت هموطن ــرد: بهت ــه ک اضاف
عزیــز بــه صــورت مســتمر اقــدام بــه 
ــد  ــود کنن ــک خ ــر بان ــز عاب ــر رم تغیی
و اگــر هــم از روی عــدم آگاهــی بــه 
وارد  جعلــی  هــای  درگاه  اینگونــه 
عابــر  کارت  رمــز  ســریعا   شــدند 
ــورت  ــد و در ص ــر دهن ــک را تغیی بان
دریافــت مــوارد مشــکوک موضــوع 
را بــه ســایت رســمی پلیــس فتــا 
  www.cyberpolice.ir آدرس  بــه 

ــد. ــالع دهن اط

معـاون سیاسـی وزیـر خارجـه کشـورمان 
بـا  بـا یـک رسـانه روسـی  در گفت وگـو 
اشـاره بـه اینکـه هـدف ایـران از کاهـش 
تعهـدات برجامـی "حفـظ برجـام" اسـت، 
بـه  را  منطقـه  تمـام کشـورهای  افـزود: 
عبـاس  کردیم.سـید  دعـوت  گفت وگـو 
عراقچـی، معـاون سیاسـی وزیـر خارجـه 
کشـورمان کـه بـرای شـرکت در کنفرانس 
عـدم اشـاعه بـه مسـکو سـفر کـرده بـود 
در گفـت وگـو بـا بخـش عربـی شـبکه آر 
تـی  در رابطـه بـا ایـن کنفرانـس گفـت: 

می دانیـد کـه ایـن کنفرانـس همزمـان با 
رخدادهـای مهـم بین المللـی برگـزار شـد 
هسـته ای  انتشـار  ممنوعیـت  مسـاله  و 
از مدت هـا پیـش در روابـط بین المللـی 
بنابرایـن کارشناسـان  اسـت  بـوده  مهـم 
سـطح باالیـی در ایـن کنفرانـس شـرکت 
کردند و این مسـائل را مورد بررسـی قرار 
دادنـد. مـن بـر ایـن بـاورم کـه کنفرانس 
در  خوبـی  شـراکت  و  همـکاری  مسـکو 
راسـتای اهـداف عالـی مـی توانـد ایجـاد 
رو  پیـش  مهـم  مسـاله  سـه  مـا  کنـد، 

داریـم؛ عـدم اشـاعه سـالح هسـته، خلع 
سـالح و اسـتفاده مسـالمت آمیز از انرژی 
هسـته ای. متاسـفانه غربی هـا تنهـا بـر 
یکـی از ایـن مسـائل تمرکـز دارنـد و آن 
خلع سـالح هسـته ای و کاسـتن از انتشار 
سـالح کشـتار جمعی اسـت؛ آنها توافقات 
بیـن المللـی را اجرایـی نمـی کننـد و حق 
کشـورها در اسـتفاده مسـالمت آمیـز از 
انـرژی هسـته ای را بـه رسـمیت نمـی 
شناسـند و تـالش مـی کننـد کـه موانعی 
پیـش روی کشـورها قـرار دهنـد، مسـاله 
عـدم اشـاعه سـالح هسـته ای مسـاله 
بـه  آن  کنـار  در  امـا  اسـت  بسـیار مهـم 
در  کشـورها  حـق  شـناختن  رسـمیت 
اسـتفاد ه مسـالمت آمیز از انرژی هسـته 

ای نیـز امـری مهـم اسـت.

 آمریکا جرات تعرض 
به ایران ندارد 

در حال استفاده از اقدامات 
جبرانی برجام هستیم

 وزیـر امـور خارجـه در حسـاب کاربـری خـود در توییتـر خطـاب بـه همتایان 
اروپایـی خود نوشـت: وقتی شـما مشـغول دفع الوقـت بودید. ایـران مکانیزم 
رفـع اختـالف را بـه جریـان انداخـت و آن  را بـه اتمـام رسـاند. مـا اکنـون در 
حـال اسـتفاده از اقدامـات جبرانی منـدرج در پاراگراف36 برجام هسـتیم. به 
گـزارش اداره کل اطـالع رسـانی و امـور سـخنگویی وزارت امورخارجه،»محمـد 
جـواد ظریـف« در واکنـش بـه بیانیـه وزرای خارجـه اروپایـی و بـا ضمیمـه 
کـردن نامـه 6 نوامبـر 201۸ خود خطاب بـه هماهنگ کننده سیاسـت خارجی 
در  بـه همتایانـم  نوشـت:»خطاب  برجـام  اعضـای  و سـایر  اروپـا  اتحادیـه 
اتحادیـه اروپایـی/ و سـه کشـور آلمان، فرانسـه و انگلسـتان:1- »بـه تعهدات 
خـود ذیـل برجـام کامـال پایبنـد بوده ایـم.«  شـما؟! واقعًا؟!فقـط یـک تعهـد 
را نشـان دهیـد کـه در 1۸ مـاه گذشـته بـه آن عمـل کرده ایـد.«وی در بخـش 
دیگـری از توییـت خـود نوشـت:» 2- وقتـی کـه شـما مشـغول دفع الوقـت 
بودیـد، ایـران مکانیـزم رفـع اختـالف را بـه جریـان انداخـت و آنـرا بـه اتمام 
رسـاند. در ایـن بیانیـه همچنیـن آمده اسـت کـه طرف های اروپایـی برجام از 
اقـدام اخیـر ایـران برای از سـرگیری غنی سـازی اورانیوم در تأسیسـات فردو 

بشـدت نگران هسـتند.

جامعه

فرهنگ

سیاست

سیاست

۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان  نصب نکرده اند

دستور بررسی علت حذف مطالب برخی مشاهیر از کتاب های درسی

 وحدت را در رفتارمان پیاده کنیم

بگذاریم احراز صالحیت ها در اختیار مردم باشد

مدیـر کل دفتـر تنظیـم مقـررات و 
برون سـپاری سـازمان  بـر  نظـارت 
ثبت نـام  دربـاره  مالیاتـی  امـور 
پزشـکان در سامانه صندوق فروش 
گفـت: تاکنـون کمتـر از 40 درصد در این سـامانه ثبت نام کرده اند 
درصورتیکه انتظار داشـتیم جامعه فرهیخته پزشـکی تمکین به 
قانون شـان بیشـتر از آنچه تاکنون رخ داده باشـد.علی رسـتم پور 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره طـرح سـامانه صنـدوق فـروش 
کـه قـرار بـود برای شـفاف شـدن درآمد پزشـکان اجرایی شـود، 
اظهـار کـرد: به موجب مصوبه مجلس شـورای اسـالمی در قانون 
بودجه سـال 139۸ این الزام گذاشـته شـد که زیر گروه پزشـکی 
از جمله پزشـک، دندان پزشـک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک 
و زیـر گروه هایـی مثـل ماماها، فیزیوتراپ ها، شـنوایی سـنجی، 

بینایی سـنجی و امثـال این ها نیز از ابتدای سـال 139۸ موظف 
هسـتند از پایانـه فروشـگاهی در چهارچـوب آییـن نامـه تبصره 
3 مـاه 169 اسـتفاده کننـد.وی ادامـه داد: اواخـر فروردیـن مـاه، 
قانـون بودجـه بـه سـازمان امـور مالیاتـی ابالغ شـد. ایـن حکم 
پیشـنهاد دولـت نبود مجلـس بنابر پیشـنهادات ارائه شـده، این 
بنـد را مصـوب کـرده بـود و این موضوع در صحن علنـی رای آورد 
و قانـون شـد. وقتـی قانـون ابالغ شـد سـازمان امـور مالیاتی به 
شـدت بـه دنبال اجـرای آن بود ولی قبلش باید زیرسـاخت های 
الزم را فراهـم می کـرد. بـرای همیـن جلسـات متعـددی را بـا 
مجموعـه بانکـی کشـور برقـرار کردیـم تـا بتوانیـم بـه نحـوی که 
امکانپذیـر اسـت ایـن تکلیـف قانونـی را انجـام دهیـم و هزینه 
اضافـی هـم تحمیل نشـود، در نتیجـه بهترین گزینه در راسـتای 

اجـرای ایـن قانـون، دسـتگاه های کارت خـوان  بود.

اختصـاص  از  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
رقـم 2 میلیـون یـورو بـه منظـور پرداخـت 
مطالبـات معلمـان خـارج از کشـور خبر داد 
و دربـاره حـذف اشـعار مشـاهیر از برخـی 
کتـب درسـی گفت: دسـتور بررسـی علـت حذف مطالـب برخی مشـاهیر از 
کتاب هـای درسـی صـادر شد.محسـن حاجی میرزایی با اشـاره به نشسـت 
روز گذشـته کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس در خصـوص موضوع 
عـدم پرداخـت حقـوق معلمـان و کارکنـان مـدارس خـارج از کشـور، عنوان 
کـرد: تأخیـر در پرداختی هـای معلمـان خـارج از کشـور بـه دلیـل تغییـر 
نـرخ ارز و عـدم تخصیـص اعتبـارات ایجـاد شـد.وزیر آموزش و پـرورش با 
بیـان اینکـه ایـن مشـکل در حال حل شـدن اسـت، افـزود: تالش در سـال 
جـاری بـر ایـن اسـت کـه بـا تخصیـص 110 درصـدی اعتبـارات، مجموعـه 
مطالبـات معلمـان خـارج از کشـور پرداخـت شـود.وی ادامـه داد: بخشـی 
از ایـن مطالبـات مربـوط بـه سـال های 95، 96 و 97 بـوده کـه احکامـی 
بایـد در آن زمان هـا اجرایـی می شـد ولـی اجـرا نشـد کـه در ایـن زمینـه 

دیـوان عدالـت اداری حکمـی مبنـی بـر پرداخـت مطالبـات معلمـان خـارج 
از کشـور را صـادر کـرد. بـر همیـن اسـاس 2 میلیـون یورو تخصیـص یافت 
و توزیـع شـد و مـا بقـی مطالبـات معلمـان خـارج از کشـور نیـز بـه تدریج 
پرداخـت خواهـد شـد. وی دربـاره توقـف سـه سـاله توزیـع شـیر دانـش 
آمـوزی در مدارس،گفـت: در ایـن زمینـه مشـکل اعتبـارات وجـود دارد کـه 
البتـه گفت  وگوهایـی صـورت گرفتـه و پیـش بینـی شـده کـه 300 میلیـارد 
تومـان بـرای توزیـع شـیر در مـدارس اختصـاص یابـد که به محـض تحقق 
ایـن رقم، شـیر رایـگان در مـدارس توزیع می شـود.وزیر آمـوزش و پرورش 
در پاسـخ به سـؤال خبرنگار خانه ملت درباره حذف اشـعار برخی مشـاهیر 
از کتاب هـای درسـی، گفـت: برخـی کتاب هـای درسـی تغییراتـی کرده  انـد 
و عبـارت »حـذف مطالـب برخـی مشـاهیر از کتاب هـای درسـی« عبـارت 
دقیقـی نیسـت.حاجی میرزایـی اضافـه کرد: حذف اشـعار از برخـی کتاب ها 
مربـوط بـه سـال 95 و قبـل از آن اسـت، ولی بـه دلیل حساسـیت هایی که 
در برخـی شـبکه های اجتماعی ایجاد شـد، دسـتور بررسـی موضـوع را دادم 

تـا دقیقـًا مشـخص شـود چـه مـواردی حذف شـده اسـت.

نایـب رئیس مجلس بـا تاکید 
بـر ایـن کـه بایـد وحـدت را در 
رفتـار و عمـل پیـاده کنیم گفت: 
در شـرایطی کـه آمریـکا دنبـال 
تفرقـه و بـر هـم زدن جامعـه اسـالمی اسـت بیـش از هـر 
زمـان دیگـری به وحـدت و انسـجام و همدلی نیـاز داریم.

 مسـعود پزشـکیان که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز 
)سه شـنبه( را بـر عهـده داشـت بـا تبریک هفتـه وحدت و 
والدت پیامبـر )ص( و امـام جعفر صـادق )ع( گفت: ما هر 
روز در نمازمـان از خداونـد می خواهیـم که ما را به راه راسـت 
هدایـت کند. راه راسـتی کـه در آن به ما نعمـت می دهد. در 
این ادبیات وحدت نعمت خداوند اسـت. همچنین خداوند 

می فرمایـد عذاب الهی زمانی اسـت که تفرقه وجود داشـته 
باشـد. حضرت علی هم در وصیت نامه شـان می فرماید که 
مـا بایـد تابـع خداونـد و رسـول هللا و گـوش به فرمـان خدا 
باشـیم.وی افـزود: طبـق وصیـت نامـه حضـرت علـی )ع( 
بایـد وحـدت را نـه در زبـان کـه در رفتـار و عمل مـان پیـاده 
کنیـم؛ نـه ایـن که همان زمـان که از وحدت حـرف می زنیم 
تفرقه افکنـی انجـام دهیم.نایب رئیس مجلـس ادامه داد: 
 حضـرت علـی می فرمایـد، بـا هـم خوب حـرف بزنیـد و با 
ادبیات مناسـب با یکدیگر گفت وگو کنید. شـیعه و سـنی و 
کـرد و عـرب و عجـم همه با هم برادر هسـتیم. قـرآن پر از 
آیات و کالمی اسـت که مسـلمانان را به وحدت و انسـجام 

دعـوت می کند.

رئیـــس جمهـــور گفـــت: برخـــی می گوینـــد 
کـــه مـــا بایـــد صالحیـــت افـــراد را احـــراز 
ـــی  ـــه کس ـــه چ ـــم ک ـــخیص دهی ـــرده و تش ک
ــراز  ــم احـ ــا بگذاریـ ــورد، امـ ــه درد می خـ بـ
ـــی روز ســـه  ـــار مـــردم باشـــد. حجـــت االســـالم حســـن روحان صالحیـــت در اختی
ـــر  ـــد ب ـــه اینکـــه بای ـــا اشـــاره ب شـــنبه در جلســـه شـــورای اداری اســـتان کرمـــان ب
ـــی  ـــال آت ـــت: س ـــم، گف ـــور را اداره کنی ـــان، کش ـــای خودم ـــدی ه ـــاس توانمن اس
ـــم  ـــم داری ـــم و تصمی ـــی بری ـــاال م ـــت را ب ـــران ثاب ـــوق بگی ـــد حق ـــوق و درآم حق
ـــم. ـــی دهی ـــرار م ـــردم ق ـــار م ـــی در اختی ـــته حمایت ـــه، بس ـــر از یاران ـــه غی ماهیان
ـــا اظهـــار امیـــدواری  از اینکـــه در هفتـــه والدت رســـول گرامـــی اســـالم  روحانـــی ب
ـــن  ـــوی ای ـــای معن ـــم از فض ـــاد،  بتوانی ـــی و اتح ـــدت ،همدل ـــه وح )ص( و هفت
ـــار داشـــت:  ـــم،  اظه ـــق اســـتفاده کنی ـــه خل ـــت ب ـــرای خدم ـــی و ب ـــه خوب ـــام ب ای
ـــان  ـــک انس ـــت ی ـــا هدای ـــود و ی ـــردم ب ـــه م ـــت ب ـــا خدم ـــر م ـــل عم ـــر حاص اگ
ـــه  ـــر اســـالم)ص( ب ـــه پیامب ـــرد. همانطـــور ک ـــت خواهـــد ک ـــا کفای ـــرای م باشـــد ب
ـــت  ـــر را هدای ـــک نف ـــی ی ـــر بتوان ـــی جـــان اگ ـــه عل ـــد ک ـــان )ع(فرمودن امیرالمؤمن

ـــر اســـت. ـــو بهت ـــرای ت ـــا ب ـــه دنی ـــی از هم کن
روحانـــی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت هدایـــت انســـان بـــه مســـیر درســـت و مســـتقیم، 
ـــیار  ـــردن بس ـــر را ب ـــک نف ـــروی ی ـــب و آب ـــردم، تخری ـــردن م ـــد ک ـــت: ناامی گف
آســـان اســـت، امـــا چـــه کســـی می توانـــد ایـــن آبرویـــی را کـــه رســـانه ای، 
ـــس  ـــرده ، بازگرداند.رئی ـــع ب ـــک جم ـــا ی ـــر و ی ـــک نف ـــی از ی ـــا تریبون ـــردی ی ف
جمهـــور افـــزود: اینکـــه در میـــان مـــردم تزلـــزل فکـــر و تشـــویش اذهـــان ایجـــاد 
ـــده نگـــران کنیـــم، هرگـــز کار درســـتی نیســـت؛  ـــه آین کنیـــم و مـــردم را نســـبت ب
ـــه مـــردم بگوییـــم راهـــی کـــه شـــما انتخـــاب کردیـــد، درســـت  اینکـــه بخواهیـــم ب
نبـــوده و راهـــی کـــه مـــا می گوییـــم درســـت اســـت، بـــه معنـــای اســـتکبار 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــدارد. روحان ـــود ن ـــر وج ـــتکبار باالت ـــن اس ـــت و از ای اس
پـــس از رفـــع تحریم هـــا بســـیاری از چاه هـــای نفـــت کشـــور بســـته و نیـــاز 
ـــون  ـــال 94 ، ۸00 میلی ـــر س ـــت: در اواخ ـــت، گف ـــازی داش ـــم و آماده س ـــه ترمی ب
ـــن  ـــال 95 باالتری ـــد و در س ـــا ش ـــن چاه ه ـــدازی ای ـــم و راه ان ـــه ترمی دالر هزین
فـــروش نفـــت را داشـــتیم  و ایـــن ســـال، ســـال رشـــد اقتصـــادی ایـــران و 

ـــود. ـــان ب ـــطح جه ـــران در س ـــادی ای ـــد اقتص ـــن رش باالتری

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی هیـأت نظارت بر رفتـار نمایندگان از شـکایت 100 
دانشـجو از مطهـری نماینـده تهـران به این هیـأت خبر داد.
محمدجـواد جمالـی در حاشـیه جلسـه علنـی صبـح امروز 
)سـه شـنبه، 21 آبـان مـاه( مجلـس شـورای اسـالمی در 
جمـع خبرنـگاران در توضیح جلسـه امروز هیـأت نظارت بر 
رفتـار نماینـدگان، گفـت: اولین مهمـان امروز آقـای کریمی 
نماینـده اراک بـرای توضیـح دربـاره شـکایت وزیـر نفـت از 
او بـود. آقـای کریمـی صحبت هایـی دربـاره زمـان ریاسـت 

زنگنـه بـر شـرکت هپکـو اراک مطـرح کـرده بود.

رئیـس جمهـوری فرانسـه با اشـاره به جنگ تجـاری پکن 
و واشـنگتن و ضـرورت همـکاری اروپـا بـرای مقابلـه بـا 
چالش هـای جهانـی، تاکیـد کرد: اروپـا باید طـرف ثالث و 

قابـل اعتمـاد بیـن آمریـکا و چین باشـد.
»امانوئـل مکـرون«  در مراسـم گشـایش دومیـن مجمـع 
صلـح پاریـس گفـت: اروپـا، قـرن هـا درگیـر جنـگ های 
داخلـی بـود. اینجـا آزمایشـگاه چنـد جانبـه گرایی اسـت. 
اروپـا جایـی از جهـان اسـت کـه بـی شـک بـه خوبـی می 

دانـد عـدم همـکاری بـه چـه قیمتـی تمـام می شـود.

شکایت دانشجویان از علی 
مطهری به هیات نظارت رسید

اروپا میانجی قابل اعتماد 
آمریکا و چین باشد

رئیـس دیـوان عالی کشـور گفـت: اگر پرونـده ویـژه ای در زمینه 
مفاسـد کالن اقتصـادی و موضوعات امنیتی در خراسـان جنوبی 
وجـود داشـته باشـد در دیـوان عالی کشـور نیـز آن را بـه صورت 
خـاص و ویـژه خواهیـم دید تا در راسـتای عدالـت گام برداریم.

حجت االسـالم سـید احمـد مرتضوی مقـدم در شـورای قضائـی 
خراسـان  جنوبـی اظهارکـرد: دسـتگاه قصایـی بـا تراکـم پرونده 
مواجـه اسـت امـا ایـن معضـل در اسـتان وجـود نداشـته و 
خراسـان جنوبـی از جملـه اسـتان های نمونه در این امر اسـت و 
آمـار مطلوبـی دارد و ایـن بیانگر تالش خوب همـکاران و نجابت 

مـردم منطقه اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس با بیـان اینکه 
مشـخص نیسـت دولـت بـه چـه صـورت قصـد اجـرای نظـام رتبـه 
بنـدی معلمـان را دارد، گفـت: بایـد مشـخص شـود اعتبـاری کـه 
مجلـس بـرای فرهنگیـان در بودجـه سـال 9۸ در نظـر گرفتـه بر چه 
اساسـی بیـن فرهنگیـان توزیـع می  شـود. سـیدحمایت میـرزاده 
دبـا اشـاره بـه مأموریـت رئیـس مجلـس به کمیسـیون آمـوزش و 
تحقیقـات مجلس برای بررسـی نحوه اجرای رتبـه بندی فرهنگیان، 
اظهـار کرد: متأسـفانه تغییـرات مکـرر مدیریتـی در وزارت آموزش و 
پـروررش در کنـار مصاحبه ها و تبلیغات پی در پی مسـئوالن اجرایی 
بـدون اطالعـات کافـی و جامـع از جزئیات نظام رتبـه بندی معلمان، 

توقعـات را در میـان فرهنگیـان بـاال برده اسـت .

رسیدگی ویژه به پرونده های 
مفاسد کالن اقتصادی

ابهام در چگونگی اجرای 
نظام رتبه بندی معلمان



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1590 | چهارشنبه  22 آبان  1398 021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

تسریع ثبت جهانی فلک االفالک با آزادسازی عرصهچاپ تمبر یادبود اثر طبیعی ثبت جهانی شده سمنان

ـــراث    فرهنگـــی، گردشـــگری  ـــر کل می مدی
و صنایـــع  دســـتی ســـمنان گفـــت: 
»تمبـــر یادبـــود ثبـــت جنـــگل ابـــر 
به عنـــوان اولیـــن اثـــر ثبـــت شـــده 
اســـتان ســـمنان در فهرســـت میـــراث جهانـــی چـــاپ شـــد.«

اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی ســـمنان، مهـــدی 
ـــزود:  ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــان 98 ب ـــنبه 21 آب ـــروز سه ش ـــال ام جم
ـــی در  ـــا ارزش هیرکان ـــای ب ـــه جنگل ه ـــت مجموع ـــه ثب ـــه ب ـــا توج »ب
ـــمنان  ـــتان س ـــر در اس ـــگل اب ـــود جن ـــی و وج ـــراث جهان ـــت می فهرس
به عنـــوان بخشـــی از جنگل هـــای هیرکانـــی و بـــه منظـــور مانـــدگار 
ـــگل  ـــت جن ـــود ثب ـــر یادب ـــی تمب ـــان عموم ـــم در اذه ـــن مه ـــدن ای ش

ابـــر در فهرســـت میـــراث جهانـــی چـــاپ شـــد.«
ــی  ــای معرفـ ــی از راه هـ ــی یکـ ــر اختصاصـ ــاپ تمبـ ــت: »چـ او گفـ
ــر  ــاپ تمبـ ــت و چـ ــور اسـ ــار در کشـ ــترش آثـ ــایی و گسـ و شناسـ

ـــرای  ـــه ادارات ب ـــا ب ـــن تمبره ـــرار دادن ای ـــار ق ـــر و در اختی ـــگل اب جن
ــت  ــده در جهـ ــی ارزنـ ــوالت اداری گامـ ــال مرسـ ــتفاده در ارسـ اسـ
ـــت  ـــده در فهرس ـــت ش ـــی ثب ـــر طبیع ـــن اث ـــتر ای ـــه بیش ـــی هرچ معرف

جهانـــی اســـت.«
جمـــال افـــزود: »جنـــگل ابـــر به عنـــوان اولیـــن اثـــر طبیعـــی 
ــوان  ــه عنـ ــراث جهانـــی و بـ ــده در فهرســـت میـ ــتان ثبـــت شـ اسـ
ـــی  ـــگران داخل ـــذب گردش ـــی در ج ـــش مهم ـــادر، نق ـــت ن ـــک طبیع ی

ــمنان دارد.« ــتان سـ ــه اسـ ــی بـ و خارجـ
او گفـــت: »جنـــگل ابـــر در منطقـــه البـــرز شـــرقی و در شهرســـتان 

شـــاهرود، بخـــش بســـطام واقـــع شـــده اســـت.«
ــکو در  ــی یونسـ ــراث جهانـ ــه میـ ــالس کمیتـ ــومین اجـ در چهل وسـ
باکـــو، جنگل هـــای هیرکانـــی ایـــران و جنـــگل ابـــر شـــاهرود بـــه 
ــی  ــت جهانـ ــران، ثبـ ــی ایـ ــای هیرکانـ ــی از جنگل هـ ــوان بخشـ عنـ
شـــد. در جنـــگل ابـــر می تـــوان رویـــای گام گذاشـــتن روی ابرهـــا 

را تجربـــه کـــرد.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی لرسـتان گفـت: »آزادسـازی 
تاریخـی  قلعـه  عرصـه  زمین هـای 
اختیـار  در  کـه  خرم آبـاد  فلک االفـالک 
نیروهای نظامی )ارتش و سـپاه پاسـداران( بود، آغاز شـده اسـت.« سیدامین 
قاسـمی، روز سه شـنبه 21 آبان 98 در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشـاره 
بـه تالش هـا بـرای ثبـت جهانـی ایـن اثـر تاریخـی تصریح کـرد: »بخشـی از 
عرصـه قلعـه تاریخـی فلک االفـالک در اختیـار نیروهـای نظامـی بود کـه برای 
ثبـت جهانـی ایـن اثـر تاریخی باید ایـن عرصه ها آزاد می شـد که خوشـبختانه 
بـا بـا رهنمودهـای وزیـر محتـرم میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
و همکاری هـای اسـتاندار محتـرم لرسـتان، رونـد آزادسـازی ایـن عرصه هـا در 

حـال انجـام اسـت.«
او افـزود: »سـال 96، نشسـتی درخصـوص واگـذاری عرصـه قلعـه تاریخـی 
فلک االفـالک بـه اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با حضور 
اسـتاندار لرسـتان و فرماندهـان ارتـش و سـپاه پاسـداران اسـتان، برگزار شـد 

کـه در این نشسـت تصمیـم نهایی درخصـوص واگذاری عرصه هـای در اختیار 
نیروهـای نظامـی اتخـاذ و مقـرر شـد سـپاه پاسـداران و ارتش بـرای واگذاری 
بـا ایـن اداره کل همـکاری کنند.«قاسـمی اضافه کـرد: »نیروهـای ارتش عرصه 
و امالکـی را کـه در اختیـار آن هـا بـود تخلیـه کرده انـد و از اوایل سـال 97، روند 
مرمـت و سـامان دهی امـالک و بناهایـی کـه تا پیـش از این در اختیـار ارتش 
بـود، آغـاز شـد.« او ادامـه داد: »درحـال حاضـر رونـد واگـذاری زمین هـای در 
اختیـار سـپاه نیـز آغـاز شـده و مراحـل اداری خـود را طـی می کند و بـه زودی 
ایـن عرصـه نیز در اختیـار اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
لرسـتان قـرار می گیرد.« مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
لرسـتان یـادآور شـد: »بعـد از واگـذاری کامـل زمین هـای در اختیـار نیروهای 
نظامـی، طـرح مدیریـت جامـع بـرای ایـن امـالک و عرصه هـا آغـاز خواهـد 
شـد؛ بـر اسـاس ایـن طرح امـالک و بناهای مـورد نیـاز مرمت و سـامان دهی 
می شـوند و سـاختمان ها و بناهایـی کـه فاقـد ارزش ثبـت و حفـظ هسـتند و 
ممکـن اسـت در رونـد ثبـت ایـن قلعـه تاریخی مشـکلی ایجـاد کننـد، حذف 

می شـوند و ایـن عرصه هـا به طـور کامـل سـامان دهی خواهنـد شـد.«

 پیام
 میراث

تفاهم نامه چهارجانبه میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر 
نطنز برای همکاری بین بخشی برای مرمت و احیای بازار تاریخی شهر نطنز و سامان دهی بافت پیرامون آن صبح امروز سه شنبه 

21 آبان به امضا رسید.به گزارش خبرنگار میراث آریا، انجام همکاری بین بخشی برای مرمت و احیای بازار تاریخی شهر نطنز و 
سامان دهی بافت پیرامون آن هدف این تفاهم نامه ذکر شده است.

رنا
 ای

س:
عک

شـهردار میبـد گفـت: »حضـور میبـد در همایـش بین المللی 
شـهرداران شـهرهای صنایع دسـتی، اولیـن گام مهـم ایـن 
شـهر پـس از جهانـی شـدن بود.«به گـزارش میـراث آریا، به 
نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
روز  میبـد  شـهردار  نقـوی،  علیرضـا  یـزد،  صنایع دسـتی  و 
سه شـنبه 21 آبـان مـاه بـا اشـاره بـه برگـزاری همایـش بین 
المللـی شـهرداران شـهرهای جهانـی صنایع دسـتی در چین 
بـه معرفـی  توانسـت  ایـران  از  گفـت: »تنهـا شـهری کـه 
صنعـت دسـتی خـود بـا فیلم هـای تهیـه شـده بـه زبـان 
انگلیسـی بپردازد، شـهر جهانـی زیلو میبد بـود.«او همایش 
فرصتـی  را  صنایع دسـتی  جهانـی  هـای  شـهر  شـهرداران 
ارزشـمند بـرای عرضـه هنرصنعـت زیلو بـه جهان دانسـت و 
افـزود: »در ایـن همایـش بـا مسـتندهای تهیه شـده نحوه 
بافـت زیلـو، کاربردهـا و فرآینـد جهانی شـدن آن به نمایش 

گذاشته شـد.«
نقـوی بـا بیـان اینکـه نماینـدگان 20 کشـور در ایـن همایش 
حضور داشتند، اظهار کرد: »در کنار این همایش نمایشگاهی 
برگـزار و صنایع دسـتی جهانـی در آن ارائه شـد کـه غرفه زیلو 
مـورد اسـتقبال مـردم چین و دیگر کشـورها قـرار گرفت.«او 
با اشـاره به وجود مدارس صنایع دسـتی در چین افزود: »در 
ایران کمتر کودک و نوجوانی با صنایع دسـتی آشـنا هسـتند، 
در ایـن مـدارس بـه گونه ای هدایت می شـود که کودکانشـان 
در کنـار علـم و دانـش بـا فرهنـگ و صنایع دسـتی نیز آشـنا 
می شوند.«شـهردار میبـد ایجـاد یـک مرکـز آموزشـی بافـت 
زیلـو بـرای کـودکان را از برنامه های ضروری میبد دانسـت و 
گفـت: »یکـی از مزیت هـای ایـن کار حفـظ فرهنـگ و زنده 
نگه داشـتن آن در نسـل های آینـده اسـت، وظیفـه ما اسـت 
کـه دانـش صنایع دسـتی را از گذشـته با قوت به نسـل های 
بعد منتقل کنیم.«او ارتباط بیشـتر میبد با شـهرهای جهانی 
صنایع دسـتی را از مزایـای ایـن همایش عنـوان و اظهار کرد: 
»باید زیرسـاخت ها و فرهنگ پذیـرش دیگر فرهنگ ها را در 
میبـد ایجـاد کنیم تا بتوانیم میزبـان رویدادهای بین المللی 

صنایع دسـتی در این شـهر باشیم.«

سوژه به دنبال میزبانی 
از شهرهای جهانی 

صنایع دستی هستیم

پای دیوان عدالت اداری به ایجاد تشکل حرفه ای 
گردشگری باز شد

 مرداد ماه امسال معاون گردشگری کشور خبر از واگذاری برخی امور گردشگری به تشکل های حرفه ای داد 

هیـات موسـس و موقـت تشـکل حرفـه 
از دیـوان عدالـت  ای دفاتـر گردشـگری 
موضـوع  بـه  رسـیدگی  خواسـتار  اداری 
ایجاد تشـکل شـد ولـی در پاسـخ به این 
شـکایت، تنها چنـد نامـه در وزارت میراث 
فرهنگی جابه جا و رونوشـت شـده است.
 مـرداد مـاه امسـال معـاون گردشـگری 
امـور  برخـی  واگـذاری  از  خبـر  کشـور 
گردشـگری بـه تشـکل هـای حرفـه ای 
داد و در نشسـت خبـری مهـر مـاه نیز در 
واکنـش بـه مخالفت هـای انجمـن های 
دفاتـر مسـافرتی نسـبت به ایجاد تشـکل 

حرفـه ای اعـالم کرد که موافـق ایجاد این 
تشـکل اسـت تـا چنـد صدایـی بـه یـک 

صدایـی تبدیـل شـود.
موسـس  هیـات  یـک  میـان  ایـن  در 
تقاضـای ایجـاد ایـن تشـکل را در میـان 
امـا  بـود  داده  کشـور  مسـافرتی  دفاتـر 
بـا وجـود پیگیـری هـای مختلـف هنـوز 
پاسـخ  آنهـا  بـه  گردشـگری  معاونـت 
روشـنی نـداده اسـت. ایـن تعلـل موجب 
شـد تـا آنهـا 20 مهر ماه امسـال بـه دیوان 
عدالـت اداری شـکایت خـود را اعالم کنند 
و معاونـت حقوقـی وزارت میراث فرهنگی 
نیـز معاونت گردشـگری ایـن وزارت خانه 

را ملـزم بـه پاسـخگویی کنـد.
بـه   موضـوع شـکایت هیئـت موسـس 

دیـوان عدالـت اداری الـزام وزارت میـراث 
فرهنگـی به ایجاد تشـکل حرفـه ای بوده 
اسـت. رای مـورد اعتراضی کـه این هیات 
موسـس بـه آن اسـتناد کـرده اند شـامل 

ایـن مـوارد بوده اسـت:
بنـد 2 مـاده 9۸ و بنـد ث مـاده 100 برنامه 
ششـم توسـعه، ماده 25 آیین نامه ایجاد 
نـرخ  و  بنـدی  درجـه  و  تکمیـل  اصـالح 
گـذاری تاسیسـات گردشـگری و نظـارت 
بـر آنهـا، دسـتورالعمل نحوه ایجاد تشـکل 
هـای حرفـه ای گردشـگری، بخـش نامه 
 97 اردیبهشـت  مـورخ   10049/973400
ثبـت  نحـوه  دربـاره  معـاون گردشـگری 
تاسـیس تشـکل حرفـه ای گردشـگری 

دفاتـر اسـتان تهـران.

آنهـا در ایـن دادخواسـت نوشـته انـد کـه 
خواسـتار رسـیدگی و صـدور رای بـه الـزام 
ثبـت تشـکل حرفـه ای دفاتر گردشـگری 

. هستند
مـاه  آبـان  اول  دادخواسـت،  ایـن  پیـرو 
ابراهیـم شـقاقی مدیـرکل امـور حقوقی و 
امـالک وزارت میـراث فرهنگـی بـه دفتـر 
خدمـات گردشـگری  ارزیابـی  و  نظـارت 
نوشـته اسـت: دسـتور فرماییـد موضـوع 
بـه دقت بررسـی و نسـبت به ارائه پاسـخ 
الیحـه  تنظیـم  و  تهیـه  مسـتدل جهـت 
دفاعیـه به ایـن دفتر طی مهلـت قانونی) 

30 روز از تاریـخ ابـالغ ( اقـدام شـود.
روز ششـم آبـان ماه سـید جواد موسـوی 
خدمـات  ارزیابـی  و  نظـارت  مدیـرکل 
گردشـگری به مدیـرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی استان تهران 
نوشـته اسـت: به پیوسـت نامـه اول آبان 
امـالک،  و  امـور حقوقـی  مـاه، مدیـرکل 
دادخواسـت آقـای حاج نصرهللا بـه عنوان 
هیئـت موسـس تشـکل حرفـه ای مبنی 
بـر الـزام بـه وزارتخانه متبوع به تاسـیس 

تشـکل حرفـه ای ارسـال می شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه مشـارالیه درخواسـت 
تاسـیس تشـکل حرفه ای در آن استان را 
دارد و برابـر تفویـض اختیار صـورت گرفته 
تاسـیس  خصـوص  در  اقـدام  هرگونـه 
تشـکل هـای حرفه ای در سـطح اسـتان 
مطابـق دسـتورالعمل اجرایـی و مقـررات 
ادارات کل  عهـده  بـر  ابالغـی  بخشـنامه 
دسـتور  اسـت  مقتضـی  استانهاسـت 
فرماییـد ضمـن بررسـی، نسـبت بـه ارائه 
پاسـخ مسـتند و مسـتدل جهـت تنظیـم 
بـه دفتـر مذبـور طـی  الیحـه و دفاعیـه 
مهلـت قانونـی اقـدام الزم را معمـول و از 

نتیجـه اقدامات، ایـن اداره کل را نیز مطلع 
. کنید

در تاریـخ 1۸ آبـان ماه نیـز حاجی نصرهللا 
بـه عنـوان رئیـس موقت هیئت موسـس 
تشـکل حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی 
ارزیابـی  و  نظـارت  دفتـر  مدیـرکل  بـه 
خدمـات گردشـگری نوشـت کـه اپاسـخ 
نامـه بـه این هیئت موسـس تاکنـون بی 

جـواب مانده اسـت.
نامـه نوشـته شـده: درخواسـت  ایـن  در 
گردشـگری  ای  حرفـه  تشـکل  ثبـت 
اسـتان  اداره کل  در  خـرداد  یازدهـم  روز 
تهـران بـه ثبـت رسـیده کـه در ایـن بـاره 
تعـدادی از نماینـدگان مجلـس، نماینـده 
نهـاد  تهـران،  شـهر  اسـالمی  شـورای 
دائمـی  دبیرخانـه  جمهـوری،  ریاسـت 
حقـوق شـهروندی و بازرسـی کل کشـور 
نیـز موضـوع را پیگیـری کـرده و نظـر بـه 

از  بعـد  فرهنگـی  میـراث  وزیـر  دسـتور 
گذشـت 6 مـاه و بـه رغـم اینکـه مقنن در 
برنامـه ششـم توسـعه آئیـن نامـه ایجاد، 
اصـالح، تکمیـل و درجـه بنـدی تجهیزات 
گردشـگری و دسـتورالعمل نحـوه ایجـاد 
تشـکل حرفـه ای و بخشـنامه معاونـت 
گردشـگری بـه وضـوح تاسـیس چنیـن 
ولـی  مشـخص کـرده  را  هایـی  تشـکل 
هنـوز دلیل ثبت نشـدن این تشـکل برای 

نامعلـوم اسـت. هیئـت موسـس 
در بخـش دیگـری از این نامـه آمده: حاال 
کـه دلیـل ثبـت نشـدن و طوالنـی شـدن 
موضـوع ثبـت تشـکل و تعلـل در ثبت آن 
نامشـخص است خواهشـمندیم مطابق با 
مـواد منشـور حقوق شـهروندی و تصویب 
نامـه شـورای عالـی اداری موضـوع حقوق 
شـهروندی در نظام اداری دسـتور فرمایید 

مراتـب مورد بررسـی قـرار گیرد.

و  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  گردشـگری 
بـا اشـاره بـه »تخلفـات یـک آژانس 
از  خـارج  تـوری  کـه  گردشـگری 
ایـن  در  اخالقـی  عـرف  و  مقـررات 
در  بـود«  کـرده  برگـزار  اسـتان 
»هیـچ  تاکیـد کـرد کـه  حـال  عیـن 
دربـاره  دسـتورالعملی  یـا  بخشـنامه 
در  مختلـط  تـور  اجـرای  ممنوعیـت 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان صادر 
نشـده اسـت.«چندی پیـش بـه نقل 
مطلبـی  جالل زایـی«   »علیرضـا  از 

دربـاره ابطـال مجـوز فعالیت آژانسـی 
کـه »بـه برپایـی تـور کویـر در اطراف 
شـهر زاهـدان اقدام و از خـط قرمزها 
او  شـد.  منتشـر  بـود«،  کـرده  عبـور 
گفتـه بـود: »انتشـار تصاویری از این 
افـکار  شـدن  جریحـه دار  باعـث  تـور 
خصـوص  ایـن  در  و  شـده  عمومـی 
بـا نهادهـای باالدسـتی مکاتبـه شـده 
اجـازه  دیگـر  آژانـس،  آن  مسـلما  و 
نخواهـد  اسـتان  ایـن  در  را  فعالیـت 
یافـت. حفـظ شـئونات اسـالمی خط 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  قرمـز 

دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
و  اسـت  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
کـس  هیـچ  بـا  خصـوص  ایـن  در 
«مدیـرکل  نمی کنیـم.  مماشـات 
گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث 
و  سیسـتان  دسـتی  صنایـع  و 
ایـن  از  پـس  روز  چنـد  بلوچسـتان 
بررسـی های  انجـام  و  اظهـارات 
بیشـتر، اینـک در گفت وگـو بـا ایسـنا 
و  ممنوعیـت  »هیـچ  کـرد:  تصریـح 
حتـی محدودیتـی بـرای اجـرای تـور 
در این اسـتان گذاشـته نشـده است. 
ایـن شـرایط فقط بـرای یـک آژانس 
شـده  برقـرار  تهـران،  از  گردشـگری 

اسـت.«    

ماجرای توقف یک تور مختلط

ابالغ ثبت ۵ اثر گچ بری دره  شهر 
به استاندار ایالم

وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با ارسـال نامه ای به اسـتاندار ایالم، 
مراتـب ثبـت 5 اثـر فرهنگی تاریخـی را ابـالغ کرد.علی اصغـر مونسـان در نامـه ای به 
قاسـم سـلیمانی دشـتکی، اسـتاندار ایالم نوشـت:  در اجـرای قانـون راجع  به حفظ 
آثـار ملـی، مصوب آبـان 1309 مجلس شـورای ملی و نظام نامه اجرایـی آن، مصوب 
1311 هیـات وزرا، بنـد »ج« از مـاده واحـده قانون تشـکیل سـازمان میراث فرهنگی 
کشـور مصوب بهمن 1364 مجلس شـورا و بند ششـم از ماده سوم قانون اساسنامه 
سـازمان میراث فرهنگـی کشـور مصـوب 1367 مجلس شـورای اسـالمی، مـاده 22 
آیین نامـه حفاظـت از میراث فرهنگـی کشـور، مصـوب 13۸1 شـورای امنیت کشـور، 
فصـل دوم آیین نامـه مدیریت، سـامان دهی، نظارت و حمایـت از مالکان و دارندگان 
امـوال فرهنگی تاریخـی منقـول مجـاز مصوب 13۸4 هیـات وزیـران، مراتب ثبت 5 
اثر منقول فرهنگی،  تاریخی محل نگهداری: اسـتان ایالم، شهرسـتان دره شـهر، شهر 
دره شـهر، خیابـان امـام خمینـی)ره(، مـوزه باستان شناسـی؛ کـه پس از تشـریفات 
قانونـی الزم در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده، اعـالم می گـردد.  ایـن 
گچ بری هـا شـامل نقـوش گیاهـی و گچبـری دیـواری سـطح دیوارهـا و قوس های 
ورودی بنـای موسـوم بـه مسـجد شـهر تاریخی سـیمره بـه صـورت قاب بندی های 
مربع و مثلثی مربوط به اواخر دوره ساسـانی و اوایل دوره اسـالمی اسـت که بسـیار 

ارزشـمند و نفیس هستند.

ته
نک

روز ششـم آبان ماه سـید جواد موسـوی مدیـرکل نظارت و 
ارزیابـی خدمـات گردشـگری به مدیـرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان تهران نوشـته است: به 
پیوسـت نامـه اول آبان ماه، مدیرکل امـور حقوقی و امالک، 
دادخواسـت آقـای حاج نصـرهللا به عنوان هیئت موسـس 
تشـکل حرفـه ای مبنـی بـر الـزام بـه وزارتخانـه متبـوع بـه 

تاسـیس تشـکل حرفه ای ارسـال می شود.
بـا توجـه بـه اینکـه مشـارالیه درخواسـت تاسـیس تشـکل 
حرفـه ای در آن اسـتان را دارد و برابـر تفویض اختیار صورت 
گرفتـه هرگونـه اقـدام در خصـوص تاسـیس تشـکل های 
حرفـه ای در سـطح اسـتان مطابـق دسـتورالعمل اجرایی و 
مقـررات بخشـنامه ابالغی بر عهـده ادارات کل استانهاسـت 
مقتضـی اسـت دسـتور فرماییـد ضمن بررسـی، نسـبت به 
ارائه پاسـخ مسـتند و مسـتدل جهت تنظیم الیحه و دفاعیه 
بـه دفتر مذبور طی مهلـت قانونی اقـدام الزم را معمول و از 

نتیجـه اقدامـات، ایـن اداره کل را نیـز مطلع کنید.

میراثگردشگری

کوچ ایل سنگسری ثبت ملی شدایران میزبان تور آشناسازی چینی ها می شود
مدیـرکل بازاریابـی و تبلیغـات 
برگـزاری  از  گردشـگری کشـور 
سـومین گـروه تـور آشناسـازی 
چینی هـا بـرای سـفر بـه ایـران 
وزارت میراث فرهنگـی،  بـه دعـوت معاونـت گردشـگری 
گردشـگری و صنایع دسـتی خبـر داد.بـه گـزارش میـراث 
آریـا بـه نقـل از روابط  عمومـی معاونت گردشـگری وزارت 
محمـد  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
ابراهیـم الریجانی گفت: »22 نفـر از مدیران دفاتر خدمات 
مسافرتی کشور چین فردا چهارشنبه 22 آبان برای شرکت 
در تـور آشناسـازی بـه ایران سـفر می کنند.«او با اشـاره به 
اینکـه سـومین گـروه تـور آشناسـازی ویژه چینی هـا و در 

مجمـوع هشـتمین گـروه تـور آشناسـازی از ابتدای سـال 
جاری برگزار شـده اسـت، افـزود: »تورهای آشنا سـازی به 
عنـوان یکـی از کار آمدتریـن روش های ترویج گردشـگری 
بـوده و اقدامـی بـه منظـور ارائه چهـره واقعی کشـورمان و 
در نهایـت تـالش بـرای جذب گردشـگران اسـت. برگزاری 
ایـن تورهـا همـواره در راس امور حوزه گردشـگری قرار دارد 
و چیـن بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای بـازار هـدف ایران 
نیـز در ایـن برنامه ریـزی، جایـگاه ویـژه ای دارد.« مدیرکل 
بازاریابی و تبلیغات گردشـگری کشـور از برگزاری سـومین 
ایـران  بـه  بـرای سـفر  تـور آشناسـازی چینی هـا  گـروه 
وزارت میراث فرهنگـی،  بـه دعـوت معاونـت گردشـگری 

گردشـگری و صنایع دسـتی خبـر داد.        

فرهنگـی  میـراث  معـاون 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره 
و صنایـع دسـتی  گردشـگری 
اسـتان سـمنان از ثبـت کـوچ 
داد.  خبـر  ملـی  میـراث  فهرسـت  در  سنگسـری  ایـل 
مصطفـی یغمائیـان )معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
سـمنان( با اشـاره به آنکه کوچ ایل سنگسـری با گسـتره 
موضـوع فرهنگـی ناملمـوس متعلـق به اسـتان سـمنان، 
شهرسـتان مهدیشـهر بـه شـماره 2012 در فهرسـت ملـی 
میـراث فرهنگـی ناملمـوس ثبـت شـد، گفـت: کـوچ ایل 
سنگسـری )شـیوه کوچ دوگانـه ایل سنگسـری( به دلیل 

برخـورداری از ویژگی هـای خـاص ثبـت ملـی شـد.وی با 
اشـاره بـه اینکه ایل سنگسـری دارای دو نوع کوچ اسـت، 
گفـت: یکـی از انواع کوچ شـامل مدت زمـان طوالنی چند 
روزه تا دو ماهه اسـت و در آن چوپانان، گله ها را از مناطق 
قشـالقی حاشـیه شـمالی کویـر مرکـزی از شـاه راه های 
ویـژه ای عبـور داده و بـه ییالقـات در مرتفع تریـن مناطق 
و مراتـع البـرز می رسـانند.وی با بیان اینکه طی مسـیر از 
قشـالق به ییالق و بالعکس از طریق سـه ایل راه مختلف 
می توانـد انجـام شـود، افزود: ایـن ایل راه ها بـه نام های 
»َتـک«، »َبنـد« و »میـؤن بنـد« خوانـده می شـوند و بـه 
ترتیـب در مسـیرهای حاشـیه کویر، کوهسـتانی و موازی 

جـاده مشـهد بـه تهـران امتـداد دارند.
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سـحر تاج بخش در سومین نشست روسـای سازمان های 
هواشناسـی عضـو اکو گفـت: امیـدوارم دسـتاوردهای این 
نشسـت موجـب ارتقـای سـطح همکاری هـای دو جانبـه 
و خدمـات سـازمان های هواشناسـی بـه کاربـران شـود.

وی اظهـار داشـت: حضـور روسـای هواشناسـی از 2منطقه 
هواشناسـی در ایـن نشسـت فرصـت مغتنمـی اسـت تـا 
بـا اسـتفاده از تجـارب و توانمندی هـای کشـورهای عضـو 
در تـالش بی وقفـه خـود بـه صورتـی هماهنـگ در پایش، 
در  طبیعـی  بالیـای  ریسـک  مدیریـت  و  پیش آگاهـی 
منطقـه موفق تـر عمـل کنیم. معـاون وزیر راه و شهرسـازی 
ادامـه داد: منطقـه اکـو، به عنـوان یکی از آسـیب پذیرترین 
مناطـق دنیـا به تغییر اقلیـم، بالیای طبیعی مرتبـط با هوا 
و اقلیـم بسـیاری را تجربـه کـرده اسـت.وی تصریـح کرد: 
یافته هـای گـزارش پنجـم هیـات بین الدولی تغییـر اقلیم 
نشـان می دهـد کـه در دهه هـای آینـده میانگیـن بـارش 
از شـرق مدیترانـه تـا افغانسـتان کاهـش یافتـه و دمـای 
هـوا در سـناریوهای مختلـف بـه طـور متوسـط بیـن 2 تـا 
5 درجـه در منطقـه افزایـش می یابد. پیامـد این تغییرات 
کاهش شـدید امنیـت غذایـی در منطقه، افزایـش بالیای 
طبیعـی وابسـته بـه اقلیـم، افزایـش مهاجـرت، کاهـش 
شـدید منابع آبـی، افزایش برخی بیماری هـا، از بین رفتن 
پوشـش گیاهـی و جنگلـی، افزایـش مخاطـرات دریایـی 
و اقیانوسـی و نهایتـا کاهـش رشـد اقتصـادی در منطقـه 
اکـو اسـت.تاج بخش افـزود: ایـن شـرایط مـا را بـه اتخاذ 
سیاسـت های هماهنگ منطقه ای بـرای کاهش پیامدهای 
سـوء گرمایـش جهانی، سـازگاری با تغییر اقلیـم، کاهش 
اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی و حرکـت بـه سـمت 
اسـتفاده از انـرژی های تجدیدپذیـرآن هدایت می کند، جا 
دارد همـراه بـا نهادهـای تخصصـی بین المللی و اسـتفاده 
از منابـع سـازمان جهانـی هواشناسـی بـرای مقابله بـا آثار 
زیان بـار پدیـده تغییـر اقلیم و بـه تبـع آن مدیریت بالیای 

طبیعی بکوشـیم.

بالیای طبیعی، مرزسیاسی نمی شناسد
رییس سـازمان هواشناسـی اظهار داشـت: تحقق این امر 

بـه همـکاری و مشـارکت کشـورهای همسـایه و اعضـای 
عضـو سـازمان همـکاری اقتصـادی اکـو نیـاز دارد، دانـش 
و تجربـه کسـب شـده توسـط دیگـر کشـورها در رابطـه بـا 
مدیریت بالیای طبیعی مرتبط با هواشناسـی بایسـتی در 
کشـورهای عضـو بـه کار گرفتـه شـود، زیرا بالیـای طبیعی 
از عوامـل مهـم  مـرز سیاسـی نمی شناسـد. وی گفـت: 
بالیایـی ماننـد سـیل های مهیـب و بنیان کن و گـرد و غبار 
در کشـورهای حـوزه اکـو کـه بـه آوارگـی میلیـون هـا نفـر 

انجامیـده اسـت، تغییـر اقلیم، فرسـایش خـاک، دخالت 
انسـان در بهره بـرداری بیـش از حد از منابع کـره خاک و از 
بیـن رفتـن موانع بازدارنده اسـت. با توجه به لزوم بررسـی 
و پایـش مسـائل مربـوط بـه بالیـای طبیعـی مرتبـط بـا 
هواشناسـی کـه در کشـورهای منطقه عمومیت پیـدا کرده، 
سـازمان هواشناسی جمهوری اسـالمی ایران سعی وافری 
بـرای شناسـایی، هشـدار ومدیریـت آنهـا داشـته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایجـاد مرکـز منطقـه ای مدیریت ریسـک 
بالیـای طبیعی کشـورهای عضـو اکو در مشـهد، مرکز ملی 
خشکسـالی و مدیریـت بحـران در تهـران و مرکـز ملـی 

پیش بینـی گـرد و غبـار در اهـواز و سـایر مراکـز هشـدار و 
مطالعات بالیای طبیعی نشـان از عالقه منـدی روزافزون به 
مباحث آب و هوایی در بین جامعه دارد که آشـکارا نشـان 
می دهـد تـا چـه انـدازه مـردم، متخصصـان و مسـئوالن 

نسـبت بـه مسـائل آب و هوایـی حسـاس شـده اند.

شورای عالی تغییر اقلیم و معیشِت جایگزین 
ایجاد شود

سـازمان  اقلیم شناسـی  پژوهشـکده  رئیـس  بابائیـان 
هواشناسـی گفـت: تغییـر اقلیـم و گرمایش جهانـی تاثیر 
زیـادی بـر درآمـد و معیشـت مـردم در کشـور گذاشـته 

بنابرایـن لـزوم ایجـاد شـورای عالـی در خصـوص تغییـر 
اقلیـم، گرمایـش جهانی و معیشـِت جایگزین، احسـاس 
می شـود.ایمان بابائیان افزود: معیشـت کشـور ما وابسـته 
به آب، خاک و حتی تنوع زیسـتی اسـت و برای حفاظت 
از آنها باید معیشـت جایگزین داشـته باشـیم که سـازمان 
هواشناسـی در ایـن ارتبـاط چندیـن گزارش جامـع تهیه و 
بـرای دسـتگاه ها و مسـئوالن ذیربـط ارسـال کـرده اسـت.
بابائیـان افـزود: مرکـز مدیریـت ریسـک بالیـای طبیعـی 
اکـو در مشـهد وب سـایتی را بـر اسـاس وظایفـی کـه در 
دومین نشسـت به روسای سـازمان های هواشناسی عضو 
محـول شـده بـود راه انـدازی کـرد کـه بـر اسـاس آن یـک 

کاهش ریسک بالیای طبیعی اقدامی فرامرزی 
رییس سازمان هواشناسی: برای مدیریت ریسک بالیای طبیعی کشور نیاز به همکاری های منطقه ای داریم

بابائیـان رئیس پژوهشـکده اقلیم شناسـی سـازمان هواشناسـی گفت: تغییر اقلیـم و گرمایش جهانـی تاثیر زیادی بـر درآمد 
و معیشـت مردم در کشـور گذاشـته بنابراین لزوم ایجاد شـورای عالی در خصوص تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و معیشـِت 
جایگزیـن، احسـاس می شـود. معیشـت کشـور ما وابسـته بـه آب، خاک و حتی تنوع زیسـتی اسـت و بـرای حفاظـت از آنها 
باید معیشـت جایگزین داشـته باشـیم که سـازمان هواشناسـی در این ارتبـاط چندین گـزارش جامع تهیه و برای دسـتگاه ها 
و مسـئوالن ذیربط ارسـال کرده اسـت. مرکز مدیریت ریسـک بالیای طبیعی اکو در مشـهد وب سـایتی را بر اسـاس وظایفی 
که در دومین نشسـت به روسـای سـازمان های هواشناسـی عضو محول شـده بود راه اندازی کرد که بر اسـاس آن یک سـری 
خدماتـی را بـه کشـورهای عضـو ارائـه می دهـد که شـامل سـامانه پیش آگاهی خشکسـالی برای کشـورهای عضو اکو اسـت، 

پرسشـنامه هایی را در خصـوص پتانسـیل کشـورها در ارتباط با مدیریت بالیـای طبیعی تهیه و ارسـال کردیم.

ســحر تاجبخــش رییــس ســازمان هواشناســی : ایجــاد 
ــی  ــای طبیع ــک بالی ــت ریس ــه ای مدیری ــز منطق مرک
کشــورهای عضــو اکــو در مشــهد، مرکــز ملی خشکســالی 
و مدیریــت بحــران در تهــران و مرکــز ملــی پیش بینــی 
گــرد و غبــار در اهــواز و ســایر مراکــز هشــدار و مطالعــات 
ــه  ــزون ب ــدی روزاف ــان از عالقه من ــی نش ــای طبیع بالی
مباحــث آب و هوایــی در بیــن جامعــه دارد کــه آشــکارا 
ــان و  ــردم، متخصص ــدازه م ــه ان ــا چ ــد ت ــان می ده نش
ــی حســاس  ــه مســائل آب و هوای مســئوالن نســبت ب

شــده اند.

ایده هـای برتـر در قالـب جشـنواره »ایده هـا 
و محصـوالت نوآورانـه« کـه 2۸ تـا 30 آبـان 
صاحب نظـران  متخصصـان،  حضـور  بـا  مـاه 
ارومیـه برگـزار  و شـرکت های اسـتارتاپی در 
می شـود، بـه کمـک دریاچـه ارومیـه خواهنـد 
آمد.احمدرضـا الهیجـان زاده معـاون محیـط 
زیسـت دریایی و تاالب های سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت در گفت و گو با خبرنگار علمی 
ایرنـا افـزود: حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیه که 
در شـمال غـرب ایـران واقـع شـده، بیـش از 
51 هـزار کیلومتـر مربـع مسـاحت دارد و یکی 
از 6 حوضـه آبریـز اصلـی کشـور اسـت، ایـن 
آذربایجـان  اسـتان های  بیـن  آبریـز  حوضـه 
غربی، آذربایجان شـرقی و کردستان مشترک 
اسـت.وی تاکید کـرد: دریاچه ارومیـه یکی از 
زیسـت بوم های بسـیار بـا ارزش ایران اسـت 
کـه از نظـر تنـوع گونـه ای چـه گیاهـی و چـه 
جانـوری یکی از زیسـتگاه های ارزشـمند ایران 
و منطقـه محسـوب می شـود کـه چند سـالی 
اسـت بـا کـم آبی دسـت و پنجه نـرم می کند.

الهیجـان زاده ادامـه داد: سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت از سـال 13۸4 پروژه مشترکی 
 UNDP را بـا دفتـر برنامـه عمران ملل متحـد
بـا عنـوان پـروژه حفاظـت از تاالب هـای ایران 
آغـاز کـرد کـه هـدف آن اسـتقرار مدیریـت 
زیسـت بومـی در سـطوح ملـی و محلـی در 
تاالب هـای کشـور اسـت، هدفی کـه این طرح 
زیسـتی،  تنـوع  از  حفاظـت  می کنـد  دنبـال 
معیشـت جوامـع محلـی منطبـق و سـازگار با 
محیـط زیسـت محل زندگـی و ارتقـاء دانش 
و آگاهی هـای زیسـت محیطـی بیـن جوامـع 
محلی، مردم بومی و مسـئوالن منطقه اسـت.

معـاون محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـای 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت افـزود: طرح 
 139۸ سـال  ایـران  تاالب هـای  از  حفاظـت 
بـا هـدف کمـک بـه احیـای دریاچـه ارومیـه 
فعالیـت جدیـدی را آغـاز کـرد که یـک رویداد 
اسـتارتاپی محسـوب می شـود. در این رویداد 
که جشـنواره »ایده ها و محصـوالت نوآورانه« را 
پوشـش می دهـد فعالیتی با مشـارکت مردم 
در راسـتای احیای دریاچه ارومیه اسـت که بر 
این اسـاس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
با همـکاری برنامه عمـران ملل متحـد، وزارت 
جهـاد کشـاورزی و یـک شـرکت خصوصی در 
آذربایجـان غربـی ایـن جشـنواره را طراحـی 
کـرده و قـرار اسـت 2۸ تـا 30 آبـان مـاه در 

ارومیـه برگزار شـود. 
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ســمنان مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان با 
اشــاره بــه فقــر منابــع زیرزمینــی آب در ایــن اســتان 
ــر از  ــزار و 413 کیلومت ــت ه ــا هف ــت: تنه ــاور گف پهن
ــوان  ــتان دارای آبخ ــن اس ــری ای ــزار کیلومت ــعت 97 ه وس
اســت.ایرج حیدریــان در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: ایــن رقــم 
ــن  ــا 7.6 درصــد از گســتره وســیع ای ــا اســت کــه تنه ــه آن معن ب
اســتان دارای آبخــوان و منابــع آب زیرزمینــی اســت و مابقــی آن 
فاقــد هرگونــه منابــع آبــی اســت.وی بــا بیــان اینکــه اســتحصال 
ــه  ــر نیســت ادام ــن اســتان امکان پذی ــی از ای آب در گســتره بزرگ
داد: براســاس مطالعــات ژئوفیزیــک انجــام شــده بــه دلیــل نبــود 
آبخــوان در بخــش وســیعی از اســتان امکان اســتحصال آب و حفر 
چــاه نیســت.دبیر کارگــروه ســازگاری بــا کم آبــی اســتان، پذیــرش 
ــد و  ــری ضــروری خوان ــی را ام ــی و جغرافیای ــای اقلیم واقعیت ه
گفــت: بــرای تامیــن نیازهــای آبــی در ایــن اســتان بایــد بــه دنبــال 
راه هایــی غیــر از حفــر چــاه و اســتحصال آب هــای زیرزمینــی بــود.
وی بــه پیشــینه معضــل کــم آبــی در برخی دشــت های این اســتان 

پرداخــت و افــزود: دشــت ایوانکــی در نزدیکــی پایتخــت از ســال 
1347 دشــت ممنوعــه بــوده و هفــت ســال پــس از آن یعنــی در 
ســال 1354 بــه عنــوان دشــت ممنوعــه بحرانــی اعــالم شــده بــه 
عبارتــی از آن ســال اعــالم شــده کــه هیچگونــه عملیات اســتحصال 
آب در آنجــا نبایــد انجــام شــود تــا آبخوان هــای آن بــه مــرور خــود را 
احیــاء کنند.حیدریــان بــا اشــاره بــه فقــر منابــع آبــی در این اســتان 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به شــرایط خــاص اقلیمی ایــن منطقه، 
بهره برداری هــای آبــی در ایــن اســتان بایــد بهینــه و راندمــان آبــی 
در آن افزایــش بیشــتری بیابد.مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ســمنان از اســتان ســمنان بــه عنــوان یکــی از اســتان هایی نــام بــرد 
کــه اقدامــات خوبــی در راســتای مصــرف بهینــه آب در آن انجــام 
شــده و گفت: در حوزه کشــاورزی خوشــبختانه ســند الگوی کشــت 
ــت.  ــده اس ــی ش ــت ها اجرای ــی دش ــن و در برخ ــتان تدوی در اس
همچنیــن ۸0 درصــد چاه هــای کشــاورزی در ایــن اســتان صاحــب 
کنتــور هوشــمند شــدند و ایــن در حالــی اســت که در ســطح کشــور 

تنهــا 25 درصــد چاه هــا دارای کنتــور هوشــمند هســتند.

رئیــس گــروه پژوهشــی مدیریــت محیط زیســت وزارت 
منحنــی  مقایســه  گفــت:  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم 
نوســانات در ســال های آبــی )96 - 97 و 97 - 9۸( نشــان 
می دهــد کــه ســرعت کاهــش ســطح تــراز آب دریــای خــزر 
ــو  ــر شــده اســت.همایون خوشــروان در گفــت و گ ســه براب
ــر اســاس خبــر منتشــر  ــا افــزود: ب ــگار علمــی ایرن ــا خبرن ب
ــا  ــه ب ــزر در رابط ــای خ ــات دری ــی مطالع ــز مل ــده از مرک ش
ــی 97 -  ــال آب ــزر در س ــای خ ــراز آب دری ــطح ت ــر س تغیی
ــزر 12  ــای خ ــراز آب دری ــطح ت ــه س ــد ک ــخص ش 9۸ مش
ــی 96 - 97  ــی گذشــته یعن ــه ســال آب ســانتیمتر نســبت ب
دچــار کاهــش ســطح شــده اســت کــه اینجــا دو نکتــه مــد 
ــی 96  ــی گذشــته یعن نظــر اســت؛ یکــی اینکــه در ســال آب
ــام داد  ــز انج ــن مرک ــه ای ــی ک ــاس مطالعات ــر اس - 97 ب
ــود  ــده ب ــر ش ــانتیمتری را متذک ــار س ــش چه ــا کاه تقریب
ــراز  ــش ت ــته کاه ــال از آن گذش ــک س ــه ی ــون ک ــا اکن ام
12 ســانتیمتری را اعــالم کــرده، یعنــی ســرعت کاهــش 
ــه  ــش یافت ــر افزای ــه براب ــزر س ــای خ ــراز آب درب ــطح ت س
ــراز از لحــاظ  ــد کاهــش ت ــن رون ــرد: ای ــد ک اســت.وی تاکی
ــم  ــاله مه ــت و مس ــی اس ــیار مهم ــه بس ــک نکت هیدرولوژی
ایــن اســت کــه چــه عاملــی باعــث شــد ایــن اتفــاق بیفتــد 
ــراز  ــم ســطح ت ــه احســاس می کردی ــم در شــرایطی ک آن ه
آب دریــای خــزر در حــال رســیدن بــه یــک ســطح متعــادل 
ــی  ــا حتــی ســرعت کاهــش آن دارد شــتاب خیل اســت و ی
کمــی را بــه خــود می گیــرد امــا اینجــا می بینیــم کــه 

ــابق  ــت.مدیر س ــاده اس ــاق افت ــت اتف ــن واقعی ــس ای عک
مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات آب دریــای خــزر وزارت 
ــود  ــرح می ش ــا مط ــوال اول اینج ــن س ــت: بنابرای ــرو گف نی
ــاده کــه  ــای خــزر افت ــی دری کــه چــه اتفاقــی در حوضــه آب
ــته  ــال گذش ــر س ــه براب ــراز آب را س ــطح ت ــش س ــا کاه م
ــزر  ــی خ ــه جنوب ــی در حوض ــم بارندگ ــه رژی ــر ب ــم اگ داری
ــارش و  ــاری پرب ــبت به ــه نس ــه ب ــم ک ــم می بینی ــه کنی توج
ــا  ــز اســت بارندگی ه ــه پایی ســیالبی داشــتیم و االن هــم ک
ــا خــوب  ــی بارندگی ه ــد یعن ــال نشــان می ده ــت نرم وضعی
بــوده البتــه اطالعاتــی دربــاره رژیــم بارندگــی دریــای خــزر 
ــگا  ــه ول ــز رودخان ــه آبری ــه حوض ــزر ک ــای خ ــمال دری و ش
ــا وضعیــت بارندگــی در آنجــا  ــم آی ــه بدانی ــم ک اســت نداری
ــه دو  ــا مســلم اســت ک ــر، ام ــا خی ــوده ی ــن شــکل ب ــه ای ب
ــر  ــاق موث ــن اتف ــروز ای ــد در ب ــم می توان ــیار مه ــل بس عام
باشــد؛ اول برداشــت آب دریــای خــزر بــرای اســتفاده 
آب شــرب و کشــاورزی کــه اکنــون کشــورهای حاشــیه 
دریــای خــزر در حــال ســرمایه گذاری های هنگفتــی روی 
ایــن مســاله هســتند و از ســال 1975 در ایــن زمینــه 
داد:  ادامــه  داشــتند.وی  گســترده ای  بسترســازی های 
ــا  ــگام ب ــا هم ــر م ــی اگ ــت یعن ــالی اس ــد خشکس دوم رون
تغییــرات اقلیــم جهانــی، شــرایط دریــای خــزر را بســنجیم 
ــه اســت  ــش یافت ــر در آن افزای ــزان تبخی ــه می ــم ک می بینی
ــراز آب  و همیــن باعــث می شــود ســرعت کاهــش ســطح ت
دریــای خــزر افزایــش یابــد، بنابرایــن اینجــا دو عامــل مهــم 

یعنــی هــم عامــل انســانی و هــم طبیعــی دخیــل هســتند.
ــرات  ــه تغیی ــن اســت ک ــت: موضــوع دوم ای خوشــروان گف
ســطح آب دریــای خــزر بــه صــورت ســاالنه در یــک منحنــی 
ــک نقطــه شــروع  ــال ی ــی نرم ــرد، منحن ــرار می گی ــال ق نرم
و یــک نقطــه پایــان دارنــد، اگــر روی ایــن منحنی هــا 
دقــت کنیــم نقطــه شــروع افزایــش ســطح تــراز آب دریــای 
ــه اتفــاق می افتــد و نقطــه  خــزر معمــوال در آغــاز مــاه ژانوی
پایانــی آن در دســامبر اســت یعنــی در چهــار کشــور حاشــیه 
دریــای خــزر مبنــای زمانــی بررســی تغییــرات ســطح تــراز 

آب نوســانات بــر اســاس ســال میــالدی اســت امــا در 
ــاس  ــر اس ــزر ب ــای خ ــطح آب دری ــرات س ــا تغیی ــور م کش
ســال زراعــی یــا آبــی ســنجیده می شــود و همیــن موضــوع 
ــای  ــراز آب دری ــرات ســطح ت ــی تغیی باعــث می شــود منحن
خــزر تبدیــل بــه یــک منحنــی S شــکل شــود در ایــن 
ــث می شــود  ــارج و باع ــال خ ــت نرم ــی از حال ــت منحن حال
نتایــج محاســبات آمــاری بــا فــاز زمانــی تغییــرات طبیعــی 

ــد. ــته باش ــی نداش ــزر هم خوان ــای خ دری

پــارک ملــی گرنــد کنیــون واقــع در ایالــت آریزونــای 
آمریــکا ژرف دره ای را در دل خــود جــای داده کــه ســاختار 
بــه  را  بــه فــرد، آن  ســنگ ها و آب و هــوای منحصــر 
ــت. ــرده اس ــدل ک ــت ب ــه طبیع ــب هفتگان ــی از عجای یک

ــون )Grand Canyon( کــه یکــی  ــد کنی ــی گرن ــارک مل پ
ــزی در  ــت چی ــکا اس ــی در آمری ــای مل ــن پارک ه از اولی
حــدود 4921 کیلومتــر مربــع مســاحت دارد. ایــن محوطــه 
یادبــود  بناهــای  فهرســت  در  میــالدی   190۸ ســال  در 
آمریــکا قــرار گرفــت و از ســال 1919 عنــوان پــارک ملــی را 

شتاب کاهشی سطح تراز آب دریای خزر 
سه برابر شد

محیط 
زیست

گیاهان

صادرات گیاهان دارویی نظام مند شود

کالنتری: طرح مباحث محیط زیستی برای 
کودکان، نسلی سبز می پروراند

مراتـع  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
آبخیـزداری گفـت: بایـد بهـره 
گیاهـان  صـادرات  و  بـرداری 
دارویـی بـا هـدف حفـظ، احیـاء و توسـعه رویشـگاه های 
مربوطـه نظام منـد شـود و رعایـت مدیریـت چـرا، همـراه 
بـودن مرتعـداران و حمایـت دولـت از بهره بـرداران ضامن 
شـکوفایی و احیـای مراتـع کشـور اسـت.به گـزارش مرکز 
اطـالع رسـانی سـازمان جنگل هـا، ترحـم بهـزاد روز سـه 
شـنبه در دیدار حجت االسـالم سـید مصطفـی طباطبایی 
نـژاد مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه سـازمان بـا ارائه 
گزارشـی از کارکردهـای مثبت مراتـع، نقش ائمه جماعات 
در مسـاجد و منابـر را در خصـوص حفـظ منابـع طبیعـی 
بویـژه مراتـع کشـور تاثیـر گـذار دانسـت.در ایـن نشسـت 
بهـزاد به موضوعاتی همچون اهمیـت مراتع و نقش آن در 
حفـظ آب و خـاک و تولید گوشـت ارگانیک، حمایت های 
الزم از بهـره بـرداران مرتعی کشـور و جلوگیـری از واگذاری 
عرصه هـای مرتعی اشـاره کرد و افـزود: عرصه های مرتعی 
مامـن و مـاوای ذخیـره گاه و گیاهـان دارویـی به حسـاب 

عرصه هـای  ایـن  از  بهره بـرداری  و  حفاظـت  و  می آیـد 
ارزشـمند موجب ارتقای معیشـت بهـره برداران می شـود.  
مدیـرکل دفتر فنـی مرتع سـازمان جنگل ها نقـش مراتع 
در حفـظ آب و خـاک کشـور را بی نظیر خوانـد و بر برخورد 
قاطـع با متخلفـان و تخریب کننـدگان عرصه های مرتعی 
تاکیـد کـرد.در ادامـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه 
در سـازمان جنگل هـا از ایـن دیـدار ابـراز خشـنودی کرد و 
افـزود: جنگل هـا و مراتـع جزء انفال محسـوب می شـوند 
و در عصـر غیبـت در اختیـار ولـی فقیـه اسـت کـه مطابق 
جنگل هـا،  سـازمان  بـه  آن  مدیریـت  فعلـی،  قوانیـن 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور واگذار شـده اسـت و بنابراین، 
ادارات منابـع طبیعـی حافـظ و امانـت دار انفـال هسـتند.
ابتـکار  بـه سـخنرانی و  نـژاد  حجت االسـالم طباطبایـی 
شایسـته رهبـر معظم انقـالب در 17 اسـفند 1393 اشـاره 
کـرد و افزود: این نشـان دهنده اهمیـت وافر حفظ اراضی 
ملـی و جنگل ها و مراتع اسـت و همـگان باید بر این امر 
اهتمـام بورزیـم.وی تصریـح کرد: شـعار دولت این اسـت 
کـه هـم بایـد از منابـع ملـی و طبیعی حفاظت شـود، هم 

توسـعه یابـد و هـم بـه بهره وری برسـد.

حفاظـت  سـازمان  رییـس 
طـرح  گفـت:  زیسـت  محیـط 
مباحـث محیط زیسـتی در آثـار و 
نمایش هـای مختـص کـودکان و 
نوجوانان، می تواند نسـلی محیط زیسـتی و سـبز را برای آینده 
ایران اسـالمی تربیت کند.عیسـی  کالنتری روز سـه شـنبه در 
پیامی به بیسـت  و ششمین جشـنواره  بین المللی تئاتر کودک 
و نوجـوان در همـدان اظهار داشـت: توجه به مقوله مهم محیط 
زیسـت، کـه خداونـد متعـال در قالـب آب، هـوا، خـاک و تنوع 
زیسـتی و جانـوری در اختیـار انسـان هـا قـرار داده اسـت، در 
حـوزه هـای هنـری و نمایشـی مـی توانـد مخاطبانـی دغدغه 
منـد و حسـاس به محیط زیسـت را به ارمغـان آورد.وی افزود: 
مخاطبـان کـودک و نوجـوان، بـا عنایت بـه ویژگی هـای فردی 
و ِسـّنی شـان، تاثیر پذیری فراوان تری نسـبت به محتواهای 
رسـانه ای و نمایشـی دارند و طرح مقوالت محیط زیسـتی در 
آثـار و نمایـش هـای مختـص کـودکان و نوجوانـان، مـی تواند 
نسـلی محیـط زیسـتی و سـبز را بـرای آینـده ایـران اسـالمی 
تربیت کند.رییس سـازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: 

اینجانـب ضمـن تاکیـد بر نقـش محـوری آمـوزش و فرهنگ 
سـازی زیسـت محیطی، امیـد دارم که جشـنواره تئاتـر کودک 
و نوجـوان، در ایـن دوره و دوره هـای آتـی، بـه مقولـه محیـط 
زیسـت عنایتی ویژه مبذول دارد.کالنتـری ادامه داد: هنرمندان 
ایـن عرصه بـا درک حساسـیت چنین موضوعی، آثـاری فاخر 
و مانـدگار در ایـن حـوزه بیافریننـد چـرا کـه، امـروزه حـق بقاء 
)داشـتن محیـط زیسـت سـالم( مهمتریـن مولفـه حقوقـی 
انسـانها است.بیسـت و ششـمین جشـنواره بین المللی تئاتر 
کـودک و نوجـوان همـدان از 16 تا 21 آبان مـاه در همدان برگزار 
شـد.در آیین اختتامیه این جشـنوراه بین المللی به کارگردانان 
نمایـش هـای برگزیـده کودک در حوزه محیط زیسـت شـامل 
نمایـش هـای "آینـده مـال بچه هاسـت" بـه کارگردانـی هیام 
احمـدی از اصفهان، "نقل مبـارک و آقای طبیعت" به کارگردانی 
پژمـان شـاه وردی از لرسـتان، "هـر کسـی توی دنیا یه شـکل 
و رنگـی داره" بـه کارگردانـی حامد ترابی از همدان و "هوشـنگ 
الک پشـتی" بـه کارگردانی الـکا هدایت از تهران بـا اهدای لوح 
سـپاس و جایـزه نقـدی توسـط محیط زیسـت همـدان اهدا، 

تجلیل شـدند.

ساختمان های بنیاد مسکن در زلزله آذربایجان سالم مانده اند
عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: در زلزله روستاهای 
آذربایجان شرقی ساختمان های مقاوم شده تحت نظارت بنیاد مسکن سالم بودند و آسیبی به 
آن ها وارد نشده بود.

 ایده های برتر به 
کمک دریاچه 
ارومیه می آیند

واز
گرده های پاییزی در ریه های اهوازاه

تنگــی نفس هــای پاییــزه در اهــواز در حالــی بــه 
ــاره  ــات درب ــه مناقش ــید ک ــود رس ــال خ ــمین س شش
ــزه  ــای پایی ــتین باران ه ــروز آن در نخس ــای ب علت ه
ادامــه دارد.تنگــی نفــس اهوازی هــا امســال دوبــاره اوج 
گرفــت. اولیــن بــاران پاییــزه اهــواز، بیــش از 12 هــزار نفــر را 
راهــی مراکــز درمانــی کــرد کــه عمــده آنهــا مربــوط به اهــواز اســت. این 
در حالیســت کــه در 2 ســال گذشــته آمــار مراجعــات تنگــی نفــس 
ــمگیری  ــش چش ــزی کاه ــای پایی ــتین باران ه ــا نخس ــان ب همزم
ــال از 2۸  ــا امس ــس اهوازی ه ــی نف ــات تنگ ــی داد. مراجع ــان م نش
مهــر و یــک روز قبــل از بارندگی هــا آغــاز شــد و تقریبــا تــا دهــه اول 
آبــان طــول کشــید.با گذشــت 6 ســال از بــروز بحــران تنگــی نفــس 
امــا علــت وقــوع آن هنــوز محــل مناقشــه اســت. محققــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اهــواز، همچنــان علــت تنگــی نفس هــا را گرده هــای 
درخــت غیربومــی »کونوکارپــوس« می داننــد، اگــر چــه برخی اســاتید 
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز نتایــج مطالعــات 
را هنــوز نپذیرفته انــد و گیــاه کنوکارپــوس را تبرئــه کرده اند.گفتــه 
می شــود 36۸ هــزار اصلــه نهــال کونوکارپــوس در فضــای ســبز 
شــهری اهــواز وجــود دارد کــه ایــن رقــم بــه جــز درختانــی اســت کــه 

ــای  ــر مبن در فضاهــای محصــور و تحــت پوشــش شرکت هاســت. ب
نظریــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز، شــورای ســالمت خوزســتان، 
ــا  ــاز بارندگی ه ــش از آغ ــوس را پی ــان کونوکارپ ــردن درخت ــرس ک ه
ــر  ــط زیســت و دبی ــت محی ــرکل حفاظ ــرد. اشــرفی مدی مصــوب ک
ــا )2۸  ــش از بارندگی ه ــوای خوزســتان 2 روز پی ــی ه کاهــش آلودگ
مهــر( اعــالم کــرد کــه شــهرداری اهــواز در هــرس درختــان کونوکارپوس 
بــه تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت. امــا مشــاهدات میدانــی نشــان 
ــواز  ــوس در اه ــان کونوکارپ ــادی از درخت ــیار زی ــم بس ــد حج می ده
هــرس نشــده اند.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان بــرای 
افزایــش دوبــاره مراجعــات تنگــی نفــس در ســال جــاری هیچگونــه 
توضیحــی نــدارد و می گویــد: دانشــگاه علــوم پزشــکی بایــد در ایــن 
ــات  ــاس تحقیق ــر اس ــن ب ــش از ای ــه پی ــد، البت ــح ده ــاره توضی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز علــت تنگــی نفس هــای پاییــزه گــرده 
گیــاه کونوکارپــوس اســت.محمدجواد اشــرفی انتســاب تنگــی نفــس 
ــد:  ــد و می افزای ــه آلودگــی ناشــی از مشــعل های نفتــی را رد می کن ب
در نخســتین روزهــای بارندگــی پاییــزه کــه مراجعــات تنگــی نفــس 
اتفــاق افتــاده و روز پیــش از آن، دســتگاه های ســنجش آلودگــی هــوا، 

شــرایط را پــاک و یــا ســالم نشــان داده بــود.

ی 
یاه

ت گ
آفا

کشـاورزان آرژانتینـی از فنـاوری هـوش مصنوعی برای 
شناسـایی آفـات محصوالت خـود اسـتفاده می کنند و 
می تـوان گفـت کـه این فنـاوری به کلـی در حـال تغییر جهان 
است.کشـاورزان آرژانتینـی از فناوری هوش مصنوعی برای شناسـایی 
آفـات و بیماری هـای محصـوالت خـود اسـتفاده می کننـد و می تـوان 
گفـت کـه ایـن فنـاوری به کلـی در حال تغییـر جهان اسـت.به گزارش 
سـایت خبـری محیـط زیسـت ایـران )IENA( و بـه نقـل از بیزینس 
اینسـایدر، در "لئونـز" آرژانتیـن، یک هواپیمای بدون سرنشـین مجهز 
بـه یـک دوربیـن ویـژه، بر فراز بیـش از 150 هکتـار مزرعه گنـدم پرواز 
کـرد و توانسـت هـر سـاقه گنـدم را یک به یک بررسـی کنـد و عفونت 
قارچـی کـه بـه طـور بالقـوه محصـوالت را تهدیـد می کنـد مشـاهده و 
 computer("شناسـایی کند.ایـن ربـات پرنـده از "بینایـی رایانـه ای
vision( اسـتفاده می کنـد. بینایـی رایانـه ای نوعـی از فنـاوری هوش 
مصنوعـی اسـت که توسـط اسـتارت آپ ها در سرتاسـر جهان سـاخته 
می شـود و بـرای اسـتفاده کشـاورزان توسـعه داده شـده اسـت و آنهـا 
می تواننـد توسـط ایـن فنـاوری راه حل هایـی کـه بـه آنهـا در پـرورش 
مـواد غذایـی کمـک می کنـد دریابند.بسـیاری از تولیدکننـدگان مـواد 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بنابرایـن لـزوم ایجـاد شـورای عالـی در خصـوص تغییـر 
اقلیـم، گرمایـش جهانی و معیشـِت جایگزین، احسـاس 
می شـود.ایمان بابائیان افزود: معیشـت کشـور ما وابسـته 
به آب، خاک و حتی تنوع زیسـتی اسـت و برای حفاظت 
از آنها باید معیشـت جایگزین داشـته باشـیم که سـازمان 
هواشناسـی در ایـن ارتبـاط چندیـن گزارش جامـع تهیه و 
بـرای دسـتگاه ها و مسـئوالن ذیربـط ارسـال کـرده اسـت.
بابائیـان افـزود: مرکـز مدیریـت ریسـک بالیـای طبیعـی 
اکـو در مشـهد وب سـایتی را بـر اسـاس وظایفـی کـه در 
دومین نشسـت به روسای سـازمان های هواشناسی عضو 
محـول شـده بـود راه انـدازی کـرد کـه بـر اسـاس آن یـک 

سـری خدماتـی را بـه کشـورهای عضـو ارائـه می دهـد کـه 
شـامل سـامانه پیش آگاهی خشکسـالی برای کشـورهای 
عضو اکو اسـت، پرسشـنامه هایی را در خصوص پتانسـیل 
کشـورها در ارتباط با مدیریت بالیای طبیعی تهیه و ارسـال 
کردیـم، همچنیـن در برنامه آینده که بـا همکاری دبیرخانه 
اکو بوده نقشـه های مدیریت ریسـک مخاطرات طبیعی را 
با تاکید بر مخاطرات هیدرواقلیمی و همچنین کشـاورزی 

تهیه خواهیـم کرد.
وی اظهـار داشـت: در ارتباط با گرمایش جهانی جدیدترین 
گزارشـی کـه هیـات بیـن دولت هـای تغییـر اقلیـم ارائـه 
داده نشـان می دهـد کـه کشـورهای غـرب ایـران تقریبا از 

شـرق مدیترانـه تـا حـدود افغانسـتان در آینده بـا کاهش 
بـارش مواجـه خواهنـد شـد، بـه طـور قطعی افزایـش دما 
را خواهیـم داشـت که در خوشـبینانه ترین حالـت از 2 تا 5 
درجـه خواهـد بـود، در سـه دوره آینده نزدیک، میانـه و دور 
یعنـی 20، 40 و 60 سـال آینـده بـا افزایـش دمـا در منطقه 
مواجـه می شـویم از آنجا که کشـورهای غـرب ایران و حتی 
غـرب ایـران بـه ویژه منطقـه زاگـرس با بیشـترین تبعات 
منفـی گرمایـش جهانـی یعنـی کاهـش هم زمان بـارش و 
افزایـش قطعی دما مواجه می شـوند، قطعـا تبعات منفی 

زیـادی به همـراه خواهد داشـت.
وی ادامـه داد: اکنـون یـک درجـه افزایش دمـا داریم که 

بـا ایـن همـه مخاطـرات اقلیمـی مواجـه هسـتیم حـال 
تصویـر کنیـد ایـن مقـدار بـه عـددی بیـن 2 تـا 5 درجه 
برسـد کـه قطعا تبعات بسـیار ناگـوار و غیر قابـل جبرانی 
را بـرای کشـورهای منطقـه بـه همـراه خواهـد داشـت و 
مـا بـا محوریـت مرکـز مدیریـت ریسـک می خواهیـم 
همـکاری نزدیکـی بـا کشـورهای عضـو اکـو در خصـوص 
باشـیم. اقلیـم داشـته  تغییـر  بـا  چالش هـای مرتبـط 
بابائیـان در پاسـخ بـه ایرنـا کـه آیـا وقـوع ایـن وضعیت 
غیـر قابـل اجتنـاب اسـت یـا می تـوان از آنهـا جلوگیری 
کـرد، گفـت: اکنـون اگـر حتـی بـه توافقنامـه پاریس که 
2015 در پاریـس امضـا شـد نیـز متعهـد باشـیم بـاز هم 
در انتهـای قـرن حاضـر 2.7 دهـم درجـه افزایـش دمـا 
خواهیـم داشـت یعنـی بایـد اقدامـات سـختگیرانه تری 
حتـی نسـبت بـه توافقنامه پاریس داشـته باشـیم، طبق 
یافته هـای علمـی، بـرای جلوگیـری از گرمایـش جهانـی 
توافقنامـه  بـه  نسـبت  اقدامـات سـختگیرانه تری  بایـد 
پاریـس داشـته باشـیم کـه البته اجـرای آن بـرای ایران 
و کشـورهای در حـال توسـعه واقعـا سـخت اسـت چون 
اقتصـاد مـا بـه شـدت بـه نفـت و گازهـای گلخانـه ای 
وابسـته اسـت. در ادامـه ایـن نشسـت رییـس سـازمان 
هواشناسـی و معاون وزیر راه و شهرسـازی گفت: بخش 
بالیـای طبیعـی دبیرخانـه اکـو در مشـهد اسـت و تهران 
دبیرخانـه را اداره می کند.سـحر تاج بخش افـزود: اهداف 
بلندمـدت ایـن دبیرخانـه پایش و پیش بینـی مخاطرات 
جـوی و تولیـد سـامانه های هشـدار سـریع در منطقـه 
اکـو اسـت کـه امیدواریم بتوانیـم با همکاری کشـورهای 
منطقـه بـه یک پایگاه داده مشـترک برسـیم تـا بتوانیم 
سـامانه های هشـدار سـیل و سـایر مخاطـرات را بهتـر 
مدیریـت کنیـم.وی افـزود: ایـن مرکـز حـدود 10 سـال 
اسـت کـه تشـکیل شـده و مدیریـت آن بـا ایـران اسـت 
چـون دبیرخانـه در ایـران واقـع شـده و کشـورها نیـز در 
آن مشـارکت مـی کننـد و امیدواریـم اساسـنامه توسـعه 
آن را در ایـن جلسـه بتوانیـم بـه تصویب اعضا برسـانیم. 
مخاطـرات  پایـش  اکـو  مخاطـرات  مرکـز  کار  اساسـا 
جـوی و غیرجـوی طبیعـی اسـت.تاج بخش ادامـه داد: 
هواشناسـی مسـئول مخاطرات غیرجوی نیست، بنابراین 
موظـف هسـتیم بـا سـایر سـازمان ها و نهادهـا از جملـه 
دانشـگاه ها و مراکز علمی و پژوهشـی در خصوص سـایر 
مخاطـرات ماننـد زلزلـه و رانش زمین مشـارکت داشـته 
باشـیم و ایـن مرکـز را در آن حوزه هـا هـم تقویـت کنیم. 
امـا آنچـه مهـم اسـت اینکـه مانیتورینـگ و پیش بینـی 
مخاطـرات جـوی در ایـن مرکـز بایـد انجـام شـود و بـه 

کشـورهای منطقـه اکـو سـرویس دهد.

سازمان  رییس 
هواشناسی: 

مسئول  هواشناسی 
غیرجوی  مخاطرات 

بنابراین  نیست، 
با  هستیم  موظف 

سازمان ها  سایر 
از جمله  نهادها  و 

مراکز  و  دانشگاه ها 
پژوهشی  و  علمی 
در خصوص سایر 

مانند  مخاطرات 
زلزله و رانش زمین 

داشته  مشارکت 
این مرکز  باشیم و 

را در آن حوزه ها هم 
کنیم. تقویت 

کاهش ریسک بالیای طبیعی اقدامی فرامرزی 
رییس سازمان هواشناسی: برای مدیریت ریسک بالیای طبیعی کشور نیاز به همکاری های منطقه ای داریم

پــارک ملــی گرنــد کنیــون واقــع در ایالــت آریزونــای 
آمریــکا ژرف دره ای را در دل خــود جــای داده کــه ســاختار 
بــه  را  بــه فــرد، آن  ســنگ ها و آب و هــوای منحصــر 
ــت. ــرده اس ــدل ک ــت ب ــه طبیع ــب هفتگان ــی از عجای یک

ــون )Grand Canyon( کــه یکــی  ــد کنی ــی گرن ــارک مل پ
ــزی در  ــت چی ــکا اس ــی در آمری ــای مل ــن پارک ه از اولی
حــدود 4921 کیلومتــر مربــع مســاحت دارد. ایــن محوطــه 
یادبــود  بناهــای  فهرســت  در  میــالدی   190۸ ســال  در 
آمریــکا قــرار گرفــت و از ســال 1919 عنــوان پــارک ملــی را 

دریافــت کــرد.در دل پــارک ملــی گرنــد کنیــون، ژرف دره ای 
ــام وجــود دارد کــه گفتــه می شــود 6 میلیــون  ــا همیــن ن ب
ســال پیــش در اثــر فرســایش ناشــی از جریــان رود 
ــاعت از  ــر س ــل ب ــط 4 مای ــرعت متوس ــا س ــه ب ــرادو ک کل
ــی  ــن در حال ــت. ای ــده اس ــاد ش ــذرد، ایج ــان آن می گ می
اســت کــه نتایــج یــک مطالعــه در ســال 2012 نشــان داد 
کــه ممکــن اســت فرآینــد فرســایش و تشــکیل ایــن ژرف 
دره بیــش از 70 میلیــون ســال پیــش آغــاز شــده باشــد. 
بــه طــور دقیــق قدمــت  نمی تــوان  اگرچــه  نتیجــه  در 

ایــن دره را تخمیــن زد امــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــه  ــکل دره ای ک ــه ش ــون، ب ــد کنی ــکل گیری گرن ــه ش جرق
امــروز می شناســیم، 70 ســال قبــل و بــا ایجــاد چنــد 
ژرف دره کوچکتــر زده شــده باشــد.فرم های فرسایشــی 
و تنــوع ســنگ ها در ایــن ژرف دره کــه 446 کیلومتــر 
طــول، 29 کیلومتــر عــرض و 1.6 کیلومتــر عمــق دارد، آن را 
ــن شــناختی  ــای زمی ــرای پژوهش ه ــی جــذاب ب ــه کانون ب
تبدیــل کــرده است.زمین شناســان در تحلیــل ســاختار 
شــده اند.  روبــه رو  بــزرگ  معمایــی  بــا  گرنــد کنیــون 
در  میلیــون ســاله   250 الیه هــای ســنگی  دره  ایــن  در 
ــا  ــت آن ه ــه قدم ــد ک ــرار گرفته ان ــنگ هایی ق ــاورت س مج
ــه آن  ــن ب ــردد. ای ــاز می گ ــل ب ــال قب ــارد س ــه 1.2 میلی ب
ــون ســاله  ــه ای 950 میلی ــن وقف ــن بی ــه در ای معناســت ک
در تشــکیل الیه هــای ســنگی ایجــاد شــده و ایــن کــه 
ــون  ــد میلی ــن چن ــد در ای ــه بای ــنگی ک ــای س ــرای الیه ه ب
ــر  ــوز ب ــاده هن ــی افت ــه اتفاق ســال تشــکیل می شــدند، چ
کســی روشــن نیســت.غارها از دیگــر جاذبه هــای ایــن 
گلــوگاه هســتند. براســاس برآوردهــا در ایــن دره یــک 
هــزار غــار وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد تنهــا 335 مــورد 
آن ثبــت شــده و تنهــا یــک غــار بــرای بازدیــد عمــوم بــاز 
ــن ژرف  ــورد ای ــه در م ــب توج ــکات جال ــر ن ــت.از دیگ اس
دره، تفــاوت دمایــی در بخش هــای مختلــف آن اســت. 
تغییــرات ناگهانــی در ارتفــاع تاثیــر قابــل توجهــی بــر 

دمــا و میــزان بارش هــا در ایــن منطقــه دارد بنابرایــن 
ــد  ــا ح ــد ت ــه می کنی ــن دره تجرب ــه در ای ــی ک آب و هوای
ــتگی دارد.  ــما در آن بس ــی ش ــت مکان ــه موقعی ــادی ب زی
ــکان  ــه از آن ام ــن نقط ــن دره و پایین تری ــاره ای ــن کن بی
ــود دارد. در  ــا وج ــالف دم ــه اخت ــش از 25 درج ــاد بی ایج
ــوگاه در فصــل تابســتان  ــن گل ــاق ای ــه اعم ــان حــال ک هم
ــاره شــمالی آن در طــول  ــای کن ــرم می شــود، دم بســیار گ
ــون  ــد کنی ــد.  گرن ــر می رس ــر صف ــه زی ــوال ب زمســتان معم
چنــان بــزرگ و متنــوع اســت کــه بــه بازدیدکننــدگان ایــن 
اکوسیســتم های  آن  امتــداد  در  تــا  را می دهــد  امــکان 
ــتگاه  ــه زیس ــن منطق ــد. ای ــه کنن ــی را تجرب ــال متفاوت کام
ــده،  ــه پرن ــتانداران، 250 گون ــه از پس ــه 70 گون ــک ب نزدی
ــر  ــه دوزیســت اســت و عــالوه ب ــده و 5 گون ــوع خزن 25 ن
ایــن، نزدیــک بــه یــک هــزار و 737 گونــه شــناخته شــده 
ــزه و  ــه خ ــارچ، 64 گون ــه ق ــددار، 167 گون ــان آون از گیاه
ــود  ــون وج ــد کنی ــی گرن ــارک مل ــنگ در پ ــه گلس 195 گون
ــی  ــی بوم ــه ماه ــن ۸ گون ــه همچنی ــن منطق ــد. در ای دارن
ــوان خــارج  ــوع از آن هــا را نمی ت ــد کــه 6 ن زیســت می کنن
از رود کلــرادو یافــت. جالــب ایــن اســت کــه اگرچــه 
ــش  ــل از پیدای ــا قب ــن دره از مدت ه ــکیل ای ــد تش فرآین
ــون هیــچ  ــا تاکن ــر روی زمیــن آغــاز شــد ام دایناســورها ب
ــت  ــه یاف ــن منطق ــداران در ای ــوع از جان ــن ن فســیلی از ای

نشــده اســت.

پارک»گرند کنیون«، یکی از عجایب 
هفتگانه طبیعت

تهــران- ایرنــا- مســعود شــفیعی رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری 
کشــور در نامــه ای بــه محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه 
ــت  ــرو نشس ــق ف ــن مناط ــرح تعیی ــه ط ــرد ک ــالم ک ــه اع و بودج
3۸ میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد و پــروژه اولویــت اول اســت.

ــن  ــری ای ــرای پیگی ــور، ب ــه برداری کش ــازمان نقش ــزارش س ــه گ ب
ــور  ــه برداری کش ــازمان نقش ــس س ــفیعی رئی ــعود ش ــوع مس موض
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــر نوبخــت رئی ــه محمدباق ــه ای ب ــی نام ط
ــام  ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــار م ــرد اعتب ــت ک ــور درخواس ــه کش بودج
ایــن طــرح )3۸4میلیــارد ریــال( در قالــب یــک ردیــف اعتبــاری 
در الیحــه بودجــه ســال 99 لحــاظ شــود.در ایــن نامــه آمــده 
ــه نامــه شــماره 140517 مــورخ 14 /7/ 139۸  اســت: بازگشــت ب
ــر  ــی ب ــران کشــور مبن ــت بح ــی مدیری ــورای عال ــرم ش ــر محت دبی
درخواســت ایجــاد ردیــف اعتبــاری مــورد نیــاز در بودجــه ســنواتی 
ــاند  ــتحضار می رس ــه اس ــت دار، ب ــای اولوی ــل طرح ه ــرای تکمی ب
ــورخ 2۸ /4/ 1396  ــه شــماره 592۸/ 53291 م در اجــرای مصوب
ــته  ــروه بس ــات کارگ ــتای مصوب ــران و در راس ــرم وزی ــت محت هیئ
اجرایــی برنامــه کاهــش خطــر فروریــزش و افزایــش ایمنــی 
ــش  ــاله "پای ــک س ــرح ی ــران، ط ــهر ته ــی ش ــریان های حیات ش
ــن  ــی و تعیی ــا روش ژئودتیک ــران ب ــن در ته حــرکات پوســته زمی
ــال  ــارد ری ــر 3۸4 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین مناطــق فرونشســت "ب
کــه عمدتــًا شــامل هزینــه تامیــن تجهیــزات پایشــی مدنظــر 
اســت، از طــرف ایــن ســازمان بــه ســازمان مدیریــت بحــران 
کشــور ارائــه گردیــد کــه علی رغــم تصریــح طــرح فــوق بــه عنــوان 
پــروژه اولویــت اول در مصوبــه فوق الذکــر و مکاتبــات متعــدد 
ــاری  ــه اعتب ــون هیچ گون ــته، تاکن ــال گذش ــازمان در دوس ــن س ای
بــرای انجــام ایــن طــرح تخصیــص داده نشــده اســت.لیکن ایــن 
ــات محــدود خــود بررســی فرونشســت شــهر و  ــا امکان ســازمان ب
ــون دو  ــرارداده و تاکن ــود ق ــت کاری خ ــران را در اولوی ــتان ته اس
ــران  ــده فرونشســت در شــهر ته ــت پدی ــس و نقشــه از وضعی اطل
ــت  ــرم مدیری ــئولین محت ــار مس ــراف آن را در اختی ــق اط و مناط
بحــران شــهری و کشــوری قــرار داده اســت. بــا عنایــت بــه اینکــه 
ــاری  ــف اعتب ــر ردی ــال حاض ــور در ح ــه برداری کش ــازمان نقش س
ــتور  ــت دس ــمند اس ــدارد، خواهش ــور ن ــرح مذک ــرای ط ــرای اج ب
ــزان 3۸4  ــه می ــرای انجــام طــرح ب ــاز ب ــار مــورد نی ــد اعتب فرمایی
میلیــارد ریــال در قالــب یــک ردیــف در الیحــه بودجــه ســال 1399 

لحــاظ شــود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور:
طرح تعیین مناطق فرونشست  
38 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

خبر فرود فالمینگوها در آبگیرهای 
جنوب استان تهران

معـاون فنـی حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران از ورود 

تعـدادی فالمینگو به همراه سـایر پرندگان آبـزی و کنار آبزی 

مهاجـر بـه آبگیرهای جنوب اسـتان تهـران در روزهـای اخیر 

خبـر داد. مهـرداد کتـال محسـنی با اشـاره به اینکه گشـت و 

پایش ماموران و کارشناسـان اداره نظارت بر امور حیات وحش از زیسـتگاه های آبی اسـتان 

تهـران بـه منظـور کنترل بیمـاری آنفلوآنزای پرنـدگان به طور مسـتمر انجام می شـود، افزود: 

روز گذشـته کارشناسـان حین بازدید و پایش آبگیر قنبرآباد شهرسـتان ری، تعدادی فالمینگو 

را در ایـن منطقـه مشـاهده کردنـد. وی بـا بیان اینکـه برخی از ایـن فالمینگوها نابالـغ بوده و 

اولیـن زمسـتان گذرانـی خـود را در ایـن آبگیـر مـی گذراننـد، اظهـار داشـت: با توجه بـه اینکه 

فالمینگوهـا از گونـه هـای تحت حمایت و حفاظت سـازمان محیط زیسـت هسـتند.

 کشاورزان شمال در برداشت 
محصوالت عجله کنند

براسـاس اعـالم سـازمان هواشناسـی، از روز پنج شـنبه 
)23 آبـان( بـا نفـوذ تـوده هـوای سـرد بـه اسـتان های 
سـاحلی دریـای خـزر بـارش بـاران و کاهـش دمـا آغـاز 
می شـود بنابراین کشـاورزان در برداشت محصوالت خود 
و انجـام کشـت پائیـزه عجلـه کنند.به گزارش سـازمان هواشناسـی، طـی اطالعیه این 
سـازمان از روز پنجشـنبه با نفوذ توده هوای سـرد به اسـتان های سـاحلی دریای خزر 
بـارش باران و کاهش دما شـروع خواهد شـد. بخش هایی از شـمال غـرب، دامنه های 
البـرز و شـمال شـرق کشـور را فـرا می گیـرد و سـبب بـارش بـاران گاهی با رعـد و برق 
و وزش بـاد شـدید موقتـی، در مناطـق سردسـیر و نواحـی کوهسـتانی شـمال غرب و 

ارتفاعـات البـرز بـارش بـاران و بـرف و کاهـش قابـل توجه دما می شـود.

احتمال انقراض انسان ها از احتمال 
برخورد صاعقه به یک نفر بیشتر است

ــه تازگــی انجــام شــده  نتایــج یــک مطالعــه کــه ب
اســت، نشــان می دهــد کــه احتمــال منقــرض 
شــدن انســان ها در آینــده نزدیــک از احتمــال 
ــرار گرفتــن،  ــه یــک کوســه ق ــا مــورد حمل ــر و ی ــه یــک نف ــه ب برخــورد صاعق
بیشــتر اســت. محققــان دانشــگاه آکســفورد در ایــن مطالعــه، احتمــال کلــی 
ــیارکها و  ــرات س ــامل اث ــه ش ــی - ک ــل طبیع ــر دالی ــر اث ــراض انســان را ب انق
فورانهــای شــدید آتشفشــانی اســت- مــورد بررســی قــرار دادند.ایــن مطالعــه 
نشــان مــی دهــد کــه احتمــال منقــرض شــدن انســان هــا از احتمــال برخــورد 
ــرار  ــه کوســه ق ــورد حمل ــا م ــک در 700 هــزار ( و ی ــر ) ی ــک نف ــه ی ــه ب صاعق

ــت ــتر اس ــزار( بیش ــک در 650 ه ــن ) ی گرفت

آبگیر

کشاورزان

انقراض

جمع آوری 2 و نیم کیلو ته سیگار از بلوار ساحلی انزلی 
جمعی از دانش آموزان بندرانزلی در اقدامی فرهنگی و اجتماعی با پاکسازی بخشی از بلوار ساحلی 

این شهر دو و نیم کیلوگرم ته سیگار جمع اوری کردند.

ــا تأکیــد بــر غیرخطــی  ــور ب عضــو هیــات علمــی دانشــگاه پیــام ن
ــرایط و  ــت ش ــر مدیری ــد ب ــه بای ــی و اینک ــرات اقلیم ــودن تغیی ب
ــه  ــا در منطق ــور م ــت: کش ــویم، گف ــز ش ــود متمرک ــت از خ حفاظ
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــاده مقابل ــای س ــی از راه ه ــرار دارد و یک خشــک ق
ــت. ــکاری اس ــالی، درخت ــه خشکس ــی از جمل ــدید آب و هوای ش

بــه گــزارش ایســنا، ســیدرضا مهرنیــا در نشســت "ترویــج علــم بــا 
ــران در حــوزه اقلیــم" کــه امــروز در  رویکــرد شــناخت ســرزمین ای
ــاره  ــا اش ــزار شــد، ب ــی کشــور برگ ــات سیاســت  علم ــز تحقیق مرک
بــه "رفتــار غیرخطــی" تغییــرات اقلیمــی، اظهــار کــرد: بطلیمــوس، 
ــان  ــا بی ــر خطــی هســتند.وی ب ــن پیشــگامان تفک ــه و نیوت گالیل
ــک  ــرگ و ماکــس پالن ــرادی همچــون اینشــتین، هایزنب اینکــه اف
بــر تفکــر خطــی، خــط بطــالن کشــیده اند، اظهــار کــرد: از نظــر ایــن 
دانشــمندان، همــه چیــز نســبی اســت و عــدم قطعیــت وجــود دارد. 
ــیله  ــه وس ــوب ب ــل آش ــرو"، ح ــه "ماندلب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــال آن ترکیــب نســبیت  ــه دنب ــال را مطــرح کــرد و ب هندســه فرکت
ــا  ــور ب و قطعیــت مطــرح شــد.عضو هیــات علمــی دانشــگاه پیام ن
ــر  ــال شــناخت بیشــتر اثــر غیرخطــی، اث ــه دنب ــه اینکــه ب اشــاره ب
ــق  ــم از مصادی ــر اقلی ــت: تغیی ــه ای کشــف شــده اســت، گف پروان
اثــر پروانــه ای بــر نقــاط عطــف، تابــع حرکــت نیــروی کوریولیــس 
ــر" و چرخــش  ــی چاندل ــده "لنگ زن ــه پدی اســت.مهرنیا ســپس ب
نامــوزون کــره زمیــن اشــاره کــرد و یــادآور شــد: متأســفانه حرکــت 
زمیــن گالبــی شــکل مــا از نظــر دینامیــک قابــل پیش بینــی نیســت 
و بــر ایــن اســاس نمی توانیــم از پدیده هایــی همچــون زلزلــه فــرار 
ــان را در  ــی خودم ــاخت های محافظت ــم زیرس ــا می توانی ــم، ام کنی
برابــر آن هــا بــاال ببریــم و شــرایط را مدیریــت کنیــم. وی تأکیــد کــرد: 
کشــور مــا در منطقــه خشــک )ARID ZONE( واقــع شــده و راه حل 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــد راه ــکاری می توان ــون درخت ــاده ای همچ س

ــه خشکســالی باشــد.  ــرات آب و هوایــی شــدید از جمل تغیی

 در نشست شناخت سرزمین 
ایران عنوان شد:

درختکاری، راه حلی ساده برای 
مقابله با خشکسالی در کشور

ی 
یاه

ت گ
استفاده کشاورزان از هوش مصنوعی برای آفا

شناسایی آفات گیاهان
کشـاورزان آرژانتینـی از فنـاوری هـوش مصنوعی برای 
شناسـایی آفـات محصوالت خـود اسـتفاده می کنند و 
می تـوان گفـت کـه این فنـاوری به کلـی در حـال تغییر جهان 
است.کشـاورزان آرژانتینـی از فناوری هوش مصنوعی برای شناسـایی 
آفـات و بیماری هـای محصـوالت خـود اسـتفاده می کننـد و می تـوان 
گفـت کـه ایـن فنـاوری به کلـی در حال تغییـر جهان اسـت.به گزارش 
سـایت خبـری محیـط زیسـت ایـران )IENA( و بـه نقـل از بیزینس 
اینسـایدر، در "لئونـز" آرژانتیـن، یک هواپیمای بدون سرنشـین مجهز 
بـه یـک دوربیـن ویـژه، بر فراز بیـش از 150 هکتـار مزرعه گنـدم پرواز 
کـرد و توانسـت هـر سـاقه گنـدم را یک به یک بررسـی کنـد و عفونت 
قارچـی کـه بـه طـور بالقـوه محصـوالت را تهدیـد می کنـد مشـاهده و 
 computer("شناسـایی کند.ایـن ربـات پرنـده از "بینایـی رایانـه ای
vision( اسـتفاده می کنـد. بینایـی رایانـه ای نوعـی از فنـاوری هوش 
مصنوعـی اسـت که توسـط اسـتارت آپ ها در سرتاسـر جهان سـاخته 
می شـود و بـرای اسـتفاده کشـاورزان توسـعه داده شـده اسـت و آنهـا 
می تواننـد توسـط ایـن فنـاوری راه حل هایـی کـه بـه آنهـا در پـرورش 
مـواد غذایـی کمـک می کنـد دریابند.بسـیاری از تولیدکننـدگان مـواد 

غذایـی در تـالش هسـتند تـا تهدیـدات مربـوط بـه محصـوالت خـود 
ماننـد بیمـاری و آفـات را کنتـرل کننـد زیـرا ایـن امـر بـا تغییـرات 
جـوی بدتـر می شود.شـرکت "تارانیـس")Taranis( کـه با کشـاورزان 
و مزرعـه داران چهـار قـاره کار می کنـد، دوربین هـای بـا کیفیـت بـاال را 
بـر روی پهپادهـا تعبیـه کـرد و آنهـا را بـر فـراز مـزارع بـه پـرواز درآورد 
 Ernesto("تـا بـه طور کلی محصوالت را بررسـی کند."ارنسـتو آگوئـرو
Agüero( یکـی از مزرعـه داران آرژانتیـن، گفـت: فکـر می کنـم امروزه 
بـرای افزایـش بازدهـی گیاهان داشـتن یک فنـاوری که به مـا امکان 
شناسـایی آفـات و بیماری هـا را بدهـد ضـرورری اسـت. مـا توسـط 
داده هـای ایـن پهپـاد می توانیـم وجود بسـیاری از این آفات را بسـیار 
زودتر شناسـایی و تشـخیص دهیم.هوش مصنوعی توانایی باالیی در 
شناسـایی "شـپش های دریایـی")sea lice(  دارد و می توانـد سـبب 
صرفه جویـی میلیون هـا دالر در صنعت شـیالت شـود. ین فنـاوری در 
شـیالت نـروژ کاربـرد بسـیاری خواهـد داشـت چـرا کـه دوربین هـای 
استریوسـکوپی یـا دوربین هـای سـه بعدی سـالح جدیـدی در نبرد با 

شـپش های دریایی هسـتند.

ریا
ب د

آ

ساخت یک کاتالیزگر جدید برای تولید هیدروژن 
از آب دریا

محققـان دانشـگاه هوسـتون)Houston( موفـق بـه 
ابـداع یـک کاتالیسـت یـا کاتالیزگـر جدید شـده اند که 
می توانـد بـا بهره وری بـاال از آب دریـا در مقیاس بزرگ 
هیـدروژن تولیـد کند.بـه گزارش سـایت خبـری محیط زیسـت ایران 
)IENA( و بـه نقـل از سـاینس دیلـی، آب دریـا یکـی از منابع زمین 
اسـت کـه بـه وفور وجـود دارد و به عنـوان یک منبع عظیـم هیدروژن 
و آب آشـامیدنی در اقلیم هـای خشـک شـناخته می شـود. اکنـون 
محققـان پیشـرفت مهمـی را بـا یـک کاتالیزور جدیـد رقـم زده اند که 
قـادر بـه برآورده کردن نیازها در مقیاس صنعتی اسـت و برای شـروع 
الکترولیـز آب دریـا نیـاز به ولتاژ نسـبتًا کمـی دارد.آب دریـا به عنوان 
منبـع غنـی هیـدروژن کـه یک منبع انرژی پاک نیز هسـت شـناخته 
می شـود، امـا حتـی بـا وجـود فناوری هـای تجزیـه آب کـه قـادر بـه 
تولیـد هیـدروژن از آب شـیرین هسـتند، تجزیـه آب دریـا همچنـان 
یک چالش اسـت.محققان دانشـگاه "هوسـتون" از دسـتیابی به یک 
موفقیـت چشـمگیر با یک کاتالیـزور واکنش تکامل اکسـیژن جدید 
خبـر داده انـد که همـراه با یک کاتالیـزور واکنش تکامل هیـدروژن به 

توانایـی مـورد نیاز برای پشـتیبانی از نیازهای صنعتی رسـیده اسـت، 
در حالـی کـه بـرای شـروع الکترولیز آب دریا نیاز به ولتاژ نسـبتًا کمی 
دارد."فروکافت" یا کاتالیز تغییر در سـینتیک یک واکنش شـیمیایی 
بـا بهره جویـی از یـک کاتالیزگر اسـت. هدف از کاتالیز، بیشـتر تهییج 
مرحلـه آغازیـن واکنش اسـت. به عبـارت دیگـر، کاتالیزگر نقش یک 
آغازگـر را بـازی می نمایـد. همچنیـن بـه واکنشـی کـه در آن کاتالیـز 
صـورت پذیـرد، واکنـش کاتالیتیـک یـا فروکافتـه گفتـه می شـود.
محققـان می گوینـد این دسـتگاه متشـکل از نیتریدهای فلـزی رایج 
و ارزان قیمـت می توانـد بسـیاری از موانع موجـود در راهکارهای قبلی 
بـرای تولیـد ارزان هیـدروژن یـا آب آشـامیدنی سـالم از آب دریـا را 
برطـرف کند."ژیفنـگ رن" نویسـنده ایـن مطالعـه گفـت: یـک مانـع 
بـزرگ در ایـن راه، عـدم وجـود یـک کاتالیـزور بـود کـه بتوانـد به طور 
موثـر آب دریـا را تجزیـه کند تـا تولید هیدروژن بـدون اینکه یون های 
سـدیم، کلر، کلسـیم و سـایر مؤلفه های آب دریا که پس از آزاد شـدن 
می تواننـد بر روی کاتالیزور تاثیر منفـی بگذارند و آن را غیرفعال کنند، 

انجام شـود. 
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اسـتاندار  بـا  دیـدار  در  اوسط هاشـمی  علـی 
چهارمحـال و بختیـاری افـزود: ایـن در حالـی  
اسـت که در کشـورهای توسـعه یافته 96 درصد 
دانش آموختـگان دانشـگاهی در موقعیت هـای 

شغلی مناسب جذب می شوند.
وی، مهارت آمـوزی را از نسـخه های شـفابخش 
رفـع بیـکاری و رکـود بـازار کار دانسـت و گفـت: 
بـه  منجـر  مهـارت  بـدون  اشـتغال  خروجـی 
شـکل گیری بیـکاران بدهکار می شـود از همین 
رو ضـروری اسـت تا قبـل از اعطای تسـهیالت 
اشـتغالزایی به افراد جویای کار مهارت های الزم 

را به آنها آموزش داد.
اوسط هاشـمی، بـا اشـاره به فعالیت 65 رشـته 
فنـی و حرفـه ای در کشـور، تصریـح کـرد: برای 
ایـن سرشـاخه ها 5 هـزار و 400 زیرمجموعـه 
تعریف و تدوین شـده که نشـان از تنوع، کثرت 
و فراوانـی رشـته های فنی و حرفه ای در کشـور 

است.
رئیـس سـازمان فنـی و حرفـه ای خاطرنشـان 
کـرد: بـرای تغییر نـگاه به اشـتغال در راسـتای 
خوداتکایـی نیازمنـد کسـب مهـارت هسـتیم و 
ایـن نهـاد در همیـن خصـوص رسـالت ویژه ای 

برعهده دارد.
اوسـط هاشـمی، مهارت آمـوزی را از مهمتریـن 
راهکارهـای رفـع محرومیـت و توسـعه مناطـق 
کمتربرخوردار کشـور عنوان کرد و گفت: با توجه 
به اینکه بیشـترین سـهم از بازار کار به مشـاغل 
خدماتـی اختصـاص یافتـه اسـت می تـوان بـا 
ارائـه مهارت هـای الزم بـه افـراد در رشـته های 
مختلـف منجر بـه رونق اشـتغال در این مناطق 

شد.
و  چهارمحـال  ظرفیت هـای  بـه  ادامـه  در  وی 
بختیـاری در بخش صنعت جوش اشـاره کرد و 
افـزود: امـروز به صنعـت جوش به عنـوان یک 

صنعـت و نـه یک رشـته و حرفه نگاه می شـود 
و این استان در این حوزه سرآمد است.

اوسـط هاشـمی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه به 
قابلیت هـای بـاالی چهارمحـال و بختیـاری در 
و  و جوانـان مسـتعد  حـوزه صنعـت جـوش 
توانمنـد ایـن حـوزه امـا هنـوز یـک آموزشـگاه 
جـوش در ایـن اسـتان ایجـاد نشـده و باید در 

این خصوص تالش بیشتری انجام گیرد.
بـه گـزارش ایرنا، رئیس سـازمان فنـی و حرفه 
ای کشـور بـرای حضـور در بیسـتمین کنفرانس 
ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مــلی 
حمایـت  تحـت  و  غیرمخـرب  آزمایش هـای 
و  بـه چهارمحـال  روز سـه شـنبه  سـیویلیک 

بختیاری سفر کرد.
بیسـتمین کنفرانـس ملـی جوش و بازرسـی و 
نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب 
و تحـت حمایـت سـیویلیک روز سه شـنبه در 

دانشگاه شهرکرد آغاز شد.
امـر  بـه  تشـویق  منظـور  بـه  ایـن کنفرانـس 
صنعـت  زمینه هـای  در  نـوآوری  و  پژوهـش 
جوش و بازرسـی جوشـکاری، توسـعه و ترویج 
فرهنـگ مهندسـی جـوش و بازرسـی آن در 
آسـیب  و  کیفیـت  افزایـش  صنایـع کشـور، 

شناسـی اتصـاالت جوشـی در صنایـع مختلف 
کشور آغاز شد.

هم اکنـون بیـش از 2 هـزار نفـر از صنعتگـران 
و  چهارمحـال  هفشـجان  شـهر  در  جوشـکار 
صنعتـی،  مختلـف   طرح هـای  در  بختیـاری 

عمرانی، ملی و بین المللی فعالیت می کنند. 

فعـاالن  مشـترک  نشسـت  در  ضرابـی  محسـن 
اقتصـادی اسـتان اردبیل با سـفیر عمان افـزود: قرار 
بـر ایـن اسـت بـا تـالش اتـاق مشـترک بازرگانـی 
مـراودات اقتصـادی و تجـاری بین 2 کشـور بیش از 
گذشـته افزایش یابد.وی با اینکه نقشـه راه توسـعه 
تجارت بین 2 کشـور در سـال 92 تدوین شـده است، 
ایـن نقشـه زمینـه گسـترش روابـط   اضافـه کـرد: 
اقتصـادی را فراهـم کرده بطوریکه هم اکنـون روادید 
عمـان بـا هزینه کـم و با سـرعت باالتری بـرای تجار 

ایرانی صادر می شود.
وی اضافه کرد: در سـایه این نقشـه راه خط مستقیم 
کشـتیرانی بیـن بنـادر ایـران و عمـان و خـط هوایی 
مسـتقیم بین تعـدادی از شـهرهای دو کشـور برقرار 
اسـت.ضرابی گفـت: میزان واردات ایـران از عمان هم 
از  75 میلیـون دالر در سـال 92  بـه سـقف 433 

میلیون دالر در سـال 97 رسیده  که در مجموع حجم 
تجارت دو کشور را  به یک میلیارد و 161 میلیون دالر 
رسـانده است. رئیس اتاق مشـترک بازرگانی ایران و 
عمـان  ادامه داد: روابط سیاسـی عمان با کشـورهای 
مختلف دنیا مطلوب بوده و این کشـور  پایگاه خوبی 
بـرای صـادرات مجـدد کاال اسـت و بـه اعتقـاد مـن 
عمـان بـه دلیل عضویت در سـازمان جهانی تجارت و 
از  بسـیاری  بـا  آزاد  تجـارت  موافقت نامـه  داشـتن 
کشـورهایی کـه بـه دلیل سیاسـی قـادر به ارتبـاط با 
آنهـا نیسـتیم می توانـد محـل خوبـی برای صـادرات 
مجـدد کاالهـای ایرانـی بـه بازارهـای مختلـف دنیـا 
باشـد.وی گفـت: بـرای ورود بـه این بـازار بهترین راه 
حضـور در هشـت نمایشـگاه تخصصـی اسـت کـه با 
تـالش دولـت عمـان برگـزار می شـود و زمینه هـای 

سرمایه گذاری در این کشور را مهیا می کند.

بازار کشور قابلیت جذب ۲۵ درصد 
دانش آموختگان دانشگاهی را دارد

حجم صادرات ایران به عمان به 
7۲8 میلیون دالر رسید

سودوکو شماره ۱۵9۰

پاسخ سودوکو شماره ۱۵89

افقی
  1 - برای گشایش كار می خرند - قعر 

جهنم، فهمیدن، احساس
 2 - تب کرده، تب دار - میراث - دوران 

بارداری
 3 - زبان تازی - زن خوشبوی - غار وحی، 

عبادتگاه پیامبر
 4 - فعل - اثر فدریكو گارسیا لوركا - تازه 

كار - درون دهان
 5 - كاله فرنگی - گوش كردن - رقاص 

– آتش
 6 - گاز مهتابی، گاز درون المپ مهتابي - 

فیلم آلتمن - پدر عرب

 7 - رکن بحر متقارب - همنشین زن - 
اندازه گیری با متر

 ۸ - اسرار، جمع رمز - اثری از كارلوس 
فوئنتس - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - 

نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی
 9 - هسته تلخ زرد آلو - وسیله ای برای 

حمل لوازم یدكی
 10 - کشیش - پایتخت اتریش - تندرستی 

- دزد و حرامی
 11 - از سوره های مكی قرآن - ازپایتخت 

های آسیایی – طبیعت
 12 - خرما، سوغات گجرات - تاج و افسر، 

تاج مرصع، گردی الوان مورد مصرف در 

نقاشی - قد و قامت، مقابل ندادن
 13 - مرگ انگلیسی - هافبک رئال - معده 

- مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی
 14 - رایحه - جانشین - فیلمی از آرش 

معیریان - در مقابل
 15 - آشیانه جغد - شهری درفرانسه - 

جانور تك سلولی، از جانوران تك یاخته ای
 16 - فیلمی از بهرام بیضایی - اثری از تونی 

موریسون - مخفف از شورش 
17 - كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای كه 
مكررًا وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می 

آورد - خبرگزاری كشورمان
عمودی 

 1 - فیلمی با بازی همفری بوگارت - گرز 
آهنی

 2 - مرحبا، آفرین - برادر پدر - از باشگاه 
های اسپانیا

 3 - شوخ - داستان كوتاه - مقابل کیفی - 
سینمای سوخته آبادان

 4 - ذره باردار، نمد زین - برنده نوبل 
فیزیک 1922 – نشدنی

 5 - تكیه - اتم فرانسوی - در حمام 
بجویید - از آالت هندسی، همنشین پرگار
 6 - جمع چشم، چشمها - پسر تازی - 

لغب حضرت ابراهیم ص
 7 - به حساب اوردن - جوان . دلیر - 

مدرسه قدیم، ادب خانه - نوعی ساز
 ۸ - پایتخت كشور نپال - بهتر از خوب - 

حقه 9 - قایق و بلم - بام فلزی – حلقه
 10 - اگر با دست باز نشد با دندان باز کنید، 

واحد اندازه گیری سرعت در دریا - مادر 
جنوبی - نوعی ضربه چرخشی با پا که نام 

کشوری نیز می باشد در تکواندو
 11 - تردید، دو دلی، از میطالت نماز - نام 

محلی است - سال ترکی، سال آذری - 

ازنوشت افزار
 12 - بی خبر - گرفتگی راه بینی - پرتابه 

ورزشی
 13 - نشر كننده - آغوز، شیر غلیظی است 
که تا سه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می 

آید، اولین ترشح غده سینه ی مادر بعد از 

تولد است و منبع سرشاری از پروتئین - 
فیلسوف المانی قرن هجدهم - زندگی کن، 

طرف، جانب
 14 - كافر، منكر وجود خدا - شخص بیش 

از حد آراسته و نظیف – بدكارترین
 15 - نیزه - امر به نبردن - چوپان، صاحب 

گله را گویند - نام خدای مصریان قدیم
 16 - كاروان شادی - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت

 17 - همسر حضرت ابراهیم - اثری از 
میالن كوندرا

جدول شماره ۱۵9۰

 پیام
استان ها

ارائه گواهینامه جوشکاری در طرح های عمرانی الزامی می شود
رییس انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب کشور از الزامی شدن ارائه گواهینامه 
جوشکاری از سوی جوشکاران، هنگام به کارگیری نیروهای کار در طرح های مختلف عمرانی 
و اشتغال خبر داد. 

مفقودی
ــدل۱389  ــژو ۴۰۵م ــواری پ ــبز س ــرگ س ب
شــماره   بــه  رنــگ  -متالیــک  ای  نقــره 
موتــور۱۲۴89۰۲9۱88 و شــماره شاســی  
شــماره  بــه   NAAM۰۱CA۰AE۲۰739۰
بــه  پــالک ۱۲ق۶73ایــران ۶۵ متعلــق 
ــه  ــود واز درج ــی مفق ــر پورک ــی عصاب موس

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق ششـدانگ اراضـی کـم سـرخ کـه بـه موجـب خالصـه 
معاملـه شـماره 20219-73/6/29 بـه آقـای حسـین مالکـی بمـی  فرزنـد محمـد منتقـل شـده 
اگهـی نوبنـی ملـک منتشـرمورد واخواهـی قـرا نگرفتـه تحدیـد حـدود از ملـک نیز بعمـل نیامده 
وسـند مالکیـت صـادر نگردیـده اسـت طبق سـند رهنـی شـماره 17511-77/1/14دفتـر خانه 4۸ 
کهنـوج در قبـال مبلـغ سـیصد وپانـزده میلیـون  ریـال در رهن بانک کشـاورزی قـرار گرفته و طبق نظر کارشـناس 
رسـمی بـه مبلـغ هفـت میلیـارد ریال ارزیابی شـده اسـت وضعیت پالک فـوق برابر نظر کارشناسـی عبارت اسـت 
ششـدانگ اراضـی کـم سـرخ مسـتثنیات آن بـه مسـاحت یکصـدودو هکتـار وشـش هـزار متـر مربـع اراضی فوق 
تمامـا کاربـری کشـاورزی و تامیـن آب اراضـی فـوق تقریبا بیسـت و سـه سـال قبـل از رودخانه هلیـل و در حال 
حاضـر بـا توجـه بـه خشکسـالیهای پی در پی حاکـم در منطقه دیگر رودخانـه آب ندارد و بروی ششـدانگ اراضی 
پـالک فـوق طبـق اسـتعالم بانـک کشـاورزی از اداره آبیـاری حلقـه چاه مجـوز دار ،و پروانـه دار وجود نـدارد و در 
زمـان بازدیـد یـک حلقـه چـاه بـا نقـاط utm 3114049 و5۸525۸ در قسـمت شـمالی محـدوده پالک مشـاهده 
گردیـد حلقـه چـاه فـوق در حـال حاضـر غیـر فعال و متروکـه وطبق اسـتعالم از اداره آبیـاری شهرسـتان و جوابیه 
آن بـه شـماره 20/9۸/331/9921-9۸/05/02چـاه فـوق متعلـق بـه آقای حسـین مالکـی بمی و غیر مجـاز و فاقد 
پروانـه بهـره بـرداری مـی باشـد و اراضـی فـوق در حـال حاضـر با یر واثار کشـت و زرع هـم دارنـد و فاقد آب می 
باشـند و قسـمتی از اراضـی در ضلـع غربـی محـدود به رودخانـه هلیل و در همان زمـان دهه هفتـاد بعلت طغیان 
بیـش از حـد آب رودخانـه مقـدار تقریبـا ده هکتـار از اراضـی پـالک فـوق را تخریب و فرسـایش خـاک به وجود 
آمـده غیـر قابـل کشـت مـی باشـد و مابقـی اراضـی در صـورت تامیـن آب قابـل کشـت و کشـت گونه غالـب این 
منطقـه زراعـی گنـدم و جـو و ذرت اراضـی فـوق در حـال حاضر بعلـت نبودحلقه چاه مجـوز دار و عـدم تأمین امها 
سـهل اليیـع نمـی باشـد و قابلیـت خرید و فروش به کشـاورز همجـواری کـه دارای تامین آب مـازاد از حلقه چاه 
یـا اینکـه مجـوز حفـر چـاه از اداره آبیـاری داشـته باشـند در غیـر این صـورت اراضی کشـاورزی بـدون آب قابلیت 
خریـد فـروش نـدارد. پـالک فوری از سـاعت 9 الی 12 روز یکشـنبه مورخ 9۸/09/10 در اداره ثبت اسـناد و امالک 
رودبـار جنـوب واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار  امـام سـاختمان  قدیـم فرمانـداری - اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
رودبارجنـوب از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـید.مزایده از مبلـغ هفـت  میلیـارد ریال شـروع و بـه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـدأ فروختـه مـی شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به اب ،بـرق ،گاز اعم 
ازحـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده داری انها باشـدونیز بدهی هـای مالیاتی 
وعـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده مزایـده اسـت ونیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجوه پرداختـی بابت هزینـه های فـوق از محل مـازاد به برند 
ه مزایـد ه مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا تعطیـل رسـمی گردد، 

مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرربرگزار خواهد شـد –
علی رحمان خالص –مسول اجرا اسناد رسمی رودبار جنوب .م الف :7۵۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۸6031900۸00152۸ هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم شـیرین جـان پورحبیبـی زرنـدی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 174 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 13/303 مترمربـع پـالک 2525 فرعـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 115 فرعـی از 236۸ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان انقـالب کوچـه 4 خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای اکبـر رهنمـا محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/ الـف 162
تاریخ انتشار نوبت اول: 22/۸/9۸- تاریخ انتشار نوبت دوم: 6/9/9۸

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 

فاقد سـند رسمي
اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  هيـات  شـماره139۸6031900۸00151۸  برابـررأي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملـك زرند تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضي 
خانـم محدثـه کارور فرزنـد علیرضـا بشـماره شناسـنامه 5126 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 301/25 
مترمربـع پـالك 9۸9 فرعـی از 7561 اصلـي واقـع در زرنـد بلـوار آیـت هللا هاشـمی کوچـه 3 خریداری از مالک رسـمی 
خانـم طلعـت نظریـان محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي 
شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از 
تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهـد شـد. م/الف160
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/۸/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۱398۰۴۰۱9۰۶3۰۰۰۵۱7.۱
بدینوسـیله بـه اقـای مسـعود محمـدی ده یـادگاری بـه شـماره ملـی 3070107427 و آقـای محمـد علی 
 139۸04019063000517.1 پرونـده کالسـه  بدهـکار   3149756642 ملـی  شـماره  بـه  پاقلعـه  جمالـی 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی  شـماره 
27311107۸17769 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن  مبلـغ 193.70۸.734لاير بدهـکار کـه  از تاریـخ 
139۸.6.4 مبلـغ 69.000 لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه بـر اثـر عدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و بکالسـه  9۸00535 در این اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
1۸ ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما  ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 

اینصـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
خواهان: امیر ترکزاده فرزند علی 

آزاد  ابراهیـم شـغل  فرزنـد  براتـی  خوانـده: حمیدرضـا 
المـکان مجهـول 

خواسته: مطالبه خسارت
آقـای امیـر ترکـزاده فرزنـد علـی دادخواسـتی بـه خواسـته باال بـه طرفیت 
خوانـده آقـای حمیدرضـا براتـی فرزنـد ابراهیـم بـه ایـن شـورا تقدیـم کـه 
بکالسـه 9۸0295 شـورای حل اختالف 6 ثبت و برای روز 16/9/9۸ سـاعت 
17 عصـر تعییـن وقـت رسـیدگی گردیـده از آنجایـی کـه خوانـده مجهـول 
المـکان اعـالم گردیـده لـذا به تجویز مـاده 73 قانـون آیین دادرسـی مدنی 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهی مـی گردد تا 
نامبـرده ضمـن اعـالم آدرس دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در صـورت 
تمایـل جهـت گرفتن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقت 
رسـیدگی هـم حاضـر گـردد واال برابـر مقـررات رسـیدگی تصمیـم مقتضی 

اتخـاذ می گـردد. م الـف 324
دبیر شورای حل اختالف شماره ۶ شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسمي

ثبتـي  تكليـف وضعيـت  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  هيـات   9۸/7/25 برابـررأي شـماره139۸6031900۸001463 – 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بالمعارض 
متقاضـي آقـای علیرضـا زارعـی جـالل آبـادی فرزنـد یداله بشـماره شناسـنامه 52۸2 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 316/40 مترمربـع پـالك 9۸۸ فرعـي از 7561 اصلـي واقـع در زرند بلـوار فردوس کوچـه 2۸ خریداری از 
مالـک رسـمی خانـم رخسـاره حجـازی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 
15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف156

تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/۸/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/9/6
حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي- 
برابـررأي شـماره139۸6031900۸001466 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبت ملـك زرند تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـي خانـم اطهره تهامی زرندی فرزند سـیدمحمد بشـماره شناسـنامه 
257 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 260/20 مترمربع پالك 9۸6 فرعـي از 7561 
اصلـي واقـع در زرنـد خیابان 20 متری محرم شـمالی 2 خریداری از مالک رسـمی آقای حسـام 
الدیـن حجـازی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 
15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين 
اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف157
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/۸/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره139۸6031900۸001430 هيـات دوم موضـوع 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت 
ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضي جمعیت هـالل احمر جمهوری اسـالمی ایران بـه نمایندگی آقای 
حمید پورعسـکری در ششـدانگ سـاختمان سـوله به مسـاحت 1237 مترمربع پالك 2610 فرعي مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 2۸7 فرعـی از 2 اصلـي واقـع در کوهبنـان میـدان انقـالب خیابـان حـالل احمـر خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـیدعبدالوهاب آل طـه محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دونوبـت به فاصله 
15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف161- 

تاريـخ انتشـار نوبت اول:چهارشـنبه 9۸/۸/22-تاريخ انتشـار نوبت دوم:چهارشـنبه 9۸/9/6
حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر جیرفت  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
اگهـی موضـوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 139۸60319014001070-مـورخ 9۸/3/12 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر جیرفت تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای نعمت هللا آزاد داور فرزندمرحوم محمد بشـماره شناسـنامه 1331صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 365ترمربع پـالک -فرعـی از 549- اصلی مفـروز ومجزی شـده از پالک  
23فرعـی از 549-اصلـی  قطعـه دو واقـع دراراضی کلرود جیرفت بخش 45کرمان  خریداری  از مالک رسـمی قاسـم 

یاغـی پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی  تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتراضـی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول :9۸/۸/22تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/9/6

جواد فاریابی -ریس اداره ثبت اسناد جیرفت

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-اگهي 
موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 

فاقد سـند رسمي
برابـررأي شـماره139۸6031900۸001462 هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـي آقـای حمیـد مومنـی تذرجـی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 319/40 مترمربـع پـالك 2526 فرعـي مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 143 فرعـی از 236۸ اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان شـهید فهمیده کوچـه 14 خریـداری از مالک 
رسـمی صاحـب جـان میرزایـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره 
تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف159
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/۸/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/9/6

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

بـه اطـالع کلیـه اعضـای محتـرم اتحادیـه / شـرکت تعاونـی می رسـاند که جلسـه 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده نوبـت اول ایـن تعاونـی در سـاعت ۱۵ روزیکشـنبه مورخ 

98/9/3 در محـل سـالن اجتماعـات ناحیـه ۱ آمـوزش و پـرورش تشـکیل مـی گـردد

از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند
ضمنـا اعضائـی کـه مایلنـد حـق حضـور و رای دادن در مجمـع را بـه نماینده تـا االختیار 
واگـذار نماینـد تـا تاریخ 98/9/۲با اتفـاق نماینده خود جهت تائید بـرگ نمایندگیبه محل 

دفتر شـرکت مراجعـه نمایند
دستور جلسه:

تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده ۶اساسنامه(

هیئت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان کرمان شناسه ملی 
106630022075 شهرستان کرمان استان کرمان

آگهی تحدید حدود عمومی 
قســمتی از امــاک حــوزه ثبتــی تالــش طبــق مــاده 14 قانــون ثبــت جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی شــود: بخــش 28 
گیــان ســنگ اصلــی 5 قریــه ی دیــزگاه 1- پــاک 640 – آقــای عصمــت الــه نوائــی خطبــه ســرا فرزنــد همــت ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 142/23 مترمربــع مفــروز از پــاک 58 مــورخ 1398/09/13 ســنگ اصلــی 8 قریــه طــوالرود 2- پــاک 9940 – آقــای رامیــن 
بیابانــی خانکنــدی فرزنــد نعمــت الــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 220/50 مترمربــع مفــروز از پــاک 9919 مــورخ 
1398/09/17 3- پــاک 9962 – آقــای ســید مصطفــی و خانــم ســیده زینــب شــهرت جملگــی نبــوی فرزنــدان ســیدعلی ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن محصــور مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 251 مترمربــع مفــروز از پــاک 9919 مــورخ 1398/09/17 ســنگ اصلــی 11 قریــه 
میانکــوه 4- پــاک 505 – آقــای امیدرضــا شــفیعیون فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 600 مترمربــع مفــروز 
از پــاک 110 مــورخ 1398/09/23 ســنگ اصلــی 12 قریــه قلعــه بیــن 5- پــاک 835 – آقــای علــی نوائیــان نومندانــی فرزنــد ســرخای 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 32/60 مترمربــع )فاقــد پــاک فرعــی( مــورخ 1398/09/13 ســنگ اصلــی 19 قریــه خطبــه ســرا 
6- پــاک 1804 – آقــای ســید داود هاشــمی فرزنــد میرعزیــز ششــدانگ یکبابخانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 965 متــر مربــع 
مفــروز از پــاک 1065 مــورخ 1398/09/18 7- پــاک 1805 – آقــای بابــک خــوش نمــا فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــه وردی  ــد ال ــرزاده فرزن ــادر قنب ــای ق ــاک 870 – آق ــورخ 1398/09/16 8- پ ــاک 690 م ــروز از پ ــع مف ــه مســاحت 2570/50 مترمرب ب
ــع مفــروز از پــاک 751 مــورخ 1398/09/24 ســنگ اصلــی 36 قریــه  ــه مســاحت 1058 متــر مرب ــه و محوطــه ب ششــدانگ یکبــاب خان
ییاقــی نــاوان 9- پــاک 222 – خانــم فوزیــه قهــری فرزنــد حجــت الــه ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 660/87 مترمربــع 
مفــروز از پــاک 155 مــورخ 1398/09/18 ســنگ اصلــی 38 قریــه ی ییاقــی مریــان 10- پــاک 548 – خانــم مینــو مقدمــی جوالنــدان 
فرزنــد احمــد علــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 457/63 مترمربــع مفــروز از پــاک 155 مــورخ 1398/09/16 لــذا بــه 
موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــاک و مجاوریــن امــاک فــوق الذکــر بــه وســیله ایــن آگهــی اخطــار مــی شــود کــه در محــل 
وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانیده و همچنیــن چنانچــه هــر یــک از مالــکان مزبــور یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موعــد مقــرر تحدیــد 
حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 15 قانونــی ثبــت ملــک آنــان بــه حــدود اظهارنامــه تحدیــد حــدود خواهــد شــد و اگــر مالکیــن امــاک 
مجــاور بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی امــاک فــوق اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ صــورت مجلــس تحدیــدی ظــرف ســی 
روز واخواهــی خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. ضمنــا برابــر مــاده 86 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم و در غیــر ایــن صــورت 
پــس از انقضــای مهلــت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده ی قانونــی او ایــن اداره بــدون 

توجــه بــه اعتــراض علیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: 1398/8/22 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

 برگزاری مراسم اهدای جوایز  ممتاز برندگان حساب های قرض الحسنه  پس انداز بانک کشاورزی استان ایالم
در همین راستا  امروز 20آبان ماه 9۸  این مراسم  همزمان با سراسر کشور به پاس قدر دانی از نیت خیر خواهانه سپرده  گذاران قرض الحسنه  بانک 

کشاورزی  5 کمک هزینه خرید خودرو ساخت داخل  هرکدام به  مبلغ 500 میلیون ریال به برندگان به اسامی میالد پیری از شعبه ولیعصر آبدانان ، عباس 
چعب از شعبه دهلران، علی جمشیدی از شعبه لومار ، ناهید قاسمی از شعبه مهران ،وشهال جهانی از شعبه لومار اهدا گردید .مدیر بانک  کشاورزی استان 
ایالم در این مراسم با تقدیر از حسن نیت سپرده گذاران حساب های قرض الحسنه پس انداز ابراز امیدواری کرد، برگزاری این مراسم نماد تقدیر از کار نمونه 

خیرین و سپرده گذاران باشد که با واسطه گری بانک  کشاورزی انجام می گیرد

مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان با حضور در غرفه فوالد خوزسـتان 
در سـومین نمایشـگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشـی، نقش 
فـوالد خوزسـتان در ایفای مسـئولیت های اجتماعی و خوب شـدن 

حـال مردم این اسـتان قابل تقدیر دانسـت.
افشـین حیدری درباره ی برگزاری چنین نمایشـگاه هایی در سـطح 
اسـتان اظهار داشـت: الزمه ی تشکیل چنین نمایشگاهی، مشارکت 

و تـداوم حضور شـرکت های بزرگ صنعتی اسـت.
وی در ادامـه افـزود: حمایـت شـرکت های بـزرگ صنعتـی بـدون 
وجود زیرسـاخت مناسـب نتیجه ای نخواهد داشت. این امر نیازمند 
ورود نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس شـورای اسـالمی، همراه 
بـا ارائـه طرح هـا و الیه هـای حمایتـی از شـرکت های صنعتی فعال 
در حـوزه سـالمت جسـم و روان مردم اسـت. طرح هـای حمایتی از 
شـرکت  های بـزرگ، می تواند مشـوق مناسـبی برای این شـرکت ها 

در ایفـای مسـئولیت های اجتماعی آن ها باشـد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان یـادآور شـد: برگـزاری چنیـن 
نمایشـگاه هایی بـرای معرفـی و شناسـاندن شـرکت های تولیـدی 
ایـن  ارائـه ظرفیت هـای  بـرای  فضایـی  ایجـاد  و  ورزش  حامـی 

شـرکت ها بـه مـردم از اهمیـت بسـزایی برخـوردار می باشـد.
حیـدری در ادامـه سـخنان خـود، از برگـزاری مراسـمی برای تجلیل 
از ورزشـکاران قهرمـان اسـتانی با حضور شـرکت های حمایت کننده 

ورزش، همچـون فوالدخوزسـتان در آینـده خبر داد.
وی افـزود: در ایـن مراسـم بـا اندکـی تفـاوت نسـبت بـه گذشـته، 
برخی از باشـگاه ها و شـرکت های بزرگ صنعتی که در حوزه ورزش 

فعالیـت دارنـد، مـورد تقدیـر و تجلیل قـرار می گیرند.
حیـدری بـا تشـکر از علـی محمـدی مدیرعامـل شـرکت فـوالد 
خوزسـتان بـه خاطر حمایـت از ورزش اسـتان اظهار داشـت: با نگاه 
ویژه اسـتاندار به تیم فوالد خوزسـتان و با وجود کادر فنی مجرب و 
مدیرعامـل باشـگاه فوالد خوزسـتان، امیدواریم این تیـم به روزهای 

اوج خـود بازگشـته و برای اسـتان افتخارآفرین شـود.
وی در پایـان سـخنان خـود از برگـزاری جلسـه ای بـا حضـور مدیـر 
مالیاتـی اسـتان، مدیرعامـل فوالد خوزسـتان و چنـد شـرکت دیگر 
بـرای بررسـی  ظرفیت هـای قانونـی دربـاره ی ارزش افزوده و سـایر 
قوانیـن، بـرای کمک به شـرکت های حامـی ورزش در آینده نزدیک 

داد. خبر 
ایـن گـزارش حاکـی اسـت، غرفـه فـوالد خوزسـتان در سـالن امام 
رضـا )ع(، واقـع در محـل نمایشـگاه های بین المللی اهـواز از تاریخ 
20 لغایـت 24 آبـان مـاه از سـاعت 16:00 الـی 22:00 پذیـرای بازدیـد 

می باشـد. کنندگان 

علــی اکبــری مدیــر امــور باغبانــی 
اســتان  جهــاد کشــاورزی  ســازمان 
ــی  ــزود: امســال پیــش بین ــن اف قزوی
مــی شــود 110 کیلوگــرم زعفــران از 
مــزارع زیــر کشــت ایــن تولیــد و 
برداشــت شــود کــه ایــن رقــم در ســال 

گذشــته 90 کیلوگــرم بــود.
وی ســطح زیــر کشــت مــزارع زعفــران 
در اســتان قزویــن را 47 هکتــار عنــوان 

کــرد و گفــت: ســطح بــارور ایــن مــزارغ 
37 هکتــار اســت.

ایــن مســئول حــوزه کشــاورزی گفــت: 
هــر  از  زعفــران  بردشــت  متوســط 
ــن  ــده ای ــت ش ــزارع کش ــار در م هکت
ســه  قزویــن  اســتان  در  محصــول 

کیلوگــرم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای 
اخیــر کشــت طــالی ســرخ در اســتان 

قزویــن بیــش از 2 برابــر توســعه پیــدا 
کــرده اســت،اظهار داشــت: مناطــق 
ایــن محصــول در  مســتعد کشــت 

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس اس
ــاد  ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام مدی
داشــت:  اظهــار  قزویــن  کشــاورزی 
ــن  ــتان و بویی ــر تاکس ــال حاض در ح
زهــرا و حومــه آبیــک و قزویــن محــل 
کشــت و تولیــد زعفــران در اســتان 
ــت:  ــار داش ــت.اکبری اظه ــن اس قزوی
و  زعفــران  پیــاز  استانداردســازی 
برندســازی ایــن محصــول در قزویــن 
را بــه عنــوان یــک اولویــت در دســتور 

کار خــود قــرار داده ایــم.

همدان_ســاراپرویزی ســاالر/مدیر کل راه و شهرســازی 
ــور   ــتان اول کش ــزء 10 اس ــدان  ج ــر داد: هم ــتان خب اس
ــه  ــه در مرحل ــی مســکن اســت ک ــدام مل ــرح اق ــرای ط ب
اول ثبــت نــام بــرای حدود1700واحــد مســکونی آغــاز مــی 

شــود.
حســن ربانی ارشــد اعــالم کــرد  : بــر اســاس اولویت بنــدی، 
متقاضیــان همدانــی  از انتهــای هفتــه جــاری می تواننــد بــا 
مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی ایــن طــرح، در صــورت بــاز 
بــودن ســایت درخواســت خــود را بــرای خریــد خانــه ثبــت 

. کنند
ــی و  ــدام مل ــرح اق ــت ط ــه نخس ــرد: مرحل ــه ک وی اضاف

تولیــد مســکن، در 10 اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
همــدان، کهگیلویــه و بویراحمــد، خراســان جنوبی، خراســان 
ــتان و  ــاری، کردس ــال و بختی ــزد، چهارمح ــمالی، قم،ی ش

ــود. ــام می ش ــام انج ــت ن ــتان ثب گلس
وی اظهــار داشــت: متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ســامانه اینترنتــی www.tem.mrud.ir شــرط های 
نام نویســی در ایــن طــرح را مطالعــه و اقــدام بــه ثبــت نــام 

ــد. ــدارک خــود کنن ــذاری م و بارگ
ربانی ارشــد افــزود: بــه منظــور تســهیل در امــر ثبــت نــام، 
هــر 3 روز متقاضیــان 3 اســتان می تواننــد در ایــن ســامانه 
ــامانه  ــن س ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــد ک ــام کنن ثبت ن

ــرای  در روزهــای چهارشــنبه یــا پنجشــنبه هفتــه جــاری ب
متقاضیــان همدانــی بــاز شــود.

وی ادامــه داد: متاهــل بــودن، نداشــتن خانــه توســط خــود 
و همســر، خانــه اولــی بــودن، پنــج ســال ســکونت در شــهر 
مــورد نظــر و ســبز بــودن فــرم »ج« آن هــا )اســتفاده نکردن 
ارگان هــای  یارانه هــای  و  از تســهیالت،امکانات دولتــی 
ــن  ــان در ای ــام متقاضی ــرط های الزم ثبت ن ــی( از ش دولت

طــرح اســت.
ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــازی هم ــرکل راه و شهرس مدی
برخــی شــهرهای اســتان ممکــن اســت  متقاضیــان زیادی 
بــرای ایــن طــرح نداشــته باشــند تاکیــد کــرد: در مرحلــه 
نخســت  مجموعــا در اســتان حــدود1700 واحــد در شــهر 
هــای مختلــف   ظرفیــت  ثبــت نــام پیــش بینــی شــده 
ــت  ــا ظرفی ــان ت ــداد متقاضی ــه تع ــا توجــه ب ــه ب اســت ک
حــدود 3000 واحــد در اســتان  قابــل افزایــش مــی باشــد،

وی اضافــه کــرد: پــس از پایان مرحله نخســت نام نویســی، 
آمــار اولیــه تعــداد ثبت نــام کننــدگان مشــخص و بــا توجــه 

ــا  ــش ی ــهر کاه ــر ش ــهمیه های ه ــداد س ــاز، تع ــه نی ب
افزایــش داده می شــود.

ربانی ارشــد افــزود: اگــر تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط 
شــهر همــدان زیــاد باشــد ســهمیه خانه هــای طــرح اقــدام 
ــد افزایــش  ــن شــهر مــی توان ــد مســکن ای ــی و تولی مل

یابــد.
ــروش  ــورت ف ــه ص ــن ب ــرح زمی ــن ط ــت: در ای وی گف
اقســاطی و یــا فــروش 99 ســاله بــه متقاضیــان واگــذار 
ــت  ــاس قیم ــر اس ــم ب ــاخت را ه ــه س ــود و هزین می ش

ــد. ــام شــده بایدپرداخــت کنن تم
بــه  داد:  ادامــه  همــدان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
متقاضیــان هــر یــک از واحدهــای مســکونی ایــن طــرح 
بیــن 75 تــا 100 میلیــون تومــان تســهیالت 12 ســاله بــا 

ســود 1۸ درصــد واگــذار می شــود.
وی اظهــار داشــت: در طــرح اقــدام ملــی و تولیــد مســکن 
ــهید  ــهرک ش ــکونی در ش ــای مس ــدان، خانه ه ــهر هم ش

ــی و شــهرک شــهید بهشــتی ســاخته می شــود. مدن

تولید طالی سرخ در قزوین 
افزایش پیدا می کند

 ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان 
همدان برای حدود هزار و7۰۰ واحد مسکونی

بیمارستان سوانح و سوختگی 
کرمانشاه افتتاح شد

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت: 
این بیمارسـتان از محل اعتبارات سـفر رهبر معظم انقالب در مهرماه سـال 1390 
به اسـتان کرمانشـاه و منابع ملی راه اندازی شـده و برای ساخت آن 550 میلیارد 

ریال هزینه شـده است.
محمودرضا مرادی توضیح داد که این بیمارسـتان در زمینی به مسـاحت 9 هزار 
مترمربـع و در پنـج طبقـه در مجتمع بیمارسـتانی امام رضا )ع( شـهر کرمانشـاه 

ساخته شـده است.
وی ایـن بیمارسـتان را 50 تختخوابـی اعـالم کـرد و گفـت: این تعداد شـامل 12 
تخـت مراقبت هـای ویژه، 3۸ تخت جراحی و بسـتری، سـه تخـت اتاق عمل و 
سـایر بخش ها است.مجتمع بیمارسـتانی امام رضا )ع( بزرگترین، مجهزترین و 
مدرنترین مرکز آموزشـی درمانی و تحقیقاتی منطقه غرب و شـمال غرب کشـور 

اسـت کـه در 15 بهمـن 13۸4 بـه طور رسـمی به بهره برداری رسـید. 
ایـن مجتمـع بیمارسـتانی کار خـود را با 515 تخت شـروع کرد و اکنـون با وجود 

714 تخـت مصـوب، دارای ۸40 تخت فعال اسـت. 
اکنون 2 هزار و 6۸0 تخت بیمارسـتانی در قالب 1۸ بیمارسـتان دولتی دانشـگاه 
علوم پزشـکی، 2 بیمارسـتان خصوصی، سـه بیمارسـتان نظامی و 2 بیمارسـتان 

تامین اجتماعی در اسـتان کرمانشـاه فعال اسـت.

چهارمحال و 
بختیاری

تهران

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ظرفیت کسب و کار در روستاها توسعه می یابد
۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ری تخریب شد

دیــدار  در  عباســی   اقبــال 
بــا رئیــس ســازمان فنــی و 
حرفــه ای کشــور افــزود: تحقــق 
روســتاها  در  پایــدار  توســعه 
بیــش از آنکــه نیازمنــد توزیــع امکانات و تســهیالت باشــد 
ــرای  ــه روســتاییان ب ــوزی ب ــوزش و مهارت آم ــد آم نیازمن
بهره گیــری از ایــن قابلیت هــا و ثروت هــای نهــان اســت.
وی آمــوزش و مهارت آمــوزی بــه جوانــان را از مهمتریــن و 
اصلی تریــن راهــکار رونــق اشــتغال و رفــع بیکاری اســت و 
گفــت : اهمیــت توجــه بــه مقولــه آمــوزش و مهارت آموزی 
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه خوبــی درک شــده و بــا 
اجــرای برنامه هــای تدویــن شــده در ایــن حــوزه می تــوان 

شــاهد خروجی مطلــوب آن باشــیم.
ــرخ بیــکاری  ــار ن ــرای مه ــت ب وی ادامــه داد: اگرچــه دول
ــص داده  ــق اشــتغال تســهیالت مناســبی را تخصی و رون
ــه  ــد منجــر ب ــی نمی توان ــه تنهای ــا تســهیالت ب اســت ام
ایجــاد شــغل شــود و افــراد جویــای کار بایــد در وهلــه اول 
مهــارت و تخصــص راه انــدازی کســب و کار را فــرا گیرنــد.
عباســی بــا تاکیــد بــر توســعه آموزش هــای فنــی و 
حرفــه ای در ایــن اســتان، تصریــح کــرد: ضــروری اســت 
ــام بیشــتری در  ــت و اهتم ــا جدی ــد ب ــم بای ــن مه ــا ای ت
ــهرها و  ــا در ش ــن آموزش ه ــود و ای ــری ش ــتان پیگی اس
روســتاهای اســتان در اختیــار عالقمنــدان و افــراد جویــای 

ــرد. ــرار گی کار ق

در  افــزود:  عباســی  محمــد 
 2 تبصــره  اجــرای  راســتای 
مــاده 10 قانــون اصالحــی حفــظ 
کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا، 
هشــت فقــره از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در روســتای 
ــو شهرســتان ری تخریــب شــد. ــاد بخــش قلعــه ن فیروزآب

ــار از  ــع و قمــع بیــش از 13 هکت ــن قل ــا ای ــه داد: ب وی ادام
اراضــی کشــاورزی روســتای فیروزآبــاد بخــش قلعــه نــو بــه 

چرخــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بازگشــت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی ری بــا تاکیــد بــر حفاظــت از اراضــی 
ــه ســاخت و ســازهای  ــا هرگون ــار داشــت: ب کشــاورزی اظه
غیرمجــاز و دخــل و تصــرف در اراضــی منطقه که مانــع از تولید 

محصــوالت کشــاورزی شــود بــه شــدت برخــورد می شــود.وی 
ــه  ــاورزی ری ب ــاد کش ــای گشــتی جه ــرد: تیم ه ــح ک تصری
ــه شــهری را  ــن منطق ــای ای ــبانه روزی محدوده ه صــورت ش
رصــد و بــا متخلفــان در امر ســاخت وســاز غیــر مجــاز برخورد 
می کنند.عباســی از همــه مالــکان و کشــاورزان خواســت کــه 
قبــل از هرگونــه اقدامــی در زمینــه ســاخت و ســاز در اراضــی 
کشــاورزی بــا مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مکاتبــه 

. کنند
بخــش قلعــه نــو از توابع شهرســتان ری هــم اکنــون دارای 40 
هــزار جمعیــت اســت کــه در 20 کیلومتــری جنــوب ری و در 
مســیر جــاده ورامیــن قــرار دارد و یکــی از مناطق عمــده تولید 

محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم و جــو اســت.

بزودی ۵۰ درصد 
کاالهای اساسی کشور از 

بندرچابهار وارد می شود
بازدیـد  حاشـیه  در  پـور  حسـن  ایـرج 
خبرنـگاران از بنـدر چابهـار بـا اشـاره بـه 
ظرفیت هـای این بندر در تخلیه و بارگیری 
کاالهـا اظهار داشـت: توسـعه محور شـرق 
اسـتان های  در  قبـل  سـال  چندیـن  از 
سیسـتان و بلوچسـتان، کرمان، خراسـان 
جنوبـی و هرمـزگان تعریـف شـده بـود 
و پـس از سـفر رهبـر معظـم انقـالب بـه 
سیسـتان و بلوچسـتان و بازدید از منطقه 
آزاد چابهـار تأکیـد بسـیاری بـر توسـعه 
سـواحل مکـران شـد.به گفته وی اسـتان 
سیستان و بلوچستان در بحث گردشگری 
رتبـه نخسـت کشـور را دارد و ۸0 درصـد 
تن ماهیـان ایـران در بنـدر کنـارک تولیـد 
می شـود. دبیر شـورای هماهنگی توسـعه 
بندر چابهار اظهار داشـت: در راستای اجرای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی توسـعه 
بنـدر چابهـار بـه دلیـل ظرفیت هـای ویـژه 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه کـه در این راسـتا 
شـورای توسـعه این بنـدر زیر نظـر معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری تشـکیل شـده 
اسـت. وی  ادامـه داد: اولین جلسـه شـورا 
در چابهـار برگـزار و در آن نشسـت مصـوب 
شـد کـه 50 درصـد کاالهـای اساسـی تـا 
آخر سـال در بندر چابهـار تخلیه و بارگیری 
شوند.حسـن پور با اشـاره به اعالم شرکت 
داشـت:کاالهای  اظهـار  ایـران  بازرگانـی 
وارداتـی بـه جز روغـن را با توجـه به اینکه 
انبـار ذخیـره روغن در این بنـدر وجود ندارد 
از طریـق بنـدر چابهـار وارد کشـور می کنـد 
و هم اینـک بیـش از 400 هـزار تـن کاالی 
شـرکت بازرگانی دولتـی از طریق این بندر 
بـه کشـور وارد شـده اسـت. وی بـا بیـان 
اینکه رسـوب کاال در بنـدر امام خمینی)ره( 
ضـرورت سـوق دادن تخلیـه و بارگیـری 
کاالهـای اساسـی به سـمت بندر چابهـار را 
دوچنـدان کـرد، گفـت: بخش عمـده ای از 
تخلیه کاالهای شـرکت پشتیبانی امور دام 
کشـور و نیز شـرکت بازرگانی دولتی ایران 
در بنـدر چابهـار صـورت می گیرد کـه بر این 
اسـاس چهار کشـتی ذرت و جو از شرکت 
پشـتیبانی امـور دام و یـک کشـتی شـکر 
و یـک کشـتی برنـج متعلـق بـه شـرکت 
بازرگانـی دولتی ایران تخلیه شـده اسـت.

چابهار
مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان:

فوالد خوزستان در خوب 
شدن حال مردم استان 
نقش مهمی ایفا می کند

طرح »سفیران کتاب« در فارس کلید خورد

 حمایت از ترویج کتابخوانی در جامعه عشایری به مناسبت بیست و هفتمین هفته کتاب استان فارس آغاز شد

عمومـی  کتابخانه هـای  اداره  مدیـرکل 
اسـتان فـارس در آییـن آغاز بـه کار طرح 
ایـن  اجـرای  از  سـفیران کتـاب، هـدف 
برنامـه را تسـهیل در رسـاندن کتـاب  بـه 
مناطـق عشـایری اسـتان فـارس عنـوان 

. کرد
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  روح هللا منوچهـری 
عشـایر تاکنـون کمتـر در حـوزه کتـاب و 
کتابخوانـی مـورد توجـه قـرار گرفته انـد، 
گفـت: بـرای رفـع ایـن نقیصـه در سـه 
سـال گذشـته برنامه هـای گوناگونی اجرا 
شـده اسـت که از جملـه آنها می تـوان به 

"ایـل هـم می خوانـد" اشـاره کـرد.
وی افـزود: بـا آنکـه ایـن طـرح بسـیار 
مـورد توجـه قـرار گرفـت، اشـکاالتی بـه 
آن وارد بـود کـه مهم تریـن آن مشـخص 

نبـودن متولـی طـرح بـود.
مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی فارس با 
اشـاره بـه اینکـه مطالعـه بـر روی طـرح 
سـفیران کتـاب از سـال گذشـته صـورت 

هم اکنـون  طـرح  ایـن  گفـت:  گرفـت، 
در اسـتان فـارس بـه صـورت آزمایشـی 
اجـرا می شـود و امیداریـم تجربـه فارس 
بـه زودی بـه سراسـر کشـور تسـری یابد.

3۱ سفیر کتاب به مناطق 
عشایری اعزام می شوند

منوچهـری اضافه کرد: در مرحله نخسـت 
ایـن طـرح 31 نفـر سـفیر کتـاب کـه در 
دانـش  از  کتابخوانـی  و  کتـاب  زمینـه 
عشـایری  منطقـه   20 بـه  برخوردارنـد، 

می شـوند. اعـزام  فـارس 
مناطـق  دانش آمـوزان  تعـداد  وی، 
را  طـرح  ایـن  پوشـش  زیـر  عشـایری 
بیـش از هفـت هـزار نفـر برشـمرد که در 
476 مدرسه عشـایری درس می خوانند.

انتخـاب  امـکان  و  اسـتمرار  منوچهـری، 
برنامـه  ایـن  ویژگی هـای  از  را  کتـاب 
برشـمرد و بیـان داشـت: امـکان جسـت  
و جـوی کتـاب مـورد نیـاز در ایـن طـرح 

منابـع کتابخانه هاسـت کـه  اسـاس  بـر 
2میلیـون و 500هـزار کتـاب را در اسـتان 

بـر می گیـرد. در  فـارس 
وی، همچنیـن در بـاره چگونگـی عضویت 
افـراد  همـه  گفـت:  نیـز  طـرح  ایـن  در 
بـدون محدودیت سـنی بـا صـدور کارتی 
بهره منـد  کتـاب  سـفیر  مزیت هـای  از 
صـورت  بـه   نیـز  خدمـات  و  می شـوند 
خواهـد  قـرار  اعضـا  اختیـار  در  رایـگان 

گرفـت.
منوچهـری ادامـه داد: عملکـرد این طرح 
در سـال 99 بررسـی می شـود و فعـاالن 
طـرح سـفیران کتاب نیز در جشـن کتاب 

سـال آینـده تقدیر خواهند شـد.

سه هزار جلد کتاب به مناطق 
روستایی و عشایری اهدا شده 

است
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
بـا  آییـن  ایـن  در  نیـز  فـارس  اسـتان 

یادکـرد از محمـد بهمن بیگـی، بنیانگـذار 
تعلیـم و تربیـت عشـایری، اجرای طرح 
سـفیران کتـاب را در مناطـق عشـایری 
سـتود.صابر سـهرابی، با بیان اینکه رشـد 
و توسـعه هـر ملتـی نسـبتی مسـتقیم 
دارد،  کتابخوانـی  و  کتـاب  میـزان  بـا 
افـزود: تمدن سـازی بـا ایجاد تسـهیالت 
بـرای کتابخوانـی فراهـم می شـود و در 
روز  رشـد  وجـود  بـا  اخیـر   سـال های 
افـزون رسـانه های گوناگـون، هیـچ چیز 

جـای کتـاب را نگرفتـه اسـت.
وی، بـا اشـاره بـه تـالش فـارس بـرای 
ایـران  پایتختـی کتـاب  عنـوان  کسـب 
در سـال 9۸،  اظهـار داشـت: ایـن طـرح 
فعالیت هـای کتابخوانـی  رشـد  موجـب 
سـال  چنـد  ایـن  در  و  اسـت  شـده 
اتفاقاتـی افتـاده اسـت کـه در طـول 40 
سـال اخیـر بـرای اولیـن بـار مشـاهده 

د. می شـو
سـهرابی اضافـه کـرد: در همیـن زمینه و 
بـا حمایـت از طرح سـفیران کتاب، سـه 
هـزار جلـد کتاب بـه مناطق روسـتایی و 
عشـایری از سـوی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی فارس اهدا شـده است.

مدیـر کل امـور عشـایری اسـتان فارس 
نیـز در ایـن آییـن بـا بیان اینکـه ضریب 
و  روسـتایی  جامعـه  در  کتـاب  نفـوذ 
عشـایر پنج درصد اسـت، ابراز امیدواری 
کـرد کـه با اجـرای طـرح سـفیران کتاب 
ایـن رقـم به 30 درصد برسـد و تـا پایان 
برنامـه ششـم به  آمـار صددرصد افزایش 
یابـد.روح هللا بهرامـی افـزود: فـارس بـا 
برخـورداری از 5. 12 درصـد از جمعیـت 
عشـایر کشـور که 150 هزار نفر را شـامل 
می شـود، ظرفیتـی بـزرگ بـرای خانواده 

عشـایر به  شـمار مـی رود.
وی، بـا اشـاره به نقش تاثیرگذار عشـایر 
و  اجتماعـی  فرهنگـی،  حوزه هـای  در 
زمینـه  ایـن  در  عنـوان کـرد:  اقتصـادی 
ایجـاد کتابخانه هـای سـیار بـه آمـوزش 
کـرد  توجهـی  شـایان   کمـک  عشـایر 
همچنیـن طرح سـفیران کتـاب می تواند 
دشـواری های دسترسـی بـه کتـاب را در 

ایـن مناطـق تسـهیل بخشـد.
بیسـت و چهـارم آبـان مـاه هـر سـال با 
عنـوان روز کتـاب و کتابخوانی نامگذاری 
شـده اسـت و برنامه هـای مرتبـط بـا آن 

بـه مـدت یـک هفتـه برگزار می شـود.

ته
نک

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان فارس نیـز در این آیین 
بـا یادکرد از محمد بهمن بیگی، بنیانگذار تعلیم و تربیت عشـایری، 

اجرای طرح سـفیران کتاب را در مناطق عشـایری ستود.
صابـر سـهرابی، بـا بیـان اینکـه رشـد و توسـعه هـر ملتی نسـبتی 
مسـتقیم با میزان کتـاب و کتابخوانی دارد، افزود: تمدن سـازی با 
ایجـاد تسـهیالت بـرای کتابخوانی فراهم می شـود و در سـال های 
اخیـر  بـا وجـود رشـد روز افـزون رسـانه های گوناگـون، هیچ چیز 
جـای کتـاب را نگرفته اسـت.وی، با اشـاره بـه تالش فـارس برای 
کسـب عنـوان پایتختی کتـاب ایـران در سـال 98،  اظهار داشـت: 
ایـن طرح موجب رشـد فعالیت های کتابخوانی شـده اسـت و در 
ایـن چنـد سـال اتفاقاتی افتاده اسـت کـه در طول ۴۰ سـال اخیر 
بـرای اولین بـار مشـاهده می شود.سـهرابی اضافه کـرد: در همین 
زمینـه و بـا حمایـت از طـرح سـفیران کتاب، سـه هزار جلـد کتاب 
به مناطق روسـتایی و عشـایری از سـوی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی فارس اهدا شـده اسـت.
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 زندانی خیابان نواب 
تا ۸آذر در خانه موزه استاد عزت هللا 

انتظامی )قیطریه( در حال اجرا است.   

قصر موروثی خاندان 
 فرانکنشتاین 

تا ۸آذر در ایرانشهر - سالن استاد 
سمندریان در حال اجرا است. 

 ستوان اینیشمور 
تا 26 آبان در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است. 

-پدر شدن خوبه؟
-پدر داشتن یه چیز دیگه است!

همه چیز آنجاست
نمایشنمایشنمایش دیالوگ

 رخ نبشت 
تا اول آذر در گالری اثر 

درحال اجرا است. 

 مطرب 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

سینمانمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
مجله همشهری دانستنیها منتشر شد.

 سمفونی نهم 
در سینماهای کشور در حال

 اکران است. 

فیلم

در سـفر رییـس جمهـور بـه سـیرجان در روز دوشـنبه،  26 طـرح  
معدنـی و صنایـع معدنـی در گل گهـر افتتـاح شـد که تعـدادی از 
آن هـا شـامل نیـروگاه 160 مگاواتـی گل گهـر، طرحـی بـا ظرفیت 
2 میلیـون تـن تولیـد آهـن اسـفنجی و چندین طرح توسـعه ای 

سـیرجان می شـود.

  افتتاح طرح های»رویش باورها در دل کویر«
در ایـن سـفر کارخانـه ذوب و ریخته گـری شـماره یـک شـرکت 
جهـان فوالد سـیرجان، خـط 2 کارخانه احیاء مسـتقیم مگامدول 
)کوثـر( شـرکت توسـعه آهن و فـوالد گل گهر، واحد بخـار نیروگاه 

گل گهـر شـرکت گهـر انرژی افتتاح شـد.
کارخانـه ذوب و ریخته گـری شـماره یـک شـرکت جهـان فـوالد 
سـیرجان بـا ظرفیت تولید سـالیانه یـک میلیـون و 200 هزار تنی 
بیلـت بـا مقطـع مربـع بـا حجـم سـرمایه گذاری 11 هـزار و 500 
میلیارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 750 و غیرمستقیم 2 هزار 
و 250 نفـری، خـط 2 کارخانـه احیاء مسـتقیم مگامـدول )کوثر( 
شـرکت توسـعه آهـن و فوالد گل گهـر با ظرفیت تولید سـالیانه 2 
هـزار تنـی آهن اسـفنجی با حجـم سـرمایه گذاری 4 هـزار و 370 
میلیـارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 220 و غیرمسـتقیم ۸۸0 
نفری و واحد بخار نیروگاه گل گهر شـرکت گهر انرژی سـیرجان با 
ظرفیـت تولیـد 160 مگاواتی با حجم سـرمایه گذاری 135 میلیون 
یورویی و اشـتغال زایی مسـتقیم 60 و غیرمسـتقیم 100 نفری، 3 
طرحـی هسـتند کـه در منطقـه معدنـی و صنعتی گل گهـر، تحت 

عنـوان »رویـش باورهـا در دل کویر« افتتاح شـدند.
همچنیـن بـه صـورت هـم زمان بـا افتتاح این سـه طرح توسـعه 
ای، طـرح هـای صنعتـی و معدنی شـرکت صنعتـی و معدنی گل 
گهـر نیـز بـا حضـور رییـس جمهـور بـه بهره بـرداری رسـید که می 
تـوان به شـرکت گهر زمین بـا سـرمایه گذاری 100 میلیارد 

ریالـی و اشـتغال زایی مسـتقیم 30 و غیرمسـتقیم 90 نفـری، 
پسـت 230 بـه 33 کیلـو ولتی شـرکت صنعتـی و معدنی گل گهر 
بـا سـرمایه گذاری 690 میلیـارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 10 
و غیرمسـتقیم 3۸ نفـری، پسـت 400 بـه 33 کیلوولـت شـرکت 
جهـان فـوالد با سـرمایه گذاری 710 میلیـارد ریالی و اشـتغال زایی 
 230 بـه   400 پسـت  نفـری،   60 غیرمسـتقیم  و   20 مسـتقیم 
کیلوولـت نیروگاه سـیرجان با سـرمایه گذاری 1190 میلیـارد ریالی 
و اشـتغال زایی مسـتقیم 25 و غیرمسـتقیم 60 نفـری، کارخانـه 
بریک سـازی سـرد شـرکت جهان فوالد سیرجان باسـرمایه گذاری 
5 میلیون یورویی و اشـتغال زایی مسـتقیم 10 و غیرمسـتقیم 30 
نفری، کارخانه بریک سـازی سـرد شـرکت کاویان گهر سـیرجان با 
سـرمایه گذاری هـزار و 10 میلیـارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 

17 و غیرمسـتقیم 40 نفـری اشـاره کرد.
همچنیـن طرح هـای انتقـال آب، مـواد و انـرژی، بهبـود کیفیـت، 
تجهیـزات نویـن کنترلی، سنگ شـکنی، احداث سـد باطله مخازن 
آب و بازیافـت آب شـامل 16 طـرح، شـرکت صنعتـی، معدنی گل 
گهـر بـا مجموع سـرمایه گـذاری سـه هـزار و400 میلیـارد ریالی و 
اشـتغالزایی مسـتقیم 12۸ و غیـر مسـتقیم 327 نفـری از دیگر 
طـرح های افتتاحی این شـرکت اسـت کـه به بهره برداری رسـید.
در سـفر رییـس جمهـور به سـیرجان پروژه هـای حـوزه آب و برق 
شهرسـتان نیـز از محل نیـروگاه گل گهر به صـورت ویدیو کنفرانس 

شد. افتتاح 

افتتاح بیش از 8هزار میلیارد تومان 
طرح فوالدی

رییـس جمهـور در ادامـه اففتـاح طـرح هـای صنعتـی گل گهـر 
بـا اشـاره بـه توسـعه هـای انجـام شـده در  ایـن مجموعـه گفت: 
»متخصصـان داخلـی کشـور را هم گل کرده انـد و  هم گهر.گل گهر 

امروزه با پیشـرفت هایی که داشـته بهشـت معدنی شـده اسـت. 
مـا در سـفر کرمان، شـاهد افتتاح بیـش از ۸ هزار میلیـارد تومان 

طـرح عظیـم فـوالدی بودیم.«
وی همچنیـن  در آییـن افتتـاح طـرح هـای معدنـی و فـوالدی و 
طـرح هـای صنعـت، آب و بـرق اسـتان کرمان با اشـاره بـه پروژه 
های افتتاح شـده در اسـتان هـای یزد و کرمان اظهـار کرد:» آنچه 
کـه در ایـن 2اسـتان در 2 روز گذشـته مشـاهده کردیـم، فداکاری 
ایـن 2 خطـه بـرای آرمـان هـا، ملـت و کشـور بـزرگ ایـران بـود و 
همـه بایـد در این مسـیر گام های بلندتـری را برداریم ضمن آنکه 
کار عظیـم و بزرگی که امروز توسـط کارگران، مهندسـین، سـرمایه 
گـذاران، طراحـان و سیاسـتگذاران هـم اکنـون در حـال انجـام و 

اجراسـت، قابل تقدیر اسـت.«
بـه گفتـه روحانـی امـروز در زمینه صنعت فـوالد، در دنیـا قدرتمند 
هسـتیم و مـی توانیم در شـرایط کنونی تا ۸0 درصـد کارخانه فوالد 

را بـا تـوان داخلی راه انـدازی کنیم.

گل گهر بزرگ ترین هلدینگ 
معدن و صنایع معدنی 

در ایـن مراسـم، جمشـید مالرحمـان، مدیرعامـل شـرکت معدنی 
گل گهـر بـه ترسـیم اقدامـات و برنامه هـای گل گهـر بـه عنـوان 
بزرگ تریـن هلدینـگ معـدن و صنایـع معدنـی کشـور در زنجیره 

فـوالد گل گهـر پرداخـت.
مالرحمان در مراسـم بهره بـرداری از 26 طرح در مجموعه گل گهر از 
سـوی رئیـس جمهور، گفـت:» آیین گشـایش کارخانه هـای آهن 
اسـفنجی، آهـن و فـوالد گل گهر)خـط دوم( و ذوب و فوالدسـازی 
جهـان فـوالد، همـراه بـا بخـش بخـار 160 مگاواتـی نیـروگاه گهـر 

انـرژی برگزار شـد.«
وی ارزش کل پروژه هـا را بیـش از ۸ هـزار و 200 میلیـارد تومـان 
عنـوان کـرد و افـزود:» ایـن شـرکت بـا وجـود اعمـال تحریم های 
ظالمانـه، عـالوه بـر بیشـترین اسـتفاده از امکانات موجـود و ثبت 
رکوردهای های عملیاتی، رشـد 2 درصدی تولید کنسـانتره و گندله 
سـنگ آهـن و نیـز 23 درصـدی آهـن اسـفنجی را ثبـت کـرده 

است.«
وی به اقدامات اکتشـاف شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر اشـاره 
کـرد و گفـت: »اجـرای عملیـات اکتشـاف در قالـب بزرگ تریـن 
کنسرسـیوم اکتشـاف کشـور کـه بـا هـدف تامیـن مـواد اولیـه 
فـوالد کشـور و صیانت از توسـعه پایـدار و سـرمایه گذاری ها انجام 

می شـود، از اقدامـات ایـن شـرکت بـه شـمار می آیـد.«
وی ادامـه داد: »عملیـات اکتشـاف در سـطح پهنه هـای کشـور به 

ویـژه توده هـای معدنـی گل گهـر نیـز در دسـت انجام اسـت.«
مالرحمان به اقدامات زیربنایی شـرکت گل گهر اشـاره و اظهار کرد: 
»عـالوه بـر اکتشـاف و انجـام عملیـات تا انتهـای زنجیـره تولید، 

تکمیـل و توسـعه زیربناهـا بـه عنـوان پیش نیـاز توسـعه صنایـع 
معدنـی دنبـال می شـود.«

بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر، مشـارکت 
در کنسرسـیوم شیرین سـازی و انتقـال آب از خلیج فـارس جـزء 
اقدامـات گل گهر اسـت؛ پـروژه ای که ارزش بـرآوردی آن به 11 هزار 

میلیـارد تومان می رسـد.
مالرحمـان افـزود: »پیش بینـی می شـود قطعـه نخسـت مسـیر 

انتقـال آب تـا پایـان امسـال راه انـدازی شـود. «
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر گفت: »هـم زمان 
بـا تکمیل و توسـعه نیروگاه های بـرق، هلدینگ گل گهـر، با هدف 
تامیـن هـزار و400 مـگاوات بـرق مـورد نیـاز سـرمایه گذاری های 
انجـام شـده و توسـعه های آتـی، واحد بخـار نیـروگاه )گهرانرژی( 

در چرخـه تامیـن بـرق قـرار گرفت.«
وی یـادآور شـد: »پیـش از ایـن 2 واحـد گازی ایـن نیـروگاه بـه 
ظرفیـت 330 مـگاوات وارد مـدار شـده بودنـد و نیـروگاه دوم قرار 

اسـت بـه زودی وارد فـاز اجرایـی شـود.«

 وی دربـاره وضعیـت حمـل ریلـی منطقـه گل گهر گفت: 
»حمـل ریلـی از اصلی تریـن اهداف زیرسـاختی گل گهر 

اسـت و درحال حاضـر 15 لکوموتیـو و 714 واگـن، عملیـات حمل 
محصـوالت معدنـی را پشـتیبانی می کنند.«

مالرحمـان همچنیـن خبر داد:» برنامـه خرید هزار واگـن از داخل 
کشـور در دسـت اقـدام اسـت کـه بـا هـدف باال بـردن تـوان حمل 

ریلـی مجموعـه گل گهر انجام می شـود.
بـه گفتـه مالرحمـان، قرارداد فاز نخسـت بـرای خریـد 100 واگن با 

یکی از سـازندگان داخلی امضا شـده اسـت.«
مالرحمـان، ایفـای مسـوولیت اجتماعی را از مهم تریـن اقدامات و 
برنامه هـای گل گهـر دانسـت و تاکید کـرد: »این مهـم در باالترین 
سـطح کیفـی در حوزه هـای درمانـی، فرهنگـی و ورزشـی اجرایـی 

شـده است.«
بـه گفتـه مدیرعامل گل گهر، سـرمایه گذاری 21 هـزار میلیارد ریالی 

در حوزه مسـوولیت اجتماعی منطقه در حال اجراسـت.

 »گل گهر« بهشت معدنی ایران است
  رییس جمهور در جریان افتتاح طرح های صنعتی گل گهر :
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