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ــه رازی در  ــه چ ــد ک ــی پرس ــنده م ــه نویس ــن مقال در ای
ــتگان  ــه فرش ــدا ب ــه خ ــت ک ــوده اس ــان ب ــش انس آفرین
ــری  ــن راز برت ــد؟ ای ــی ده ــم م ــش و تعظی ــتور کرن دس

ــت؟ ــان چیس انس
ــوع  ــه ن ــه چ ــارغ از اینک ــت و ف ــم اس ــم عل ــر بگوئی اگ
ــه فرشــتگان  علمــی باشــد، خــوب مــی توانســت آن را ب
ــه  ــت ک ــده اس ــرآن آم ــه در ق ــد همچنانک ــاد ده ــم ی ه
فرشــتگان بــا ســابقه ای کــه از قتــل و فســاد مخلوقــات 
دیگــرِ خــدا داشــته انــد اظهــار مــی کننــد کــه بــرای چــه 
ــن  ــد؟ بنابرای ــودی را بیافرین ــن موج ــد چنی ــی خواه م
ــه فرشــتگان  ــز دیگــری باشــد ک ــد انســان واجــد چی بای
از داشــتن و یــا تحمــل آن عاجــز بــوده باشــند. نویســنده 
بیــان مــی-دارد کــه ایــن راز در توانایــی َخلقــی و ُخلقــی 
ــه  ــل ب ــل، می ــه عق ــک ب ــا تمس ــه ب ــت ک ــه اس آدم نهفت
خوبــی، تواضــع، معرفــت، اعتــراف، توبــه و انابــه، کرامــت، 
ایثــار و گذشــت و همــه صفــات حمیــده ای کــه برگرفتــه 
ــی اســت، حامــل کیفیتــی مــی شــود  از صفــات باریتعال
ــدا  ــات خ ــر مخلوق ــر فرشــتگان و دیگ ــد ب ــی توان ــه م ک
برتــری داشــته باشــد. بــا داشــتن ایــن صفــات حمیــده 
ــی  ــاورد علم ــت بی ــه دس ــم ب ــی ه ــر علم ــه اگ ــت ک اس
نافــع خواهــد بــود. زیــرا کــه علــم در جایــی کــه ظرفیــت 
باشــد حاصــل خواهــد داد. ایــن تعبیــر بــا اســما و 
مســمیاتی کــه در قــرآن، روایــات و ادعیــه  آمــده بیشــتر 
ــا آیــات دیگــری کــه بــه خلقــت انســان  مــی خوانــد و ب
ــودن  ــر ب ــا، ســمیع و بصی ــل روح، ابت ــط اســت مث مرتب
آدم، هــم جــور در مــی آیــد. خاصــه کام اینکــه راز 
ــردد  ــی گ ــر م ــی او ب ــی تکوین ــه توانای ــان ب ــری انس برت
ــتایش  ــورد س ــه م ــد ک ــی کن ــی م ــد ُخلقیات و او را واج
ــن اســماء  ــک کام ای ــرد و در ی ــرار مــی گی فرشــتگان ق
نــه غیــب آســمانها بــوده و نــه پســتی هــا و بلنــدی هــای 
زمیــن؛ بلکــه اشــاره بــه توانمنــدی هــای ذاتــی و فطــری 
آدم و نشــان از تقــدم اخــاق بــر دیانــت و تشــریع دارد. 
فایــده بحــث ایــن اســت کــه از نظــر ادیــان الهــی و بــه 
ویــژه اســام بشــر ذاتــا اخاقــی اســت و قبــل از اینکــه 
بخواهــد دینــی را انتخــاب کنــد از فطــرت ســلیم بشــری 
برخــوردار اســت و حــق و حقیقــت را طالــب اســت و 
ایــن طلــب قبــل از آنکــه دینــی باشــد اخاقــی و انســانی 
ــد  ــه ب ــا نطف ــوع و ی ــر مطب ــه خــدا از ِگل غی اســت. اینک
بــوی انســانی زیبــاروی و خوشــبوی مــی آفرینــد اشــعار 
بــه ایــن دارد کــه انســان بــا اخاقیــات ذاتــی خــود مــی 
ــوع  ــه دنیایــی ســالم و مطب ــی پرآشــوب را ب ــد جهان توان

ــه ــل کند.مقدم تبدی
ــه مســائل آفرینــش از اهمیــت واالئــی  اهمیــت توجــه ب
دینــی  و  فلســفی  مکاتــب  همــه  اســت.  برخــوردار 
ــی  ــرح م ــر را مط ــش بش ــت و آفرین ــث خلق ــر بح ناگزی
ــودن آن ســخن مــی  ــود ب ــا رمزآل کننــد و از واقعــی، و ی
ــل  ــس در مقاب ــر و ابلی ــو البش ــه آدم اب ــد. در اینک گوین
او واقعــی و حقیقــی و یــا نمــادی و ســمبلیک بــوده 
اســت خــود داســتانی دیگــر اســت و در ایــن بــاره بحــث 
ــه نیســت  ــن مقال ــه جــای آن  در ای ــا شــده اســت ک ه
ــا  ــودن و ی ــی ب ــده، 1392(. حقیق ــاج، جهاندی ــع نت )ربی
ــا از  ــای م ــت ه ــد در برداش ــی توان ــودن م ــتعاری ب اس

ــد. ــذار باش ــش تأثیرگ آفرین
ــت  ــا از خلق ــودن آنچــه م ــی ب ــی و عقان ــت در منطق دق
ــرض  ــت دارد. ف ــیار اهمی ــنویم بس ــی ش ــش م و آفرین
ــم و  ــر روال عل ــز را ب ــن اســت کــه خــدا همــه چی ــر ای ب
ــم نیســت  ــرض ه ــه ف ــه البت ــده اســت ک ــت آفری عقانی
ــت.  ــاوت اس ــم تف ــن دو ه ــن ای ــت و بی ــت اس و واقعی
ــا آن  ــم و ی ــی بدانی ــش را واقع ــتان آفرین ــا داس ــر م اگ
ــی  ــوه زندگ ــد در نح ــی توان ــم م ــی کنی ــتعاره تلق را اس
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــز ف ــذار باشــد. و نی ــا تأثیرگ م
ــر  ــر بش ــد. اگ ــه باش ــا توجی ــه آنه ــبت ب ــد نس ــر بای بش
ــه  ــگاه ب ــد آن ــته باش ــورد نداش ــن م ــه الزم را در ای توجی
مطالبــی متمســک مــی شــود کــه خــود داســتانی دیگــر 
ــه افســانه و اســاطیر متوســل مــی شــود و  ــا ب اســت. ی
یــا از دیــن گریــزان شــده و بــه راههــای دیگــری خواهــد 
ــی  ــه خلیفگ ــدا و توجی ــت خ ــد خلق ــن بای ــت. بنابرای رف
ــه  ــول، و ن ــل قب ــر و قاب ــه پذی ــرای وی توجی ــان ب انس

انس طا         1.298.210

مثقال طا     18.200.250

گرم طای 18  4.201.192

گرم طای 24   5.488.200

انس نقره             15.76

انس پاتین      858.235

انس پاالدیوم    1.501.412

بهار آزادی      44.460.000

امامی          45.530.000

نیم       25.690.000

ربع         16.470.000

گرمی       8.680.000

دالر             131.000

یورو         151.200

پوند          171.075

درهم          36.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن     104.000   

دالر کانادا        94.541

دالر استرالیا      92.848 @p a y a m e m a
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:22

غروب آفتاب 
18:07

تهران

مرگ تدریجی »طاق کسری«
بخش هایی از طاق کسری در عراق فرو ریخت

به»شوش«سه هزار ساله دست نزنید
وضعیت»شوش« بعد از گذشت سه سال از جهانی شدن، مطلوب نیست
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استاندار سمنان از 
تصویب انتقال آب خزر 
به عنوان عیدی، نام برد

استاندار سمنان از تصویب انتقال 
آب خزر به کویر مرکزی به عنوان 

یک عیدی به مردم نام برد و گفت: 
اگر وزارت صنعت خرید تضمینی 

آب را ابالغ کند مشکلی برای جذب 
سرمایه گذار نداریم

تایید مصوبه افزایش 
حقوق کارمندان در 

شورای نگهبان

آغاز مرمت دولتخانه 
صفوی قزوین

2

بارها فعاالن محیط زیست نسبت به آبگیری 
سد»ایلیسو« ترکیه، هشدار داده و اعام کردند 
وزارت امور خارجه کشورمان باید در این زمینه 
به صورت جدی وارد شود. اما آنطور که شواهد 
حاکی است  کشور ترکیه  در حال ادامه دادن 
رویه قبلی خود است و اعام کرده آبگیری این 
سد را از تیرماه سال آینده، آغاز می کند. »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه اعام کرد 
که این کشور ژوئن آینده )خرداد- تیر( آبگیری 
سد ایلیسو بر رود دجله را از سر خواهد گرفت.
اردوغان در شهر ›ماردین‹ در جنوب شرق ترکیه و 
در نزدیکی سد ›ایلیسو‹ اعام کرد که هزینه بهره 
برداری از این سد، 8.5 میلیارد لیره )1.6 میلیارد 
دالر( بوده و از این طریق ساالنه 1.5 میلیارد لیره 
به اقتصاد ترکیه کمک خواهد شد.

رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد 
که این کشور  ژوئن آینده، آبگیری 
سد»ایلیسو« را از  سر خواهد گرفت

»ترکیه« راه خود 
را می رود
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واردات کاالهای اساسی به 11 میلیارد دالر رسید
دالری  میلیـارد   11 واردات  از  گمـرک  کل  رئیـس 
کاالهـای اساسـی طـی 11 ماهـه سـال جـاری خبـر داد 
و گفـت: در کاالهـای اساسـی بحـران کـه نداریـم هیـچ، 
واردات  یـا گوشـت  اقـام مثـل ذرت  برخـی  در  بلکـه 
اسـت. داشـته  افزایـش  مشـابه  مـدت  بـه   نسـبت 
بـه گـزارش ایسـنا، مهدی میر اشـرفی در حاشـیه بازدید 
آبـادان  در  آزاد  منطقـه  و گیت هـای  شـلمچه  مـرز  از 
در جمـع خبرنـگاران تصریـح کـرد: در بحـث صـادرات 
بعـد از چیـن کـه 8.3 میلیـارد دالر در 11 ماهـه امسـال 
صـادرات داشـتیم، عراق بـا 8.2 میلیـارد دالر اصلی ترین 
شـریک تجـاری اسـت کـه کاالهـای ایرانـی بـا تنـوع 
بـاال بـه آن صـادر می شـود؛ بنابرایـن بایـد در مرزهـای 
 زمینـی بـا عـراق سـاماندهی خوبـی را داشـته باشـیم.
وی بیـان کـرد: هفتـه گذشـته در باشـماق و پرویزخـان 
حضـور داشـتیم و اقداماتـی در زمینه سـاماندهی پیش 
بردیـم. در مـرز زمینـی شـلمچه نیـز پیگیـر هسـتیم که 
مسـائل و مشـکات صـادرات کاال به کشـور عـراق از این 
مـرز را جمع بنـدی و قسـمتی از آن را بـا هماهنگـی بین 
 سـازمان های مرتبط بـا تجارت در مرز سـاماندهی کنیم.
تعـداد  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تأکیـد  اشـرفی  میـر 
زیـادی از سـازمان ها در مـرز متولـی اعمـال مقـررات 

هسـتند از گمـرک تـا مرزبانـی یـا مناطـق آزاد و دیگـر 
سـازمان ها ولـی بـرای یـک تجـارت سـهل تـر، روان 
تـر، بـا هزینـه کمتـر و سـرعت بیشـتر بایـد هماهنگـی 
عنـوان  تحـت  داخلـی  سـازمان های  بـا  بیشـتری 
 هماهنگـی و مدیریـت یکپارچـه مرزی داشـته باشـیم.
رئیـس کل گمـرک ایـران بـا اشـاره بـه مذاکـرات بـا 
اقلیـم  همچنیـن  و  عـراق  مرکـزی  مسـئوالن گمـرک 
کردسـتان بـرای ایجـاد دروازه مشـترک تجـاری گفـت: 
مدیریـت  در  بیشـتری  هماهنگـی  می کنیـم  تـاش 
هماهنـگ مـرزی را شـاهد و دروازه مشـترک تجـاری 
بـا کشـور عـراق را فعـال کنیـم. ایـن کار باعـث کاهـش 
می شـود. فرامـرزی  تجـارت  و  صادراتـی   هزینه هـای 
میـر اشـرفی اضافه کرد: ایـن دروازه مشـترک تجاری نه 
تنها تولیدکننـدگان و صادرکنندگان را انتفاع می کند، بلکه 
مصرف کننده نهایی این کاالها که در کشـور عراق هسـتند 
نیـز با کاهش هزینه ها عماً سـطح باالتـری از مطلوبیت 
را بـرای متقاضیـان ایجـاد می کنـد.وی بـا رد شـایعات 
بحـران در تأمیـن کاالهـای اساسـی گفت: طـی 11 ماهه 
اخیـر آمـاری از واردات کاالهای اساسـی داریم که نشـان 
دهنـده بحـران در ایـن زمینه نیسـت و وضعیت مطلوب 
اسـت. در ایـن مـدت ماهانـه بالـغ بر یـک میلیـارد دالر 

کاالهـای اساسـی به کشـور وارد شـده که به لحـاظ وزنی 
 700 هـزار تـن نسـبت بـه مدت مشـابه افزایش داشـت.
رئیـس کل گمـرک ایـران ادامـه داد: بـه عنـوان نمونـه 
و سـرد  واردات گوشـت گـرم  تـن  هـزار  امسـال 137 
داشـتیم کـه نسـبت به سـال گذشـته 5000 تـن افزایش 
را نشـان می دهـد؛ بنابرایـن در بحـث تأمیـن ارز و ورود 
کاالهـای اساسـی مشـکل خاصـی وجـود نـدارد، بلکـه 
تفـاوت نـرخ ارز مسـلمًا انگیـزه ای می شـود کـه کاالهای 
خریـداری شـده بـا ارز دولتـی بیشـتر متقاضی داشـته 
 باشـد و عمـاً تحریکـی هـم در بـازار ایجـاد می شـود.
میـر اشـرفی یـادآور شـد: در کاالهـای اساسـی بحـران 
کـه نداریـم هیـچ بلکـه در برخـی قلـم کاالها مثـل ذرت 
یـا گوشـت واردات نسـبت بـه مـدت مشـابه افزایـش 
داشـته و طـی 11 ماهـه امسـال قریـب بـه 11 میلیـارد 
 دالر بـرای واردات کاالهـای اساسـی هزینـه شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: در بحـث واردات کاال چنـد مرحلـه داریم 
کـه اول ورود کاال )صاحـب کاال اسـناد خریـد را بایـد 
اخـذ کنـد(، دوم ترخیـص کاال )زمانـی کـه کاال به گمرک 
اظهـار می شـود و سـازمان های مرتبـط بـا ورود کاال بایـد 
مجوزهـای قانونـی صاحب کاال را رؤیـت و اجازه ترخیص 

بدهنـد( و مرحلـه آخـر تشـریفات گمرکی اسـت.

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775
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133/069/437ر210/000/0004
بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1397

97/7/085-105  2097003501000103
تكميل و آسفالت روستاهاي ده نظر، 

ابراهيم آباد پشت رود و اسام آباد ريگان
365500/000/0009/909/306/727

97/7/1062097003501000104
تكميل باند دوم محور دارزين- دهبكري 

شهرستان بم
365550/000/00010/985/399/516

97/7/1072097003501000105
احداث بزرگراه بم- زاهدان- ميرجاوه )پل 

عابر پياده روستاي ضياء آباد نرماشير(
180120/000/0002/362/206/749

بر اساس فهرست 
بهای راهداري 1397

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دومفراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

ــد. ــدی باش ــا تعب ِصرف
بــه بیانــی دیگــر، بســیاری ممکــن اســت 
چنیــن فکــر کننــد کــه دیــن اســت کــه بــه 
ــای  ــد، وف ــد دروغ نگوی ــی گوی ــان م انس
ــت  ــت در امان ــه عهدداشــته باشــد، خیان ب
ــوع خــود  ــم بســتیزد، هــم ن ــا ظل ــد، ب نکن
را دوســت داشــته باشــد، صلــه رحــم کنــد، 
ــوب  ــد، خ ــان باش ــادر مهرب ــدر و م ــه پ ب
ــرد  ــوب بگی ــم خ ــرد و تصمی ــم بگی تصمی
و هــزاران مــورد دیگــر. در حالیکــه بــه 
نظــر مــی رســد توجــه بــه ایــن امــور قبــل 
ــانی و  ــری، انس ــد فط ــی باش ــه دین از آنک
ــاس  ــر اس ــی ب ــر آدم ــت و ه ــی اس طبیع
ــد  ــه من ــب عاق ــن مطال ــه ای ذات خــود ب
اســت. امــا کــم و کیــف آن را دیــن و 

ــد. ــی کن ــن م شــریعت معی
نوشــته  مطالبــی  هبــوط  بــاره  در  قبــاً 
ــه روش  ــه ب ــه ک ــن مقال ــب ای ام و مطال
مــی  اســت  تهیــه شــده  ای  کتابخانــه 

توانــد مقــدم بــر آن باشــد.
مــی دانیــم کــه خــدا در آغــاز خلقــِت 
ــی داشــته  ــت و گوی ــا فرشــتگان گف آدم ب
ــه در  ــتانی ک ــره داس ــوره بق ــت. در س اس
ــن  ــدارد چنی ــرآن مشــابه ن جــای دیگــر ق

ــت: ــده اس آم
انــی جاعــل  و اذ قــال ربــک للملئکــه 
ــا  ــل فیه ــوا اتجع ــه قال ــی االرض خلیف ف
مــن یفســد فیهــا و یســفک الدمــاء و 
ــک،  ــدس ل ــدک و نق ــبح بحم ــن نس نح
ــون  ــون.و چ ــا ال تعلم ــم م ــی اعل ــال ان ق
مــن  گفــت:  بفرشــتگان  پــروردگارت 
ــم  ــینی بیافرین ــن جانش ــم در زمی میخواه
گفتنــد: در آنجــا مخلوقــی پدیــد مــی 
آوری کــه تباهــی کننــد و خونهــا بریزنــد؟ 
بــا اینکــه مــا تــو را بپاکــی مــی ســتائیم و 
تقدیــس مــی گوئیــم؟ گفــت مــن چیزهــا 
ــم کــه شــما نمــی دانیــد ).3( و  مــی دان
خــدا همــه نامهــا را بــآدم بیاموخــت پــس 
ــرا بفرشــتگان عرضــه کــرد  از آن همــه آنان
ــرا از  ــد م ــی گوئی ــت م ــر راس ــت اگ و گف
نــام اینهــا خبــر دهیــد )31( گفتنــد تــو را 
ــه مــی کنیــم مــا دانشــی جــز آنچــه  تنزی
دانــای  نداریــم کــه  ای  آموختــه  بمــا 
ــت ای آدم،  ــی )32( گف ــا توئ ــه تنه فرزان
فرشــتگان را از نــام ایشــان آگاه کــن و 
ــت  ــرد گف ــا آگاهشــان ک ــام آنه ــون از ن چ

مگــر بشــما نگفتــم کــه مــن نهفتــه هــای 
ــه را  ــم؛ آنچ ــی دان ــن را م ــمان و زمی آس
ــه را  ــد و آنچ ــرده ای ــکار ک ــما آش ــه ش ک
ــم )33(. ــی دان ــتید م ــی داش ــان م پنه

در ایــن مــورد بــه اختصــار دو تعبیــر مــی 
تــوان داشــت:

ــس  ــه پ ــی آفریندک ــودی م ــدا موج - خ
از آنکــه بــه او افــراد برجســته ای کــه 
ــز اســرار  ــد و نی ــوق زمــان و مــکان ان ماف
زمیــن را تعلیــم مــی دهــد )معرفــی مــی 
ــی  ــز م ــان آن عاج ــتگان از بی ــد( فرش کن

ماننــد و ... و تعبیــر دوم اینکــه:
- خــدا موجــودی مــی آفرینــد کــه دارای 
ــه  ــت ک ــی اس ــی فراوان ــای ذات ــی ه ویژگ
ملهــم از صفــات الهــی اســت و فرشــتگان 
ابعــادی  ذو  موجــود  چنیــن  درک  از 
و...صاحــب  شــوند  مــی  زده  شــگفت 
تفســیر مجمــع البیــان )طبرســی، ج.1، 
ــا  ــب و ی ــروری در قل ــا ض ــم را ی 76( عل
از طریــق  اِخبــار  یــا  و  بــا مشــاهدات، 
اســتدالل مــی دانــد بــا تعبیــر فــوق بــرای 
آدم از مــاده علــم، و بــرای فرشــتگان کــه 
ــاء  ــاده اِنب ــه از م ــورت نگرفت ــاهده ص مش
ــا  ــت. ام ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــی خب یعن
ــتگان  ــر فرش ــه اگ ــت ک ــن اس ــؤال ای س
هــم اســماء ومســمیات آن را مشــاهده 
ــماء  ــتند اس ــی توانس ــاز نم ــد ب ــی کردن م
را بفهمنــد؟ در »عرضهــم« نظــرات چنــدی 
ــه ذوی  ــم ب ــم« ه ــد »ه ــه ان ــت. گفت اس
ــردد  ــی گ ــول برم ــر ذوی العق ــول و غی الق
آمــده  »هــم«  تغلیــب  اســاس  بــر  و 
ــا« و  ــرءات »ه ــی ق ــه در بعض ــا اینک کم
ــراءه  ــی ق ــت )ف ــده اس ــم آم ــن« ه »ه
ابــن  قــراءه  فــی  و  عرضهــا  ثــم  ُاّبــی 
مســعود ثــم عرضهــّن( )طبرســی،77(. 
المیــزان مــی نویســد:  و نیــز صاحــب 
ایــن  بــه  بیشــتر  فرشــتگان  اعتــراض 
ــرای  ــد ب ــی خواه ــه خــدا م ــود ک ــل ب دلی
خــود جانشــینی قــرار دهــد امــا ]بــه نظــر 
ــان[ چــون موجودیــت انســان مــادی و  آن
ــا  ــذا بن ــی اســت ل ــی جمع مســتلزم زندگ
بــه اظهــار فرشــتگان موجــب خونریــزی و 
ــر از  ــود را برت ــا خ ــود. آنه ــی ش ــاد م فس
همــه مــی دانســتند. ســخن فرشــتگان از 
روی جهالــت بــوده و نــه اینکــه اعتراضــی 

ــند.  ــته باش ــدا داش ــل خ ــر فع ب
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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به»شوش« سه هزار ساله دست نزنید
وضعیت»شوش« بعد از گذشت سه سال از جهانی شدن، مطلوب نیست

شهر شوش، خاستگاه یکی از نخستین تمدن های بین النهرین

اســتان  غربــی  شــمال  در  شــوش 
اســت.  شــده  واقــع  خوزســتان 
هفــت  بــه  را  آن  قدمــت  مســتندات 
ایــن  می رســاند.  پیــش  هزارســال 
منطقــه خاســتگاه یکــی از نخســتین 
»ایامــی«  بین النهریــن،  تمدن هــای 
تــا  را  خــود  اهمیــت  بــود کــه  هــا 
دوره هخامنشــیان حفــظ کــرد. ایــن 
شــهر بــرای 3000 ســال از مهم تریــن 
پایتخت هــای ایــران بــود و حــاال بــا 
45 هکتــار وســعت در قلــب شــوش 
کنونــی واقــع شــده و مــردم را کــه 

ــدرن  ــی م ــاه و زندگ ــد، رف ــل دارن تمای
داشــته باشــند، ســخت درگیــر خــود 
همیــن  بــرای  شــاید  اســت،  کــرده 
ــه جــان شــهر  ــار زخمــی ب اســت هــر ب

نــد. ز ندا می ا
در پــای تپــه یــا همــان شــهر باســتانی 
ــاخته  ــی س ــای نامنظم ــوش، خانه ه ش
از  می گوینــد  محلی هــا  کــه  شــده 
باســتان  »رومــن گریشــمن«  زمــان 
ــال کاوش  ــه درح ــوی ک ــناس فرانس ش
شــوش باســتان بــود، بنــا شــده اند. 
ــد و  ــند ندارن ــب س ــه اغل ــی ک خانه های
ــاخت  ــت س ــا، حکم ــه محلی ه ــه گفت ب
باســتانی  شــهر  از  محافظــت  آن هــا 
شــوش بــر پایــه تفکــر گریشــمن بــوده 

ــر  ــرای تغیی ــل ب ــاال می ــا ح ــت. ام اس
بــه  خانه هــا  ایــن  انــدازه  و  شــکل 

وضــوح دیــده می شــود.

شوش پس از باران اخیر
ــاز شــهر باســتانی شــوش،  محوطــه ی ب
پاتــوق جوانــان شــهر اســت هــم فضــای 
از  توریســت هایی  هــم  دارد،  ســبز 
ــه  ــوش ک ــاهی داری ــگ. کاخ ش ــر رن ه
بازمانــده آثــار آن بــدون هیــچ محافظــی 
ــوب  ــای جن ــاب و بارش ه ــور آفت ــر ن زی
ــذر  ــل گ ــاب از مح ــک طن ــا ی ــط ب فق
ــدگان جــدا و حفاظــت شــده،  بازدیدکنن
ــروز کنجــکاوی  ــرای ب محــل مناســبی ب
ــان اســت. دســت  و شــیطنت های جوان
زدن بــه ایــن آثــار ممنــوع نیســت و 

ایســتادن روی پایه هــای ســتون های 
ــه  ــرای هم ــن، ب شــاهی و عکــس گرفت

حتــی تروریســت ها آزاد اســت.
در مــوزه شــوش کــه آثــاری از ایــن 
شــهر باســتانی، در کنــار یافته هایــی 
از محوطه هــای باســتانی هفــت تپــه 
می شــود.  دیــده  هــم  چغازنبیــل  و 
برخــی آثــار شــوش در ویترین هــای 
بــدون ســرپوش قــرار داده شــده اند 
حتمــًا  می کنــد  فکــر  بازدیدکننــده  و 
ــس  ــاله را لم ــار 3000 س ــن آث ــد ای بای
کنــد تــا تاریــخ را بهتــر درک کنــد. 
قســمت بیــرون مانــده ایــن آثــار از 
ویتریــن شیشــه ای، بــر اثــر تمــاس 
تغییــر  اغلــب  بازدیدکننــدگان  زیــاد 
رنــگ داده انــد و هیــچ کســی حتــی 
ــی  ــوزه، یعن ــلوغ ترین روز کاری م در ش
ــد. روی  ــر ده ــه تذک ــت، ک ــه نیس جمع
نیــز  دیــواری  ویترین هــای  شیشــه 
ــدگان  ــورت بازدیدکنن ــت و ص ــر انگش اث
باســتانی  می شــود.محوطه  دیــده 
شــوش پــس از بــاران اخیربــارش بــاران 
ــرده  ــبز ک ــیار س ــوش را بس ــه ش محوط
ــد در  ــا می گوین ــه محلی ه ــه طــوری ک ب
16 ســال اخیــر چنیــن ســبزی را شــاهد 
همــه  باســتانی  تپه هــای  نبوده انــد. 
ــای ســتون ها و روی  ســبز شــده اند و پ
فرانســوی ها  قلعــه  دیوارهای هــای 
گیاهــان زیــادی روییــده اســت. بــه 
ــازی  ــت پاکس ــوز وق ــد هن ــر می رس نظ
محوطــه از گیاهــان هــرز و خــود رو 
نرســیده اســت. رد شــوره و رطوبــت 
کهنــه  و  تــازه  باران هــای  از  ناشــی 
ــه  ــز ب ــه فرانســوی ها نی ــوار قلع روی دی

دیــده می شــود. راحتــی 

گیاهان محوطه باستان 
شناسی کاوش نشده 

را پنهان کردند
معــاون  ارســطوزاده،  محمدحســین 
میــراث فرهنگــی اســتان خوزســتان 
دربــاره وضعیــت نگهــداری آثــار شــوش 
اگــر  کســی  اگــر  حــال  می گویــد:  
کســی بخواهــد روی ایــن آثــار تاریخــی 
دســت بکشــد، بایــد روی وجــدان خــود 
ــه در  ــتونی ک ــاً سرس ــذارد ، مث ــا بگ پ
ــم  ــر می کن ــرار دارد فک ــوزه ق ورودی م
بــه هیــچ عنــوان امــکان دسترســی بــه 
ــش  ــه جه ــر اینک ــدارد مگ ــود ن آن وج
فوق العــاده ای بــرای دســت زدن بــه 
ــد:  ــه می کن ــد.او اضاف ــام دهن ــر انج اث
ــوزه  ــم م ــعی کردی ــال ها س ــن س در ای
و  ویترین هــا  ایجــاد  بــا  شــوش 
ــری  حفاظــت الکترونیــک وضعیــت بهت
پیــدا کنــد. بــه هــر حــال متولیــان مــوزه 
ــار  ــه آث ــا کســی ب ــد ت هــم حضــور دارن
ــته  ــال گذش ــه در س ــد. البت ــت نزن دس
آثــاری کــه بــر اثــر تمــاس دســت دچــار 
تغییــر رنــگ شــده بودنــد در آزمایشــگاه 
پاکســازی  و  مرمــت  شــوش  مجهــز 
شــرایط  می گویــد:  شدند.ارســطوزاده 
صــد  در  صــد  آثــار  ایــن  نگهــداری 
مطلــوب نیســت، امــا ســعی کردیــم 

ــد. ــده آل باش ای
او دربــاره محافظــت از آثــار شــوش 
ــوالت  ــل فض ــاز و در مقاب ــه ب در محوط
ــدگان، توضیــح می دهــد: بیــرون از  پرن
ــش هایی  ــوزه پوش ــاغ م ــه، در ب محوط
ــور  ــر ن ــار در براب ــداری از آث ــرای نگه ب
ــمانی و  ــزوالت آس ــاب، ن ــتقیم آفت مس
ــدگان طراحــی شــده اســت.  ــه پرن فضل
پوشــش ها  ایــن  از  نمونــه  ســه  دو 
توســط همــکاران در پایــگاه میــراث 
جهانــی شــوش تســت شــده کــه فکــر 
بــه  را  آن  تعطیــات  قبــل  می کنــم 

ــانند. ــه برس نتیج

معــاون میــراث فرهنگــی خوزســتان در 
ــت  ــرای حفاظ ــد: ب ــال می گوی ــن ح عی
نــوع  یــک  باســتانی  آثــار  ایــن  از 
ــادی  ــداد زی ــود دارد؛ تع ــر ج ــرز فک ط
شناســان  باســتان  و  مرمتگــران  از 
فضــای  بــرای  آثــار  ایــن  معتقدنــد 
ــده،  ــی نش ــور طراح ــته و محص سربس
چــون ســتون ســنگی اســت و اگــر 
فضــای ویترینــی محصــور و گلخانــه ای 
ــت  ــن اس ــم ممک ــاد کنی ــرای آن ایج ب
ــر  ــه ه ــود. ب ــریع ش ــایش آن تس فرس
حــال مســأله ایــن اســت پوششــی 
روی ایــن آثــار ایجــاد کنیــم کــه از 
وجــود فضلــه حیوانــات، تابــش شــدید 
امــان  در  بارندگی هــا  یــا  خورشــید 
باشــد. امیدواریــم قبــل از تعطیــات 
شود.ارســطوزاده  اجــرا  برنامــه  ایــن 
در  آثــار  از  برخــی  قبــاً  می گویــد: 
ویترین هــای شیشــه ای محصــور شــده 
بودنــد تــا در برابــر عوامــل محیطــی 
ــت،  ــد از تس ــا بع ــوند، ام ــت ش محافظ
ــت  ــکل گرف ــول ش ــر معم ــات غی اتفاق
ــایش  ــد فرس ــدیم رون ــه ش ــه متوج ک
است.ســوای شــیوه  ســرعت گرفتــه 
نگهــداری آثــار باســتانی و ارزشــمند 
شــوش کــه تقریبــًا مدلــی شــبیه تمــام 
ــت،  ــران اس ــی در ای ــای جهان محوطه ه
ــن محوطــه هــم  ــد از ای سیســتم بازدی
ــوش  ــت ش ــت. بلی ــی اس دارای نقایص
ــرای  ــان و ب ــا 5500 توم ــرای ایرانی ه ب
خارجی هــا 35000 تومــان اســت امــا 
هیــچ خدماتــی مــا بــه ازای آن داده 
نمی شــود، نــه بروشــور کاغــذی، نــه 
ــه  ــی ک ــه راهنمای ــی و ن ــای صوت راهنم
ــی  ــت و راهنمای ــا را هدای بازدیدکننده ه
اطاع رســانی  تابلوهــای  کند.بیشــتر 
و  شــده  مخــدوش  بــاز  محوطــه  در 
آثــار  شناســنامه  مــوزه ،  داخــل  در 

کاغذهایــی مســتهلک اســت.

گزارش
ایسنا

پیام رسـانه

روزنامـه ایندیپندنت از رد 
درخواسـت ترزا می توسط اروپا، مبنی بر 
یـک توافـق بهتر در ارتباط با برگزیت خبر 

داده است.

خبرگـزاری اسپوتنیک از سرنگون 
کردن یک دسـتگاه پهباد نظامی ارتش 
پاکسـتان توسط ارتش هند در مرزهای 
بین المللی این دو کشـور خبر داده است.

برگزاری  الجزیرهاز  خبرگزاری 
انتخابـات در الجزایر برای انتخاب یک 

دولت قوی تر خبر داده اسـت.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله نوشـته: آلمان 
حـزب هللا لبنان را تحریم نمی کند. آلمان

زندگی اشرافی با تفکر انقالبی - اسالمی سازگاری نداردپیام خبر
رییس جدید قوه فضائیه در نخستین مطلب پس از تصدی این سمت در اینستاگرام به ضرورت 
مبارزه با فساد اشاره کرد.

سنا
:ای

س
عک

نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با 
اشـاره بـه لزوم حزبی شـدن نظـام انتخاباتی کشـور گفت: 
اسـتانی شـدن انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی راه را 
بـرای اصـاح نظـام انتخابـات و اجرایـی کشـور همـوار می 
کند.محمـد مهـدی زاهدی روز شـنبه در نشسـت خبری در 
محـل هتل آسـمان کرمان افزود: ما یکـی از ناکارآمدترین 
نظـام هـای انتخاباتـی دنیـا را داریـم و احـزاب در فرآینـد 
انتخابات کنار گذاشـته شـده اند و بسـیاری از فسـادها هم 

بـه دلیل بهـا نـدادن به احزاب اسـت.

رییـس جمهـوری اسـامی ایـران بـه دعوت رسـمی رئیس 
جمهور و نخسـت وزیر عراق، روز دوشـنبه و برای سـفری 3 
روزه بـه ایـن کشـور سـفر می کنـد. پرویز اسـماعیلی معاون 
ارتباطـات و اطـاع رسـانی دفتـر رئیس جمهـور ضمـن اعام 
ایـن مطلب، گفت: حجت السـام والمسـلمین دکتر حسـن 
روحانـی روز دوشـنبه 20 اسـفند 97 وارد بغـداد خواهـد شـد 
و مذاکـرات دو جانبـه ای بـا رئیـس جمهـور و نخسـت وزیر 
عـراق در خصـوص روابـط فیمابیـن و همکاری هـای منطقه 

ای دو کشـور خواهد داشـت.

نظام انتخاباتی کشور 
حزبی شود

روحانی دوشنبه عازم 
بغداد می شود

سـخنگوی شـورای نگهبـان از ارسـال نظـر 
بـه  رسـمی  غیـر  بـه صـورت  ایـن شـورا 
مجلـس خبـر داد.کدخدایـی بـا اشـاره بـه 
آخریـن بررسـی های الیحـه بودجـه سـال 
98 در ایـن شـورا گفـت: اخبـار اعـام شـد 
مـا نظـر غیررسـمی خـود را بـرای مجلس 
ارسـال کردیـم؛ در جلسـات هفتـه گذشـته 
جلسـات  شـد،  شـروع  سه شـنبه  از  کـه 
فوق العاده ای را داشـتیم و تا روز پنجشـنبه 
بـه طـول انجامیـد و در چند نوبـت اعضای 

شـورای نگهبـان الیحـه بودجـه را بررسـی 
کـرده و گزارشـی از آن بـه مجلـس ارائـه 
شـد.وی با بیـان اینکه شـورای نگهبـان در 
قالـب 19 بند ایرادات خـود را برای مجلس 
شـورای اسـامی ارسـال کرده اسـت، بیان 
کرد: در بنـد )الف( تبصره یک عبارت هایی 
آمـده کـه تفاوت هایـی را بـا سیاسـت های 
از  داشـت،  توسـعه  برنامـه ششـم  کلـی 
ایـن جهـت ایـن عبارت هـا مغایـر بنـد 10 
سیاسـت های کلـی شـناخته شـد بـر این 

اسـاس شورای نگهبان آن را مغایر بند یک 
اصـل 110 اعـام کرد.کدخدایی تصریح کرد: 
برخـی از ایرادات در الیحه بودجه سـال 98 
هـم به صورت شـکلی بـود ماننـد اصل 15 
که عبارت های غیر فارسـی در قسـمت های 
مختلـف مصوبه بودجه اسـتفاده شـده بود 
کـه آن هـم بـه صورت یکجا بـرای مجلس 
ارسـال شـد. وی همچنیـن عنوان کـرد: در 
برخـی از بند هـای الیحـه بودجـه سـال 98 
ماننـد بنـد الحاقـی 2 کـه بحث مربـوط به 
منابـع صنـدوق توسـعه ملی وجود داشـت 
کـه شـورای نگهبـان آن را مغایـر بـا اصـل 
57 قانون اساسـی شـناخت، زیرا برداشت 
از ایـن صنـدوق بایـد با اجـازه مقام معظم 

باشـد. رهبری 

ایرادات بودجه سال ۹۸ به 
مجلس اعالم شد

صادرکنندگان می توانند بدون تعرفه 
گمرکی کاالهای اساسی، وارد کنند

معـاون اقتصـادی رییس جمهور گفت: هم اکنون ذخیره اسـتراتژیک کشـور در 
بیشـتر کاالهـای اساسـی در وضعیـت بسـیار خوبی قـرار دارد و به مـردم در این 
زمینـه اطمینـان کامـل می دهیم. بر همین اسـاس، واردات کاالهای اساسـی در 
مقابـل صـادرات، بدون تعرفـه گمرکی برای همه صادرکنندگان آزاد شـده اسـت.
محمد نهاوندیان در نشسـت مشـترک با مسـئوالن سـازمان منطقه آزاد ارس و 
سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصـادی این منطقه اظهار کـرد: مأموریت ملی مناطق 
آزاد، نقـش آفرینـی در تولیـد، پردازش صادرات بـه بازارهای بین المللی و تنظیم 
بازارهـای داخلـی اسـت.وی تصریـح کرد: منطقـه آزاد ارس نیز با پتانسـیل های 
بـاالی خـود می توانـد ابتـکار عمـل را در دوران تحریم در دسـت بگیرد.نهاوندیان 
خاطرنشـان کـرد: در ماه هـای گذشـته تـاش کردیـم ابهامـات در زمینـه قوانین 
اقتصـادی مناطـق آزاد، برطرف شـود و برای نمونه در مورد ثبت سـفارش و گروه 
بنـدی کاالیـی، بخشـی از نگرانی هـای فعاالن اقتصادی برطرف شـده اسـت.وی 
در پاسـخ بـه مشـکات مطـرح شـده در ایـن نشسـت، عنـوان کـرد: بـه محض 
بازگشـت بـه تهـران ایـن موضوعـات را به صورت فـوری با وزیر امـور اقتصادی و 
دارایـی و مسـووالن گمرک بررسـی خواهیم کرد تا فعاالن تجـاری مناطق آزاد در 

آسـتانه نـوروز با مشـکات زیادی روبرو نشـوند. 

سیاستاقتصاد

دولت موافق استانی شدن انتخابات مجلس استادغام بانک های نظامی از نگرانی ها کاست
از  رییس جمهـور  اول  معـاون 
ایران اسـامی به عنوان بخشـی 
از راه حل هـای منطقـه نـام بـرد 
و گفـت: دشـمنان و بدخواهـان 
بـه دروغ اصـرار دارنـد کـه جمهـوری اسـامی را  ایـران 
مشـکِل منطقه معرفی کنند.اسـحاق جهانگیری در مراسم 
بهره بـرداری مجتمـع صنعتـی و معدنـی سـازمان توسـعه 
منابع انرژی وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در 
شهرسـتان آرادان، اظهـار کـرد: برخاف ادعـای بدخواهان، 
ایـران بخشـی از راه حل هـای منطقـه ای اسـت و کمـک 
می کنـد تـا مشـکات منطقـه حـل و امنیـت برقرار شـود.
وی از وزارت دفـاع بـه  عنـوان یکـی از وزارتخانه های موفق 

نـام بـرد و تصریـح کـرد: وقتـی در یـک منطقـه پرتاطـم 
و نـاآرام همچـون خاورمیانـه، کشـوری از چنیـن امنیـت 
باالیـی برخـوردار اسـت، ایـن آرامـش مرهـون تاش هـا و 
دسـتاوردهای نیروهای مسـلح و نیروهای امنیتی اسـت.
جهانگیـری بـا بیـان اینکـه امـروز همـه اذعـان دارنـد کـه 
ایـران یکـی از کانون هـای باثبـات منطقـه اسـت، گفت: با 
وجـود ایـن ثبـات و نقـش مهـم منطقـه ای بدخواهـان به 
دروغ اصـرار دارنـد ایـران را مشـکِل منطقـه معرفـی کنند. 
معـاون اول رئیس جمهـور بـا اشـاره به توان بـاالی دفاعی 
کشـورمان خاطرنشـان کـرد: وزارت دفـاع در افزایش توان  
موشـکی و تامیـن نیازهـای کشـور بـه سـاح و تحهیزات 

خوش درخشـیده اسـت.

رئیـس  پارلمانـی  معـاون 
جمهـوری گفـت: دولـت تدبیر و 
امیـد و حتـی شـخص رئیـس 
شـدن  اسـتانی  بـا  جمهـوری 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی موافـق بـوده و از توان 
و نیـروی اجرایـی الزم نیز برای برگزاری آن برخوردار اسـت. 
حسـینعلی امیـری روز شـنبه در گفت وگو با خبرنـگار ایرنا 
در یاسـوج تاکیـد کـرد: البتـه دولـت در الیحـه تقدیمـی به 
مجلـس شـورای اسـامی حکم و بنـدی در زمینه اسـتانی 
شـدن انتخابات نداشـت.وی افزود: اما در عین حال دولت 
و حتـی شـخص رئیـس جمهـوری بـا موضـوع اسـتانی 
شـدن انتخابـات موافـق اسـت و حتـی بسـیاری از اهداف 

و محورهـای منـدرج در الیحـه جامـع انتخابات را پوشـش 
دهد. مـی 

امیـری بیـان کـرد: الیحـه جامـع انتخابـات هشـتم بهمن 
97 بـا یـک فوریـت تقدیم مجلس شـورای اسـامی شـد 
و امیدواریـم کـه تـا پیش از خرداد سـال آینـده به تصویب 
نمایندگان برسـد. معاون رئیس جمهوری برخی از اهداف و 
شـاخص های الیحـه جامع انتخابات را یادآور شـد و گفت: 
شـفاف سـازی در هزینـه کـرد منابع و پررنگ شـدن نقش 
احـزاب از مهمتریـن مولفـه هـا و هـدف های تعیین شـده 
در این الیحه اسـت.امیری تاکید کرد: مشـخص شدن مرز 
نظـارت هـا و اجرا در فرآیند انتخابات از دیگر شـاخص ها و 

ویژگـی های بـارز این الیحه اسـت.

لنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال 98 از 
بررسـی 19 مـورد ایـراد شـورای نگهبان به مصوبـات بودجه 

98 در ایـن کمیسـیون خبـر داد.
جلیـل رحیمـی جهـان آبـادی اظهـار کـرد: بـا توجـه به 19 
مـورد ایـراد شـورای محتـرم نگهبـان بـه مصوبـات مجلس 
تلفیـق  جلسـه کمیسـیون   ،98 سـال  بودجـه  الیحـه  در 
بـرای بررسـی و رفـع ایـن ایـرادات بـا حضـور آقـای دکتر 
کدخدایـی عضـو حقوقـدان و سـخنگوی شـورای نگهبان و 

اعضـای کمیسـیون تلفیـق برگـزار می شـود.

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس گفـت: مـواردی کـه 
شـورای نگهبـان نسـبت بـه بودجـه ایـراد گرفتـه بـود 18 
مـورد بـود و سـه مـورد هـم مربـوط بـه ایـرادی بـود کـه 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ایـراد گرفتـه بـود. وی 
افـزود: نماینـده شـورای نگهبان در مجلـس، نماینده دولت 
و اعضـای کمیسـیون تلفیـق ایراداتـی کـه گرفته شـده بود 
را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و نسـبت به رفع ابهام شـورای 
نگهبـان و رفـع ایراداتـی کـه شـورای نگهبـان گرفتـه بـود 

شـد. اقدام 

تایید مصوبه افزایش حقوق 
کارمندان در شورای نگهبان

رفع ایرادهای شورای 
نگهبان و مجمع به بودجه
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این صفحه می خوانیم
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رنا
 ای

س:
عک

جشنواره زنان و تولید ملی، عرصه 
حضور کارآفرینان اجتماعی است

ــوان  سرپرســت اداره کل بان
شــهرداری تهــران بــا تاکید 
ــان و  براینکــه جشــنواره زن
تولیــد ملــی، عرصــه حضــور کارآفرینــان اجتماعــی 
ــن  ــان حاضــر در ای اســت، گفــت: تمامــی کارآفرین
جشــنواره در راســتای انجــام مســئولیت اجتماعــی 
خــود در جهــت توانمنــدی زنــان سرپرســت خانــوار 
تــاش مــی کننــد. سرپرســت اداره کل بانــوان 
شــهرداری تهــران در حاشــیه چهاردهمیــن دوره 
برگــزاری جشــنواره زنــان و تولیــد ملــی کــه از 
نمایشــگاه هــای  15 اســفند مــاه در مرکــز  روز 
تخصصــی شــهرداری در حــال برگــزاری اســت، 

ــنواره  ــن دوره از جش ــوص ای ــب درخص ــه ش جمع
بــه خبرنــگار ایرنــا افــزود: شــهرداری تهــران بــرای 
ــدام  ــا و اق ــهر برنامه ه ــی ش ــائل اجتماع ــل مس ح
هــای مختلفــی را در دســتور کار دارد کــه یکــی 
ــت  ــان سرپرس ــازی زن ــا توانمندس ــن برنامه ه از ای

ــوار اســت.  خان
زهــرا بهــروز آذر بــا بیــان اینکــه توانمندســازی 
ــردی،  ــای ف ــوار در بخــش ه ــان سرپرســت خان زن
ــار  ــرد، اظه ــورت می گی ــادی ص ــی و اقتص اجتماع
داشــت: در حــوزه مســائل فــردی و اجتماعــی 
آمــوزش مهارت هــای  مباحثــی چــون ســامت ، 
فــردی، موضوعــات خانــواده محــوری و مــددکاری 
ــوده و در بحــث اقتصــادی، موضــوع  ــر ب ــورد نظ م
کارآفرینــی و اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار 
ــد  ــورد تاکی ــان م ــادی آن ــازی اقتص ــد س و توانمن

ــت. اس

معضل کودکان 
حاصل از ازدواج سفید 

و  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
وزارت  جوانـان  امـور  بـر  نظـارت 
بـر  گفـت:  جوانـان  و  ورزش 
اسـاس پژوهـش صـورت گرفتـه درخصوص ازدواج سـفید، در 
آینـده نزدیـک ،کشـور بـا معضـل هویـت کودکانـی کـه از ایـن 
روابـط بـه دنیـا مـی آینـد، روبـرو مـی شـود. امید محـدث در 
جلسـه سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان قـم افـزود: بـا توجـه 
بـه ایـن کـه ازدواج سـفید در آینـده تبعـات زیانبـاری بـرای 
کشـور خواهد داشـت، باید عوامل ظهور این مسـاله در سـطح 

یابـی شـود. ریشـه  و  بررسـی  جامعـه 
وی اضافـه کـرد: بررسـی ایـن مسـاله را در سـتاد ملـی امـور 
جوانـان آغـاز نمـوده ایـم و در ایـن راسـتا مکاتباتـی نیـز بـا 

انقـاب فرهنگـی و شـورای اجتماعـی کشـور  شـورای عالـی 
صـورت گرفتـه اسـت.

محـدث تاکیـد کـرد: اداره هـای ورزش و جوانـان اسـتان هـا 
بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای خـود در شناسـایی عواملی 
کـه در ایـن روابـط موثر هسـتند، اقـدام نماینـد. وی همچنین 
بـا اشـاره بـه آموزش هـای قبل، حیـن و بعـد از ازدواج، گفت: 
ایـن وظیفـه بـه سـازمان بهزیسـتی و وزارت ورزش تفویـض 
شـده و در کاهـش طـاق 11 ماه امسـال، نقش مراکز مشـاوره 

اسـت. پررنگ 
و  آگاهـی  عـدم  از  ناشـی  هـا  طـاق  بیشـتر  وی،  بـه گفتـه 
شـناخت زوج هـا از یکدیگـر اسـت و نشـان مـی دهـد قبـل 
از ازدواج آمـوزش هـای الزم دریافـت نشـده اسـت کـه اگـر 
جدیـت کافـی در برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی لحـاظ شـود، 
طـاق کاهـش مـی یابد. محـدث در ادامه با اشـاره بـه این که 
حـوزه جوانـان، فرابخشـی اسـت، گفت: 25 دسـتگاه در سـتاد 
سـاماندهی امـور جوانـان عضو هسـتند که تشـکیل این سـتاد 

نشـان دهنـده اهمیـت کار ایـن سـتاد مـی باشـد.

ازدواج سفید زنان 

آمار 3 درصدی 
دختران بازمانده 

از تحصیل
معـاون رییس جمهـور در امـور زنان 
و خانـواده، رونـد تحـوالت جامعـه 
زنـان ایران را مثبت و پیشـرو خواند 
و گفـت: آمـار بازماندگـی از تحصیـل 
دختـران از 38 درصـد طـی چهـار 
دهـه اخیـر بـه سـه درصـد رسـیده 

است.
بـه گـزارش ایسـنا، معـاون رئیـس 
جمهـور در امـور زنـان و خانـواده بـا 
کیـت گیلمـور - معاون کمیسـاریای 
ملـل  سـازمان  بشـر  حقـوق  عالـی 
متحـد در محـل معاونـت ریاسـت 
جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده 

ماقـات کـرد.
معصومـه ابتـکار در ایـن دیـدار بـه 
طور مبسـوط بـه حوزه هـای مختلف 
حضـور زنـان ماننـد آمـوزش عالی و 
ورزش پرداخـت و بـه بهبود وضعیت 
بهداشـت و سـامت زنان، مـادران و 

کـودکان اشـاره کرد.
وی بـر تدویـن و ارایه لوایـح قانونی 
متعـدد بـه نفـع زنـان تاکیـد کـرد و 
گفـت: رونـد تحـوالت جامعـه زنـان 
ایـران مثبـت و پیشـرو بـوده و زنان 
ایرانـی در هـر حـوزه ای کـه الزم بوده 

ورود کـرده و موفـق بوده انـد.
تحریم هـای  از  انتقـاد  بـا  ابتـکار 
داد:  ادامـه  ایـران،  علیـه  ظالمانـه 
درحالـی کـه تحریم هـا اثـرات منفی 
اقتصـادی بـر ایران و حتـی در زمینه 
سـامت و تغذیـه، پزشـکی، کیفیت 
زندگی، کشـاورزی و محیط زیسـت 
حقـوق  واضـح  نقـض  و  می گـذارد 
ایرانـی  زنـان  بشـر اسـت، رویکـرد 
و  تولیـد  حـوزه  در  بیشـتر  تـاش 
کارآفرینـی بـوده و مرزهـای نوینـی 
را در ایـن زمینـه ایجـاد خواهند کرد.

زنان کارآفرین، هراسی از تحریم ندارند خبر

این بانوان نشان دادند که زنان نسل تحریم در مقابل دشواری  های اقتصادی می  ایستند و مقاومت می کنند

سرپرسـت معاونـت کاهـش تقاضا و توسـعه مشـارکت 
هـای مردمـی سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت: اگر 
جمعیـت زنـان کشـور را 27 میلیون نفـر در نظر بگیریم، 
فقـط 6 دهـم درصـد آنـان کـه معـادل 156 هـزار نفـر و 
9 درصـد معتـادان کشـور اسـت، گرفتـار اعتیاد هسـتند. 
حمیـد صرامـی افـزود: در ایـران دو میلیـون و 802 هزار 
و 800 نفـر مصـرف کننـده مسـتمر مـواد مخـدر در سـن 

15 تـا 64 سـال هسـتند و از ایـن تعـداد 156 هـزار نفـر 
زن هسـتند.وی اظهار داشـت: جامعه زنان ایرانی عفیف 
اسـت و اینکـه برخی سـیاه نمایی می کنند کـه خانم ها 
بـه شـدت به سـمت مـواد مخـدر رفته انـد، اصـا زمینه 
علمـی ندارد.صرامـی خاطرنشـان کـرد: البته ایـن میزان 
اعتیـاد در زنـان هـم پذیرفتـه و پسـندیده نیسـت و اگر 
اکنـون تعـداد زنـان معتـاد را بـا دهـه 70 یا 80 مقایسـه 

کنیـم، تعـداد زنـان گرفتار این آسـیب اجتماعی نسـبت 
به گذشـته بیشـتر شده است. سرپرسـت معاونت ستاد 
مبـارزه بـا مواد مخدر اضافـه کرد: مصرف سـیگار، قلیان 
و مـواد در دختـران نسـبت بـه پسـران کمتـر اسـت و 
نشـان مـی دهد کـه خانواده ها نسـبت به دختـران خود 
حساسـیت بیشـتری دارنـد البتـه انتظـار مـی رود ایـن 
میزان حساسـیت برای پسـران هم وجود داشـته باشد.
صرامـی پیـش از ایـن نیز گفته بود: در سـال های اخیر، 
سـن مصـرف مـواد در جامعـه جهانی کاهـش و گرایش 
افـراد تحصیلکرده، شـاغل و زنان به مصـرف مواد مخدر 
افزایـش یافتـه اسـت. وی افـزود: ضربـه پذیـری نهـاد 

خانواده، مراکز آموزشـی، مدارس و دانشـگاه ها و محیط 
هـای کاری از مصـرف مواد مخدر بیشـتر شـده و این در 
حالی اسـت که با طیف گسـترده ای از انـواع مواد مخدر 

و دسترسـی آسـان بـه آنها مواجه هسـتیم.

 میانگین سن شروع اعتیاد زنان 26 سال است
سرپرسـت معاونـت کاهـش تقاضا و توسـعه مشـارکت 
هـای مردمـی سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر همچنیـن 
گفـت: میانگیـن سـن شـروع مصـرف مـواد مخـدر در 
جمعیـت 15 تـا 64 سـال، 24 سـال و سـه مـاه اسـت. 
ایـن میانگین سـنی در مردان 24 سـال و یک مـاه و در 
زنـان 26 سـال و دو مـاه اسـت.صرامی افـزود: در ایـران 

دو میلیون و 802 هزار و 800 نفر مصرف کننده مسـتمر 
مـواد مخـدر در سـن 15 تـا 64 سـال هسـتند و از ایـن 
تعـداد 156 هـزار نفـر زن هسـتند. صرامـی بـه عوامـل 
موثـر در انگیـزش شـروع به مصـرف مواد مخدر اشـاره 
کـرد و گفـت: 33.8 درصـد از کسـانی که مـواد مصرف 
مـی کننـد علـت آن را تفریـح و تفنـن اعـام کـرده انـد 
همچنیـن 19. درصـد بـه دلیل جلـب توجه، ابـراز وجود 
بـه سـمت مصرف مواد رفتـه اند.معاون سـتاد مبارزه با 
مـواد مخـدر ادامـه داد: 17.4 درصد علت مصرف مواد را 
کنـار آمدن با مشـکات زندگی، اسـترس هـا، اضطراب 

هـا، افسـردگی هـا و ناامیـدی هـا عنوان کـرده اند.

سرپرست معاونت کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر:
156 هزار زن در، ایران معتاد هستند

گزارش 
ایرنا

50درصد از جمعیت سه شهرستان کرمان مهاجرت کرده اند
نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها گفت: 50 درصد از جمعیت سه شهرستان رابر، ارزوئیه و بافت 

استان کرمان مهاجرت کرده اند. مهراد امینی زاده روز پنجشنبه در پانزدهمین اجاس عمومی شورای عالی استان ها 
در محل مجلس قدیم افزود: بسیاری از مردم این شهرها از فقر، بیکاری، مشکل معیشت، مسکن، درمان در رنج 

هستند، اما چیزی که مردم را بیشتر آزرده می کند وجود تبعیض است.

چرا الیحه ممنوعیت کودک 
همسری به سرانجام نمی رسد؟

درخصـوص ممنوعیـت کودک همسـری 
تـاش هـای بسـیاری از سـوی فعالیـن 
مدنـی و فراکسـیون زنـان صـورت گرفت 
کـه بـه رغم ایـن تاش ها و هشـدارهای 
دفتـر بهداشـت در ایـن خصـوص، این طـرح مورد مخالفت کمیسـیون 
قضایـی مجلـس قرار گرفت. این امر نشـان از عـدم اجماع و هماهنگی 
میـان ارگان هـا ونهادهـای ذیربـط دارد. کودک همسـری بـه ازدواج زود 
هنـگام و قبـل از سـن قانونـی دختـران و پسـران گفته می شـود که در 
برخـی از جوامـع رواج دارد. آمارهـای گوناگونـی در این زمینه ارائه شـده 
اسـت. اواخـر مرداد ماه امسـال شـورای فرهنگی اجتماعی زنـان از روند 
کاهشـی ایـن پدیـده در ایـران خبـر داد. بر اسـاس این گـزارش میزان 
ازدواج دختـران زیـر 15 سـال در سـال 1392، 41 هـزار و 439 مورد بوده 

کـه پارسـال بـه 35 هزار و 550 ازدواج رسـیده اسـت.

کودک 
همسری

پیام رسـانه

مدتـی اسـت پویشـی تحـت عنـوان »زنان نسـل 
و  مردمـی  نهادهـای  برخـی  سـوی  از  تحریـم« 
زنـان کارآفریـن بـه منظور حمایـت از آنهـا در زمان 
تحریـم های ظالمانه اقتصادی به راه افتاده اسـت 
تـا نشـان دهنـد بـا وجـود ایـن تحریـم هـا بانوان 
ایرانـی مقتدرانه ایسـتاده اند. اینکـه تحریم ها چه 
تاثیـری از نظـر اقتصـادی بر کشـور گذاشـته خود 
یک موضوع اسـت و اینکه زنـان ایرانی و کارآفرین 
توانسـته انـد برخـی از ایـن تحریم هـا را دور بزنند 
و بـه فعالیـت هـای اقتصـادی خـود ادامـه دهند، 
موضوعـی دیگـر اسـت. ایـن بانـوان نشـان دادنـد 
کـه زنـان نسـل تحریـم در مقابـل دشـواری  هـای 
اقتصـادی می  ایسـتند و مقاومت می کنند.جمعی 
از زنـان کارآفریـن بـا هـدف ارتقـای بـاور اجتماعی 
نسـبت بـه توانمنـدی زنـان بـه ویـژه در شـرایط 
دشـوار اقتصـادی کنونی و با ایمان بـه اینکه »زنان 
پیشـرو، آینده ایران را با غرور و سـربلندی خواهند 
سـاخت«، اقـدام بـه راه انـدازی پویش زنان نسـل 
تحریـم کـرده  انـد. بـه نظـر می رسـد ایـن پویش 
بـا نگاهـی به تـاش زنـان ایرانی در شـرایط کنونی 

جامعـه، به ظرفیـت آنها برای حضـور در خط مقدم 
تـاش برای حل مشـکات اقتصادی و معیشـتی 
تاکیـد دارد. همچنیـن بانـوان کارآفریـن بـا نشـان 
دادن بخشـی از تـاش  هـای خـود بـرای اشـتغال 
و درآمدزایـی می کوشـند که نشـان دهنـد حتی در 
شـرایط تحریـم  سـخت کنونـی مـی تواننـد موفق 
شـوند.زنان ایـن مـرز و بـوم همیشـه در تمامـی 
صحنـه هـا پیشـقدم بوده انـد و به عنـوان نیمی از 
جمعیـت 80 میلیونـی ایران، گام هـای بزرگی برای 
پیشـرفت ایران اسـامی بر داشـته اند. ایـن بار در 
زمـان تحریم هم گام های اسـتوار خـود را با اقتدار 
بیـش تـر بـر می دارند تا به دشـمنان نشـان دهند 

بـا وجـود همـه کمبودها و کاسـتی ها، ›هسـتند‹.
و  همـه کمبودهـا  وجـود  بـا  ایـران  زنـان  اینکـه 
مشـکات راه پیشـرفت و ترقی را پیش گرفته اند، 
خـود نوعـی امید بـه آینـده و زندگی شـرافتمندانه 
اسـت، چـون برخـی از ایـن بانـوان بـدون هیـچ 
امکاناتـی کار خـود را شـروع کـرده اند و در شـرایط 
تحریـم هـای آمریـکا قـد علـم کـرده انـد، اکنـون 
شـاهد پیشـرفت هـای چشـمگیر آنـان در همـه 

زمینه هـا هسـتیم.
اگرچـه تحریـم هـا گام هـای اقتصـادی را دشـوار 
کـرد و بـرای زنـان نیز شـرایط بسـیار سـختی را به 

دنبـال داشـت، امـا آنان سـاکت ننشسـتند و امید 
بـه زندگـی را در دلشـان زنـده کردنـد، ایسـتادند تا 
همـه بدانند زنان نسـل تحریـم، مانند زنـان دوران 
دفاع مقدس هسـتند، ایسـتاده اند تا نشان دهند 
که همیشـه پشتیبان کشورشـان در شرایط سخت 
خواهنـد بـود. اگرچه ایـن روزها شـرایط اقتصادی 
بـرای همـه افـراد جامعـه سـخت تر شـده اسـت، 
امـا زنـان برومنـد ایـران بـا شـرکت در فعالیـت 
هـای اقتصـادی و اجتماعـی، بـار دیگر بـه همگان 
نشـان می دهند که این نسـل نیز در برابر شـرایط 
نامسـاعد اقتصـادی، دوام مـی آورد و نمـی گذارند 
بـه زندگی شـان لطمه ای وارد شـود. زنان ما هیچ 
وقـت ناامیـد نمی شـوند اما با حمایـت های همه 
جانبـه بـه طـور یقیـن تمامی ایـن زنـان کارآفرین 
کـه کمتریـن تبلیـغ را بـرای فعالیـت هـای خـود 
داشـته اند؛ بهتر دیده خواهند شـد. آنها معتقدند از 
دیـروز تـا امروز بـوده اند و فرداها هـم خواهند بود 
و در برابـر همه مشـکات ایسـتادگی می کنند.چه 
زیباسـت وقتـی که زنـان ایـران را در تمام فعالیت 
هـای اقتصـادی شـریک مـی بینیـم، امـا بـا همه 
این شـرایط هنوز میزان مشـارکت اقتصادی بانوان 
بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای موجـود اقتصـادی و 
نبـوغ اندیشـه اقتصـادی آنهـا با وضعیـت مطلوب 

فاصلـه قابـل ماحظـه ای دارد زیـرا بـه واسـطه 
اشـتغال کاذب و غیررسـمی و پاییـن بـودن میزان 
دسـتمزد بانـوان، آمـار دقیق و درسـتی از اشـتغال 
زنـان نداریـم. در این میان فعالیـت زنان کارآفرین 
در نوع خود سـتودنی اسـت چون آنها هسـتند و به 
اقتصاد کشـور و خانواده خودشـان کمک می کنند.
زنـان در جهـان امروز همچنان به نقش  آفرینی بی 
 بدیـل خـود در خانـه، جامعـه و در میـدان اندیشـه 
و کار تـداوم مـی  بخشـند، بـا ایـن تفاوت کـه حاال 
مـی  تواننـد بـا بهـره  منـدی از رسـانه  هـا، خدمات 
خـود را به جامعه بشـری معرفی کنند. زنان نسـل 
تحریم زنانی با انگیزه و امید هسـتند که با تاش 
و پشـتکار خود و با همتی خسـتگی ناپذیر در فراز 
و نشـیب ایـن روزهـا و در برابـر جنـگ اقتصـادی 
سـر بلنـد و پیروز ایسـتادگی کرده انـد. این پویش 
نیـز گامـی اسـت تـا ایـن زنـان کارآفرین بـه همه 
معرفـی شـوند. پس برای پیشـرفت زنان ایـران از 
هم حمایـت می کنیم.زنان کارآفریـن، زنان انگیزه 
و امید، زنان فراز و نشـیب، زنان تاش و پشـتکار، 
زنان خسـتگی ناپذیر، زنان پیشرفت و زنان موفق 
در برابـر جنـگ اقتصادی سـربلند و پیروز هسـتند 
و ایـن پویـش نیز باعث شـده اسـت که بسـیاری 
از زنـان فرهیختـه و کارآمد جامعه بـه آن بپیوندند 
تـا از ایـن طریـق از بانـوان ایـران زمیـن حمایـت 
بیشـتری شود. شـهربانو امانی عضو شـورای شهر 
تهران نیز از این پویش مردمی زنان نسـل تحریم 
حمایت کرده اسـت و می گوید: زنان نسـل تحریم 
زنانـی هسـتند کـه عاوه بـر تنگناهایی کـه تحریم 
هـا بـرای آنـان ایجـاد کـرده اسـت، بـا تبعیـض 
های جنسـیتی هـم روبه رو هسـتند. از ایـن زنان 
حمایـت کنیـم چـون معتقدیـم هیـچ جامعـه ای 
بدون شـرایط برابر انسـانی امکان توسـعه و تکامل 
ندارد.شـهیندخت مـوالوردی هـم بـه ایـن کمپیـن 
پیوسـته اسـت و می گوید: زنان کارآفرین، اسـتوار 
بـرای ایـران و امیدوار برای فردا هسـتند. معصومه 
ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری 
نیـز کـه همیشـه از زنـان در بخـش هـای مختلف 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی حمایت کرده، این 
بـار از ایـن پویـش حمایـت جدی کرده اسـت و در 
کانـال تلگرامـی و توئیتـری خود نوشـته اسـت: با 
تحریـم هـا اقتصاد و آینـده ایران را هـدف گرفتند. 
زنان کارآفرین ما برای آینده فرزندانشـان پرتاش 
ادامـه می دهند. آنهایی که ناامید می شـوند، هرگز 

برنده نخواهند شـد.
 نباید هراسید

برخی دیگر از بانوان ایرانی با حمایت از زنان نسـل 
تحریـم معتقدند، اگرچـه زنان کارآفریـن ایرانی با 
امکانـات کـم، کارهـای بـزرگ انجـام داده انـد امـا 

بایـد دسـت های توانمنـد آنها را در دسـت بگیریم 
و همراهشـان باشـیم.در ادامـه این حمایـت ها در 
پویـش زنـان نسـل تحریـم، برخـی بانـوان فعـال 
درعرصـه هـای اجتماعی می گوینـد در مقابل تمام 
تبعیـض هـا و سـختی ها ایسـتادند تـا ثابت کنند 
زنان نسل تحریم از امیدهایشان نخواهند گذشت. 
زنـان نسـل تحریـم بـا بـاور بـه توانمنـدی خـود و 
جامعـه زنان ایران اینجا هسـتند. مـا معتقدیم که 
زنان نسـل تحریم، زنانی پیشـرو هستند که آینده 
ایران را با غرور و سـربلندی خواهند سـاخت. پس 
مـی تـوان آنهـا را در این شـرایط اقتصادی حمایت 
بیشـتری کرد تا همچنان شـاهد پیشرفت و ترقی 
ایـن بخـش از جامعـه ایـران باشـیم.اگر چـه این 
پیشـرفت هـا را همه به چشـم خـود دیـده ایم اما 
شـنیدن بخشی از صحبت های بانوان کارآفرین در 
بخـش های اقتصادی شـنیدنی اسـت. چـون آنها 
بـه زبـان سـاده و بـا تـاش و پشـتکار همیشـگی 
گام هایـی را برداشـته انـد کـه شـاید بسـیاری از 
مـردان ایـن سـرزمین قـادر به انجـام آن نباشـند.
نسـرین فاحـی کارشـناس الکترونیـک فعالیـت 
حرفه  ای خود را از سـال 83 آغاز کرده اسـت. وی 
کـه با فـروش تجهیزات ابـزار دقیق تولید شـده به 
وسـیله شـرکت های اروپایی و آمریکایـی کار خود 
را شـروع کـرده اسـت، مـی گویـد: بعـد از مدتی به 
ایـن موضـوع فکر کـردم که چـرا در ایران ایـن ابزار 
را تولیـد نکنیـم. در حـال حاضـر نزدیک بـه 20 نفر 
مشـغول بـه کار داریـم کـه حتی بـا وجـود تحریم 
هـا و نوسـانات نـرخ ارز، در تولیـد محصـوالت مـا 
تاثیـری نداشـته اسـت. مـا ایسـتاده ایم.مرضیـه 
سـنویی، مدیرعامـل شـرکت اکسـیر گل سـرخ در 
سـال 84 بـا داشـتن یـک طـرح فناورانـه راجع به 
تولیـد اسـانس های گیاهـی از گیاهـان درجه دو و 
سـه در مرکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری فعالیت 
خـود را شـروع کـرده اسـت. وی مـی گویـد: هیـچ 
کـدام از داروهـای ما بدون مجوز تولید نمی  شـود. 
ارتباطـی بـا عطاری هـا نداریم و داروهـای تولیدی 
مـا بـا اسـتفاده از یک روش علمـی در داروخانه ها 
عرضـه می شـود.زهرا رهایی که دیگـر زن کارآفرین 
بخـش صنعت، گـروه مواد شـیمیایی و حـوزه نانو 
و مدیرعامـل شـرکت ناوک شـیمی پخش اسـت، 
مـی گویـد: از سـال 94 تصمیـم بـه راه انـدازی 
فعالیـت های کسـب و کارگرفتم. هـدف اولیه این 
شـرکت تامیـن مـواد اولیـه بـود و اسـتراتژی مـا 
واردات مـواد شـیمیایی بـه داخـل کشـور بـود. بعد 
از مدتـی متوجـه پتانسـیل هـای مـواد شـیمیایی 
در حـوزه صـادرات شـدیم و موفق شـدیم گوگرد در 
قیـر را بـه کشـورهای مختلـف صادر کنیـم. حرکت 
از سـوی واردات بـه سـمت تولیـد و تـاش بـرای 

عبـور از چالش هـا و تـاب آوری در عرصـه متاطـم 
اقتصادیـف از مهمتریـن دسـتاوردهای افتخارآمیز 
ماسـت.ناهید هاشـمی یکـی دیگـر از زنـان موفق 
ایـران کـه توانسـته در صنعـت پاسـتیک و بسـته 
بنـدی کارآفرینـی کنـد؛ دربـاره فعالیـت هـای خود 
مـی گویـد: 27 سـال سـابقه کار در صنعـت بسـته 
بنـدی دارویی پاسـتیکی کشـور دارد و اکنون سـه 
سـال اسـت کـه در صنعـت شـوینده هـا ورود کرده 
و معتقـد اسـت باید بـه خودمان تکیـه کنیم چون 
دانش بنیادی از ایران اسـت و طرح الکل، شـیمی 
و ریاضـی و نجـوم از ایـران بـوده اسـت و نبایـد به 

هیـچ عنوان بهراسـیم.
افسـانه کامیاب، مدیرعامل شـرکت گنجینه گوهر 
پـارس در پـارک علـم و فنـاوری زاهـدان نیـز بـه 
عنـوان یکـی از زنـان کارآفریـن در حـوزه سـنگ 
هـای قیمتـی اسـت. او نیـز مـی گویـد: در حـوزه 
سـنگ هـای قیمتـی و نیمـه قیمتـی فعالیـت 
جـدی دارم و معتقـدم زنـان ایرانـی در هـر زمینه 
ای مـی توانند موفقیت های چشـمگیری کسـب 
کنند.زهـرا زجاجـی از زنـان موفـق ایـران کـه در 
حـوزه وسـایل فانتـزی آشـپزخانه و سیسـمونی 
فعالیـت داشـته اسـت، در ایـن بـاره مـی گویـد: 
تولیـد انبـوه ایـن وسـایل فانتـزی آشـپزخانه را 
نداریم، تنها با سـفارش مشـتری فعالیت خود را 
انجـام می دهیـم. اگرچـه کار را از خانه به صورت 
خوداشـتغالی شـروع کـردم ولی کم کـم با دیدن 
کیفیت کارها از سـوی مشـتریان، برنامه توسـعه 
ای انجـام دادم و اکنـون 9 زن سرپرسـت خانـوار 
بـا مـن همـکاری دارند.نسـرین یوسـفی عارفـی 
یکـی دیگـر از زنـان موفـق اسـت که توانسـته در 
حـوزه طراحـی و ایجاد مزرعه های خورشـیدی و 
سـامانه هـای خورشـیدی پنج کیلـو واتی خانگی 
نتیجـه  را  کارآفرینـی کنـد. وی موفقیـت زنـان 
دانـد. مـی  آنهـا  همیشـگی  و کوشـش  تـاش 
یوسـفی کـه اکنـون مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی 
کـران تجـارت سـپهر نویـن از اسـتان خراسـان 
جنوبی اسـت، می گوید: در این چند سـال پروژه 
هـای زیادی را در زمینه سـامانه های خورشـیدی 
ایـران  ایـم و چـون همـواره کشـور  داده  انجـام 
مـورد تحریـم هـای ظالمانـه قـرار گرفتـه اسـت، 
مـا سـعی کردیـم مسـیرمان را از راهـی پیـش 
ببریـم کـه بـا ایـن تحریـم هـا مقابلـه کنیم.ایـن 
همـه تـاش بانـوان بـرای دور زدن تحریـم هـای 
اقتصـادی و ایسـتادن در برابـر ایـن فعالیت های 
ظالمانه سـتودنی اسـت، پس بیایید همه دسـت 
در دسـت هـم دهیـم و بـا حمایـت همیشـگی از 
ایـن بانـوان، گام هایـی اسـتوارتر برای سـربلندی 

برداریم. ایـران 

خبرگـزاری فرانس2۴ از موج تازه 
اعتراضـات جلیقه زردها در پاریس خبر 

داده است.

خبرگزاری یورونیوز نوشـته: شهردار 
پاریس اسـتفاده از تفنگ توسط پلیس 

ضدشـورش را ممنوع کرده است.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
گزارشـی به مناسبت روز جهانی زنان به 
حضور زن در تیم های ورزشـی آمریکایی 

پرداخته است.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان از نیاز 

شـهروندان آمریکایی به ویزا برای سفر به 
اروپا خبر داده است.

آمریکا
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
رییس جمهور نوشـت: اتصال راه آهن 
رشـت به آستارا طرح در اولویت دولت 

روزنامـه کاغذوطن  از بهره برداری 
520 نیروگاه خورشـیدی در مناطق محروم 

کرمان خبر داده است. 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
قیمت بیشـتر خودروها درسال جاری 

بیشـتر از دو برابر شده است.

روزنامـه افسانه  در گزارشی به اصفهانجنوب کرمانمازندران
افزایش قیمت اقام خوراکی شـب عید 

در شیراز پرداخته است.

فارس

تبلیغات گسترده نمایشگاه سی و یکم، باعث جذب مخاطبان بی شمار شد
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تبلیغات بی شمار و 
گسترده برای سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی )عیدانه( خبر داد و گفت: »تبلیغات 
وسیعی برای نمایشگاه سی و یکم در نظر گرفته شده و انجام شده است.«

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

»انجمـن علمـی باستان شناسـی ایـران کـه از آبـان سـال 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  بـه   1392
گردشـگری پیشـنهاد داده بود تـا مدیران میـراث فرهنگی 
در  ایـران  باشـکوه  تمدنـی  و  فرهنگـی  آثـار  بـه  کشـور 
کشـورهای پیرامونـی - کـه زمانـی بخـش از قلمـرو ایراِن 
سـرفراز بوده انـد ـ توجـه کننـد، بـا اتفـاق رخ داده بـرای 
»ایـوان مدائـن« بار دیگر این درخواسـت را تکـرار کردند.«
بـا  ایـران  باستان شناسـی  علمـی  انجمـن  نامـه ی  در   ،
درخواسـِت »میـراث فرهنگـی ایـران را در ایـراِن فرهنگـی 
دریابیـد« آمـده اسـت؛ »»اسـکار رویتـر« باستان شـناس 
سـال  در  یعنـی  پیـش  سـال ها  آلمانـی  پـرآوازه ی 
بـه کاوش  تیسـفون  در  1929 میـادی همـراه گروهـش 
باستان شناسـی می پرداخـت کـه در نزدیکـی ایـوان مدائن 
یافته هـای ارزنـده ای به دسـت آورد، آن باعث خوشـحالی 
فـراوان او و گروهـش شـد. آن یافته های ارزنـده همانا گچ  
بری هـای ارزشـمندی مربـوط به دوره ی باشـکوه ساسـانی 
بـود. زیبایـی چشـم نواز و خیره کننـده ی ایـن گچ بری هـا 
حاکـی از چیره دسـتی هنرمنـدان ایرانـِی دوره ی ساسـانی 
ایرانیـان  آنهـا بـوده اسـت. ایـن هنرمنـدی  در آفرینـش 
هنـر  مورخـان  و  باستان شناسـان  اسـتقبال  مـورد  چنـان 
ایرانـی و غیرایرانـی قـرار گرفـت کـه زنده یاد دکتر محسـن 
مقـدم، اسـتاد پـرآوازه ی باستان شناسـی دانشـگاه تهـران 
بـا الهـام از یکـی از آن گچ بری هـا، نشـان دانشـگاه تهـران 
را طراحـی کرد.ایـن گـچ بری هـای ارزنـده خـود حاکـی 
از اهمیـت و جایـگاه تیسـفون بـه ویـژه ایـوان مدائـن در 
فرهنـگ و تمـدن باشـکوه ایرانی اسـت که لزوم پاسـداری 
از آن بـر هـر ایرانِی میهن دوسـت، واجب و بایسـته اسـت.
بـا این حـال بـا انتشـار فیلمـی از ریـزش بخش هـای از 
ایـوان مدائـن، ایـن معمـاری باشـکوه ایرانـی در کشـور 
برخاسـت کـه  ایرانـی  باستان شناسـان  نهـاد  از  آه  عـراق، 
یـا  پیرامونـی  کشـورهای  در  نیاکان مـان  میـراث  چگونـه 

قـرار می گیـرد. نابـودی  در معـرض  ایـراِن فرهنگـی 

سوژه درخواست 
دوباره انجمن 

علمی باستان شناسی

هر
 م

س:
عک

مرگ تدریجی »طاق کسری«
بخش هایی از طاق کسری در عراق فرو ریخت

ویرانه های کاخ طاق کسری هنوز در کشور عراق باقی است

 

از  مدائـن  ایـوان  یـا  کسـری  طـاق 
برجسـته ترین آثـار تاریخـی عـراق مربوط 
بـه دواران پادشـاهان ساسـانی در معرض 
ویرانـی کامـل قـرار گرفتـه اسـت. رسـانه 
هـای عـراق بـه نقـل از ›کاظـم الشـّمری‹ 
نماینـده ائتـاف الوطنیه )ایاد عـاوی( در 
پارلمان عراق نوشـتند که این اثر برجسـته 
تاریخـی در جنوب شـرقی بغـداد پایتخت 
عـراق بدلیل بی توجهـی و عدم مرمت، در 
معـرض تخریب کامـل قرار گرفته اسـت. 
الشـمری دو روز پیش با انتشـار ویدئویی 
از تخریـب بخشـی از طـاق کسـرا خبـر 

داده بـود. ایـن نماینـده پارلمان عـراق از 
رئیـس جمهـوری، نخسـت وزیـر و وزیر 
سـازمان  همچنیـن  و  عـراق  فرهنـگ 
یونسـکو خواسـت بـرای نجـات ایـن اثر 
بـی نظیـر تاریخـی اقـدام عاجـل بعمـل 
آورنـد. الشـمری در بیانیـه ای بـه همیـن 
مناسـبت، تاکیـد کـرده اسـت کـه در پـی 
ریزش بخشـی از طاق کسـرا، بخش های 
دیگـری از آن در معرض ریزش قرار دارد و 

هـر لحظـه ممکـن اسـت ویران شـود. 
هنـوز مقامـات دولتـی عـراق در خصـوص 
ایـن ویدئـو و اظهـارات نماینـده پارلمـان 
واکنشـی نداشـته اند.با این حال مقامات 
عراقـی پیشـتر نبود بودجـه و نیز بی ثبات 
و عـدم امنیـت را از عوامل متـروک ماندن 
آثـار تاریخی و عدم ترمیم آن دانسـته اند. 

بسـیاری از آثـار تاریخـی و کهـن عـراق در 
سـالهای پـس از اشـغال ایـن کشـور از 
سـوی آمریـکا بدلیل بی توجهـی و ناامنی 
در معـرض تخریـب و یا سـرقت آثـار قرار 

گرفت. 
در طـول سـال های اشـغال عراق از سـوی 
آمریـکا و متحـدان غربـی اش )2003 - 
2011( و نیـز ناامنـی هـا و هجـوم داعـش 
به سـوریه و عراق، بسـیاری از آثار تاریخی 
تخریـب  دو کشـور  ایـن  هـای  مـوزه  و 
و یـا آثـار آن بـه سـرقت رفـت. در حالـی 
مسـؤوالن عراقـی کمتـر از یـک مـاه قبـل 
دسـت کمک برای عملیات نجات بخشـی 
سـوی  بـه  عـراق،  در  مدائـن«  »ایـوان 
مسـئوالن میراث فرهنگی ایـران دراز کرده 
بودنـد کـه دو روز گذشـته، بخش هایـی از 

ایـن اثـر تاریخـی در عـراق فـرو ریخـت، 
را  باسـتانی  محوطـه  ایـن  وضعیـت 
مسـئوالن فرهنگی این کشـور به انـدازه ای 
می داننـد کـه معتقدند بایـد منتظر ریزش 
بخش هـای دیگـری از ایـن اثـر تاریخـی 
باشـیم.در سـفر »عبداالمیـر  باسـتانی  و 
الحمدانـی« - وزیـر فرهنگ و گردشـگری 
عـراق - در 22 بهمـن امسـال و دیـداری 
کوتـاه بـا علـی اصغـر مونسـان، معـاون 
رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، او 
عـاوه بر مطرح کردن پیشـنهادهایی برای 
توسـعه همکاری هـای دو کشـور در بخش 
گردشـگری و میـراث فرهنگـی، نگهـداری 
آثـار باسـتانی را مهمتریـن چالـش ایـن 
کشـور دانسـته و از ایران درخواسـت کرده 
بـود تـا »در ایـن زمینـه بـا توجه بـه مفاد 
آخریـن تفاهـم نامـه دو کشـور بـه عـراق 
کمـک کنـد.«، همچنیـن تاکید کـرده بود: 
»طاق کسـری )ایوان مدائن( از جمله آثار 
باسـتانی عراق اسـت که به خاطر اقدامات 
طرفـی کهنسـالی  از  و  مرمتـی گذشـته 
دارد.«گویـا  نیـاز  ترمیـم  و  نگهـداری  بـه 
عراقی هـا از وضعیـت ایـن بنـای تاریخـی 
کـه سـال ها بـه واسـطه ی جنـگ و قبل و 
بعـد از آن تقریبـًا بـه حـال خود رها شـده 
بـود، خبر داشـتند که چنین درخواسـتی را 
از مسـؤوالن میراثی کشـور داشـتند، چون 
24 روز بعـد، یعنـی 16 اسـفند، »کاظـم 
الشـمری« - نماینـده ائتـاف ملـی عراق 
- از مقامـات ارشـد ایـن کشـور خواسـت 
هرچـه سـریع تر فکری به حـال نجات اثر 
باسـتانی »ایوان مدائن« بکننـد. در مقابِل 
قـول و قرارهاِی مونسـان به عراقی ها برای 
کمـک به حفاظت از ایـن بنای تاریخی به 
صـورت خـاص، محمد حسـن طالبیان – 
معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری در 

گفـت وگـو بـا ایسـنا اظهـار می کنـد: هـر 
چنـد این بنـای تاریخی نیازمنـد مرمت و 
توجه اسـت، اما متأسـفانه توجـه چندانی 
در طـول سـال های گذشـته بـه آن نشـده 
بـه  توجـه  بـا  می دهـد:  ادامـه  اسـت.او 
میـراث  محوطه هایـی،  چنیـن  ایـن کـه 
جهانـی بشـریت محسـوب شـده و ارزش 
زیـادی دارنـد، بایـد همـه کشـورها بـرای 
مرمـت آن هـا کمـک کننـد. مسـلمًا ایـران 
نیـز بـه عنوان کشـور همسـایه کـه در همه 
مسـائل عـراق بـا آن هـای همـکاری دارد، 
براسـاس صحبتـی کـه رئیـس سـازمان 
میـراث فرهنگی پیش از این با مسـؤوالن 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  داشـته،  عراقـی 
همـکاری )ماننـد مرمـت ایـوان مدائـن( 
اعـام می کند.ایـن صحبت هـا در حالـی 
مطرح می شـوند کـه مـرداد 1394 نیز، به 
دنبـال حضـور وزیـر گردشـگری و میـراث 
فرهنگـی عراق در ایران، مقرر شـد کارگروه 

مشـترکی از دو کشـور بـرای ثبـت جهانـی 
ایـوان مدائـن )طـاق کسـری( تشـکیل 
شـود.در آن زمـان، فرهاد نظری - مدیرکل 
وقـت دفتـر ثبـت آثـار تاریخـی – توضیح 
داده بـود: معاونـت میراث فرهنگـی وزارت 
گردشـگری عـراق در همـکاری با سـازمان 
امضـا  تفاهم نامـه ای  فرهنگـی،  میـراث 
کردنـد که یکـی از اقدامات اجرایی در حال 
نهایـی شـدن آن مربـوط بـه طاق کسـری 
اسـت، کـه براسـاس آن قرار اسـت »ایوان 
مدائـن« یـا »طـاق کسـری« بـا همکاری 
براسـاس  عـراق جهانـی شـود.  و  ایـران 
»طـاق  عـراق  کشـور  برنامه ریزی هـای 
کسـری« را در سـال 2017 بـرای ثبـت در 
ارائـه  یونسـکو  فهرسـت میـراث جهانـی 
می کنـد. هـر چنـد هنـوز ایـن محوطـه ی 
تاریخی و حائز اهمیت در فهرسـت میراث 

جهانـی بـه ثبت نرسـیده اسـت.

مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان از برگـزاری 
چهـار ویـژه برنامـه نـوروزگاه از تاریخ یکم 
تـا دوازدهـم فروردین ماه سـال 1398 در 
اسـتان کرمـان خبـر داد. غامرضـا فرخی 
مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان بـا بیان 
ایـام  رسـیدن  فـرا  مناسـبت  بـه  اینکـه 
تعطیـات نوروز چهار ویـژه برنامه نوروزگاه 
در سـطح اسـتان کرمـان برگزار می شـود، 
افـزود: »شـهرهای کرمـان، زرنـد، ماهـان 
و رایـن در ایـام نـوروز میزبـان ایـن ِویـژه 

برنامـه هسـتند.«او بـا اشـاره بـه اینکـه 
تاکنـون سـه دوره ویژه برنامه نـوروزگاه در 
اسـتان کرمـان برگـزار شـده اسـت، اظهـار 
کـرد: »هرسـاله ایـن برنامـه تاریخـی و 
فرهنگی در شهرسـتانهای مختلف اسـتان 
برگـزار مـی شـود.«فرخی بـا بیـان اینکـه 
بـرای ایجـاد فضایـی بانشـاط در سـطح 
در  متنوعـی  هـای  برنامـه  شهرسـتانها 
حـال برنامـه ریـزی اسـت، تصریـح کرد: 
»معرفی صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی 
در قالـب بازارچـه هـای صنایـع دسـتی و 

معرفـی آییـن هـای بومـی و محلـی در 
قالـب نـوروزگاه تا پایـان تعطیـات نوروز 
انجـام مـی شـود.«او هـدف از برگـزاری 
معرفـی  و  شناسـاندن  را  هـا  نـوروزگاه 
توانمنـدی ها، آداب و رسـوم، موسـیقی و 
غذاهای محلی هر منطقه از اسـتان عنوان 
و خاطرنشـان کـرد: »امسـال ایـن ویـژه 
برنامـه در محـل کاروانسـرای گنجعلیخان 
کرمـان برگزار مـی شـود.«مدیرکل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه در نوروز 
سـال 1398، بیـش از 15 بازارچـه صنایـع  
دسـتی در سـطح اسـتان برپـا می شـود، 
گفـت: »محل بازارچه نوروزی شـهر کرمان 
در ورودی هفـت باغ علـوی کرمان تعیین 

است.« شـده 

چهار نوروزگاه در استان کرمان 
برگزار می شود

آغاز مرمت 
»دولتخانه صفوی« قزوین

سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان قزویـن از آغـاز مرمـت دولتخانـه 
صفـوی خبـر داد و گفـت: منظـر طبیعـی قلعه المـوت در حال از بین رفتن اسـت 
مـردم بایـد بداننـد کـه ثبـت جهانـی المـوت از ویاسـازی مهمتـر اسـت.علیرضا 
خزائلـی سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان قزویـن بـه خبرنـگار مهـر 
گفـت: درشـهر قزویـن جاذبه هـای تاریخـی طبیعـی و فرهنگی و مذهبـی زیادی 
داریـم از جملـه در حـوزه گردشـگری مذهبی که چهار پیغمبر از قوم بنی اسـرائیل 
آرامیـده انـد همچنین در شـهر قزوین پسـر منسـوب به امـام رضـا )ع( نیز دفن 
اسـت و ایـن ظرفیـت فرصـت مناسـبی بـرای مقصـد تورهـای زیارتـی و مذهبی 
بـه شـمار می آیـد.وی در ادامـه دربـاره اینکـه قزویـن بـا وجـود تبلیغات زیـاد در 
حـوزه گردشـگری امـا ظرفیـت اقامتی مناسـبی برای حضـور گردشـگران را ندارد 
بیـان کـرد: در گام اول گردشـگران یـک روزه را می پذیریـم چون سـاختار اقامتی 
مـا در اسـتان کـم اسـت. ولـی هـر سـال بـه ایـن ظرفیـت اضافه می شـود حتی 
بـه تازگـی یـک اقامتـگاه بـوم گـردی در منطقـه باراجین توسـط رئیس سـازمان 
میـراث فرهنگـی افتتـاح شـد کـه بخشـی از مشـکل اقامـت را حـل کرده اسـت. 
ولـی بـه طـور قطـع باید بـه این ظرفیـت افزوده شـود تا اقامـت گردشـگران را از 

یـک روزه بـه چنـد روزه تبدیـل کنیم. 

ته
نک

نـام کاخ  مدائـن  ایـواِن  یـا  )طـاق خسـرو(  طـاق کسـری 
پادشـاهان ساسـانی در 37 کیلومتـری جنوب شـهر بغداد در 
سـاحل خـاوری رود دجلـه و از مهم تریـن سـازه های دوران 
ساسانیان اسـت و آرامگاه سلمان فارسی از یاران محمد پیامبر 
اسـالم )ص( در نزدیکی آن زیارتگاه مسـلمانان است.این طاق 
جـای جلوس رسـمی شـاه ایـران بوده اسـت. سـاختمان این 
بنـا را در داسـتان ها بـه خسـرو اول نسـبت داده انـد، به عقیده 
»هرتسـفلد« طاق کسـری را باید از بناهای شـاپور اول دانست.
در حفاری هـای جدیـد محققـان آلمانـی قطعاتـی از تزئینات 
گچبـری و غیـره دیـده شـده، طـاق کسـری جـزو مقـر عادی 
شاهنشـاه محسـوب می شـده و از نظـر سـاختمانی تـا حـدی 
سـاده بـوده اسـت، اما حیرت نظـاره کننـدگان دربرابـر این بنا 
بیشـتر به خاطر عظمت و شـکوه آن اسـت. گفته می شـود قبل 
از ایـن گمـان می شـده اسـت که »طاِق کسـری« در تیسـفون 
قـرار دارد، امـا تیسـفون، اسـبانبر و چنـد شـهر کوچـک دیگـر 
ماننـد بغداد، روی یکدیگر »شـهرگان« یا »مدائن« را تشـکیل 

می دادنـد.

گزارش

میراث
میراث

دخالت های غیرفنی در پایگاه تاریخی 
»کندوان« متوقف شود

بناهای تاریخی واگذارشده، نظارت دائمی می شوند

امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس عمران
از  پرهیــز  گفــت:  شــرقی 
غیرفنــی  دخالــت  هرگونــه 
ــدوان  و غیرتخصصــی در روســتای تاریخــی و فرهنگــی کن
بــرای ثبــت آن در یونســکو ضــروری اســت و بایــد متوقــف 
شــود. محمــد رحمتی روز شــنبه در جلســه شــورای راهبردی 
پایــگاه پایــگاه میراثــی و تاریخــی کنــدوان بــر لــزوم توجــه 
ویــژه بــه ایــن روســتا تاکیــد و اضافــه کــرد: برنامــه 
ــد  ــا قواع ــب ب ــای متناس ــا و طرح ه ــه الگوه ــزی و ارای  ری
ــا رویکــرد و پیوســت اجتماعــی  ــی، تاریخــی و بومــی ب فن

ــا  ــر ب ــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و مغای و جلوگی
ــه و  ــئوالن منطق ــران و مس ــت مدی ــد در اولوی ــط بای ضواب
البتــه میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا، روســتای تاریخــی صخــره ای کنــدوان در 
62 کیلومتــری جنــوب غــرب تبریــز بــه دلیــل ســاختار کلــه 
قنــدی خانــه هــای آن و قدمــت دیرینــه، از نامزدهــای ثبــت 
در میــراث جهانــی ناملمــوس یونســکو اســت، امــا در مســیر 
تحقــق ایــن هــدف بــا مشــکاتی کــه بــه طــور عمــده بــه 
مداخــات غیرفنــی و ســاخت و ســازهای غیرســنتی مــردم 
و ســاختمان ســازی برخــی نهادهــای و ســازمان هــا در دهه 

ــی شــود، مواجــه اســت. ــوط م ــر مرب ــای اخی ه

کـرد:  اعـام  احیـا  صنـدوق   
واگـذاری بناهـای تاریخـی کـه 
حـدود 15سـالی اسـت توسـط 
بـه دلیـل  از یـک سـو  دولـت 
مرمـت و تعمیـر آنهـا و از سـوی دیگـر کمـک به سـرمایه 
گـذاری بخـش خصوصـی درحـال انجـام اسـت، همـواره 
تحـت نظـارت مداوم قرار مـی گیرند. مدیرعامـل و رئیس 
هیـات مدیـره صندوق احیا و بهره بـرداری از بناها و اماکن 
تاریخی و فرهنگی با اشـاره به این که در دو سـال گذشـته 
36 بنـای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شـده اسـت، 
گفـت: نظارت مداوم و جدی کارشناسـان صندوق در مدت 
واگـذای وجود دارد.پرهام جانفشـان افـزود: در طول مدتی 

کـه بنـا در حـال مرمـت اسـت و همچنیـن در زمانـی کـه 
بخـش خصوصـی در حال یهـره برداری از بنا اسـت نظارت 
وجـود دارد.جانفشـان با تاکید بر این که فرایندی شـفافی 
در مزایـده بناهای تاریخی به بخـش خصوصی وجود دارد، 
گفـت: البتـه نگاه مسـئوالن صندوق به ایـن حوزه حمایتی 

و همراهـی بـا بخـش خصوصی اسـت.
هایـی  نشسـت  و  آکادمیـک  هـای  دوره  برگـزاری  وی 
تخصصـی احیـا را از جملـه برنامـه هایـی بـرای کمـک به 
سـرمایه گـذاران ایـن حـوزه ارزیابـی کـرد و افـزود: ایـن 
بخـش بـا هـدف ایجـاد تکاپـو در حـوزه فکـری، تحقیقی 
و پژوهشـی در کنـار صنـدوق قـرار گرفـت تـا بتوانـد پیوند 

معنـاداری میـان نظریه پـردازی و اجـرا ایجـاد کنـد.

سنا
 ای

س:
عک
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مراقبت پوست 

عوارض خانه تکانی را جدی بگیریددر خانه تکانی، مراقب پوست خود باشید
یــک متخصــص پوســت ضمــن اشــاره 
ــرا  ــتانه ف ــی در آس ــه تکان ــنت خان ــه س ب
چگونگــی  دربــاره  نــو،  ســال  رســیدن 
اســتفاده صحیــح از مــواد شــوینده و جلوگیــری از عــوارض آن بــر 

داد. توضیــح  پوســت، 
ــگام  ــد هن ــا بای ــراد حتم ــت: اف ــاره گف ــن ب ــر در ای ــوش دائ ــر داری دکت
اســتفاده از ایــن مــواد از دســتکش اســتفاده کننــد، بویــژه هنــگام 
اســتفاده از مــواد شــوینده ای کــه حالــت مایــع دارنــد. ایــن قبیــل 
ــر  ــد جدی ت ــد بای ــا دارن ــی اگزم ــه قبل ــه زمین ــرادی ک ــا در اف احتیاط ه
گرفتــه شــود.دائر ضمــن برشــمردن عــوارض اگزمــا کــه شــامل قرمــزی، 
پوســته پوســته شــدن، خــارش یــا بــه وجــود آمــدن شــیارهایی بــا خــون 
و خون آبــه می شــود، افــزود: در صــورت بــروز ایــن عــوارض کــه ناشــی از 
ــا مــواد شــوینده اســت،  ســهل انــگاری در اســتفاده مســتقیم دســت ها ب
قبــل از مراجعــه بــه پزشــک متخصــص از محلول هــای ترمیم کننــده 
ــرده و  ــتفاده ک ــن« اس ــا »کاالمی ــدوال« ی ــاوی »کاالن ــای ح ــد کرم ه مانن
ــری در وضعیــت ظاهــر آن  ــا دو  روز تغیی ــه پــس از یــک ی ــی ک در صورت

ــد. ــه کنن ــه پزشــک مراجع ــاد نشــد، ب ایج
ــا آب  ــاد ب ــی از کار زی ــوارض ناش ــاره ع ــی درب ــوص پرسش وی در خص
ــه محافــظ  ــز باعــث می شــود الی ــاد دســت ها نی گفــت: شست وشــوی زی
ــد  ــای جدی ــکیل الیه ه ــع تش ــه و مان ــت از بیــن رفت ــی روی پوس چرب
پوســت شــود. توصیــه مــا ایــن اســت کــه در شســت و شــوی دســت ها 
ــردن دســت ها از  ــرای خشــک ک ــن ب ــرد. همچنی ــاده روی صــورت نگی زی

حولــه یــا دســتمال کاغــذی لطیــف اســتفاده کــرده و بــه دفعــات زیــاد در 
ــد. ــتفاده کنن ــده اس ــوب کنن ــای مرط روز از کرم ه

دائــر همچنیــن اســتفاده از دســتکش های پاســتیکی را در برخــی مــوارد 
ــان  ــیب رس ــد، آس ــتی دارن ــیت پوس ــابقه حساس ــه س ــانی ک ــرای کس ب
دانســت و گفــت: بهتریــن حالــت اســتفاده از دســتکش بــه ایــن ترتیــب 
اســت کــه بهتــر اســت ابتــدا دســتکش نخــی بــا رنــگ روشــن را دســت 

ــد. کــرده و ســپس دســتکش پاســتیکی را دســت کنن
ــل و  ــر فص ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــش ب ــه صحبت های ــن در ادام وی همچنی
ــافرت  ــل و مس ــر فص ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت: ب ــوروزی گف ــافرت های ن مس
افــراد بــه مناطــق کویــری و ســاحلی، نبایــد اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب 
فرامــوش شــود. در برخــی افــراد آفتــاب گرفتــن یــا برنــزه کــردن ســبب 
ــر  ــن بهت ــود. همچنی ــیع می ش ــطح وس ــا در س ــدن اگزم ــود آم ــه وج ب
ــرار  ــاب ق ــرض آفت ــر در مع ــا 3 بعدازظه ــح ت ــن ســاعات 9 صب اســت بی
ــد.  ــد کنن ــار تجدی ــاعت یکب ــر 3س ــود را ه ــاب خ ــرم ضدآفت ــد و ک نگیرن
ــه در  ــی ک ــرای عضوهای ــد ب ــردن بای ــت ها و گ ــورت، دس ــر ص ــاوه ب ع

ــرد. ــاب اســتفاده ک ــرم ضدآفت ــز از ک ــد نی ــرار دارن ــاب ق ــرض آفت مع
ــرم  ــب ترین ک ــش، مناس ــان صحبت های ــت در پای ــص پوس ــن متخص ای
ــی اف 30«  ــا »اس پ ــران را ب ــوای ای ــه آب و ه ــه ب ــا توج ــاب ب ضدآفت
ــد  ــد، می توان ــش یاب ــدد افزای ــن ع ــدر ای ــه هرچق ــت: البت ــت و گف دانس
ــن 30  ــدد بی ــن ع ــا ای ــوع ام ــد. در مجم ــاد کن ــتری ایج ــت بیش محافظ
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــد درص ــط چن ــت فق ــت پوس ــت و در محافظ ــا 100 اس ت

ــد. ــاوت دارن تف

از  بعــد  خانه تکانــی  پیــام  مهم تریــن 
بهداشــت عمومــی و فــردی ایجــاد اتحــاد 
و همبســتگی بیــن خانواده هــا، دوســتان و 
ــا، روســتاها و شــهرها  آشــنایان در محله ه

ــوار اســت. ــی کشــورهای همج و حت
بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از روزنامــه آرمــان ،در ایــن ایــام، تمــام 
ــوند.  ــغول می ش ــی مش ــه خانه تکان ــد و ب ــر متح ــا یکدیگ ــواده ب ــل خان اه
همچنیــن همســایگان و دوســتان همگــی بــه تمیــز کــردن کوچه هــا و 
ــی  ــه الیروب ــی ب ــا اتحــاد و همدل ــد. در روســتاها همــه ب جوی هــا می پردازن
ــد و در نهرهــا عطــر و گاب  ــات، چشــمه ها، نهرهــا و کاریزهــا می پرداختن قن

ــد. ــا می گفتن ــوروز روده ــه آن ن ــه ب ــیدند ک می پاش
ــل از  ــی مشــخص در تمــام شــهرها و حتــی کشــورهای همجــوار قب در زمان
نــوروز همــه بــا هــم متحــد می شــدند و بــرای جشــن نــوروز بــه پاکســازی 
کــه جنبــه مردمــی و خودجــوش دارد، می پردازنــد. پــس خانه تکانــی 
ــد گذشــته، در  ــوز هــم مانن ــی و رســم قدیمــی اســت و هن ــک اتحــاد مل ی
ــی  ــا ســنت خانه تکان ــان مــردم معمــول اســت.همزمان ب ــران می سراســر ای
ــظ ســامت  ــرای حف ــواد شــوینده ب ــی در مصــرف م ــه اصــول ایمن توجــه ب
ــواد  ــا م ــا ب ــا پاک کننده ه ــوینده ی ــواد ش ــت.ترکیب م ــروری اس ــری ض ام
ــاک  ــویی خطرن ــا دستش ــام ی ــد حم ــی مانن ــای کوچک ــفیدکننده در فض س
اســت، زیــرا از فعــل و انفعــاالت شــیمیایی ترکیــب ایــن مــواد گاز کلــر آزاد 
می شــود کــه بــا رطوبــت مخــاط دهــان اســیدکلریدریک ایجــاد می کنــد کــه 

بســیار قــوی و ســوزاننده اســت و استنشــاق آن در فضا هــای کوچــک عائــم 
ــد. ــاد می کن ــی ایج ــدید تنفس ش

ــی از ماســک های  ــه راحت ــده ب ــواد ضدعفونی کنن ــد بســیاری از م توجــه کنی
کاغــذی عبــور می کننــد و می تواننــد موجــب آســیب بــه ریــه شــوند؛ 
بنابرایــن تهویــه مناســب محــل، روشــن کــردن هواکــش و بازکــردن 
پنجره هــا، اســتفاده نکــردن از محلول هــای غلیــظ و بســتن دســتمال 
ــروز  ــادی از ب ــد زی ــا ح ــد ت ــی می توان ــان و بین ــوب روی ده ــم مرط ضخی

آلرژی هــا و پیشــگیری از ایــن مشــکات کمــک کنــد.
ــوزاننده  ــوالت س ــتفاده از محص ــگام اس ــک هن ــتکش و ماس ــیدن دس پوش
ــواد شــوینده شــیمیایی ممکــن اســت باعــث  ضــروری است.اســتفاده از م
تشــدید بیماری هــای قلــب، عروقــی و ریــوی شــود. مــواد شــوینده 
ــراد مســن و کــودکان بیشــتر آسیب رســان  ــاردار، اف ــان ب شــیمیایی روی زن
اســت. بــه ایــن نــکات بــه صــورت ویــژه توجــه کنیــد: مطمئــن شــوید کــه 
اســتفاده، نگهــداری و دفــع موادشــیمیایی، مطابــق بــا دســتورالعمل ســازنده 

اســت.
ــاک بایــد در مکانــی دور از دســترس بچه هــا نگهــداری شــوند.  مــواد خطرن
درپــوش محصــوالت شــیمیایی و پاک کننده هــا را محکــم ببندیــد. در 
ــد.  ــی بازگردانی ــرف اصل ــاده را در ظ ــه م ــواد، بقی ــردن م ــا ک صــورت جابه ج
ــداری  ــژه نگه ــروف وی ــر را در ظ ــیمیایی پرخط ــاوی موادش ــای ح فرآورده ه
کنیــد. هرگــز برچســب روی ظــروف موادشــیمیایی را برنداریــد، اگر برچســب 

ــد. روی ظــروف دچــار پوســیدگی شــده مجــددا روی آن برچســب بزنی

رنا
 ای

ع :
منب
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خبر

بــه  نســبت  زیســت  محیــط  فعــاالن  بارهــا 
داده  هشــدار  ترکیــه،  آبگیــری سد»ایلیســو« 
ــورمان  ــه کش ــور خارج ــد وزارت ام ــام کردن و اع
بایــد در ایــن زمینــه بــه صــورت جــدی وارد 
ــت   ــی اس ــواهد حاک ــه ش ــور ک ــا آنط ــود. ام ش
رویــه  دادن  ادامــه  حــال  در  ترکیــه   کشــور 
قبلــی خــود اســت و اعــام کــرده آبگیــری ایــن 
ســد را از تیرمــاه ســال آینــده، آغــاز مــی کنــد.
 »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری 
ترکیــه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور ژوئــن آینــده 
ــر رود  ــری ســد ایلیســو ب ــر( آبگی )خــرداد- تی

ــت. ــد گرف ــه را از ســر خواه دجل
ــوب شــرق  ــن‹ در جن ــان در شــهر ›ماردی  اردوغ
اعــام  ›ایلیســو‹  ســد  نزدیکــی  در  و  ترکیــه 
ــد،  ــن س ــرداری از ای ــره ب ــه به ــه هزین ــرد ک ک
8.5 میلیــارد لیــره )1.6 میلیــارد دالر( بــوده 
ــه  و از ایــن طریــق ســاالنه 1.5 میلیــارد لیــره ب

ــد. ــد ش ــک خواه ــه کم ــاد ترکی اقتص
ــرق مناطــق  ــگاوات ب ــزار و 200 م ــرار اســت ه ق
ایــن ســد  از طریــق  ترکیــه  جنــوب شــرقی 

ــود. ــن ش تامی
بــا  همزمــان  و  تابســتان گذشــته  در  پیشــتر 
بهــره بــرداری و آبگیــری یــک هفتــه ای از ســد 
ــه  ــل کــم شــدن حــق آب ــه دلی ایلیســو، عــراق ب
خــود از رود دجلــه از ترکیــه شــکایت کــرد و 
ــردن  ــف ک ــه متوق ــور ب ــکارا مجب ــس از آن آن پ

ــد. ــو ش ــد ایلیس ــود در س ــای خ ــت ه فعالی
ــه  ــرداری ترکی ــره ب ــه به ــد اســت ک ــداد معتق بغ
ــا بحــران شــدید آب  از ســد ایلیســو، عــراق را ب
ــی از  ــه یک ــرا رود دجل ــرد زی ــد ک ــه خواه مواج

دو منبــع مهــم تامیــن آب در کل عــراق بــه 
ــد. ــی آی ــاب م حس

از ســال گذشــته بحــران آب در عــراق باعــث 
ممنوعیــت کاشــت برنــج در ایــن کشــور و تــرک 
زمیــن هــای زراعــی از ســوی کشــاورزان شــده 

اســت. 
آنطــور کــه ایرنــا بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز 
ــده از  ــر ش ــر منتش ــد تصاوی ــی ده ــزارش م گ

شــمال عــراق در زمــان آغــاز آبگیــری ســد 
ایلیســو نشــان مــی داد کــه کــف رودخانــه 
ــده و  ــان ش ــا نمای ــق کام ــن مناط ــه در ای دجل
ــه دلیــل پاییــن آمــدن آب  در بغــداد کــودکان ب
رودخانــه، در مناطــق عمیــق رودخانــه، در حــال 

ــتند. ــازی هس ب
ســد  آبگیــری  کــه  معتقدنــد  کارشناســان 
مواجــه  مشــکل  بــا  نیــز  را  ترکیــه  ایلیســو، 
خواهــد کــرد و زیــر آب رفتــن مناطقــی بــا 
عمــر 12 هــزار ســال در ایــن کشــور، بخشــی از 

پیامدهــای بهــره بــرداری از ســد ایلیســو اســت.
ــن  ــورک، دومی ــد آتات ــد از س ــو بع ــد ایلیس س
بــر  اولــی  کــه  اســت  ترکیــه  بــزرگ  ســد 
ــرات  ــه ف ــر رودخان ــی ب ــه و دوم ــه دجل رودخان

ــد. ــده ان ــا ش بن
ــارد و 40  ــره 11 میلی ــه ذخی ــادر ب ــد ق ــن س ای
مســاحت  و  اســت  آب  مترمکعــب  میلیــون 
کیلومتــر   300 حــدود  ســد  پشــت  دریاچــه 
مربــع اســت و چنــد مــاه طــول مــی کشــد کــه 
ــد. ــان برس ــه پای ــد ب ــن س ــل ای ــری کام آبگی
مشــغول  ســال گذشــته  ســی  طــی  ترکیــه 
و  از ســدهای کوچــک  ای  ســاخت مجموعــه  
19 طــرح آبــی ـ  بــزرگ )شــامل 22 ســد و 

برقــی( بــر روی رودخانــه هــای دجلــه و فــرات 
ــروژۀ  ــا ›پ ــه آنه ــوع ب ــه در مجم ــت ک ــوده اس ب

ــود. ــی ش ــه م ــرق‹ گفت ــوب ش ــی جن آناتول
انتقــادات  بــه  نســبت  همچنیــن  ترکیــه 
ــا و  ــه ه ــن رودخان ــا ای ــط ب ــای مرتب ــت ه دول
ــوق  ــر حق ــه را مغای ــدام ترکی ــه اق ــی ک اعتراضات
ــوده  ــه ب ــی  توج ــد، ب ــی خوان ــی م ــل آب بین المل

ــت. اس
زیســت  محیــط  کارشناســان  از  بســیاری 
معتقدنــد نــوع بهــره بــرداری ترکیــه از رودهــای 
دجلــه و فــرات منشــا وقــوع پدیــده هایــی 
ــان زایــی و از عوامــل  همچــون ریزگردهــا و بیاب
ــه اکوسیســتم منطقــه   ــی آســیب رســیدن ب اصل

»ترکیه« راه خود را می رود
رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد که این کشور  ژوئن آینده، آبگیری سد»ایلیسو« را از  سر خواهد گرفت

از ســال گذشــته بحــران آب در عــراق باعــث ممنوعیــت کاشــت برنــج در ایــن کشــور و تــرک زمیــن هــای زراعــی از ســوی 
کشــاورزان شــده اســت. 

تصاویــر منتشــر شــده از شــمال عــراق در زمــان آغــاز آبگیــری ســد ایلیســو نشــان مــی داد کــه کــف رودخانــه دجلــه در ایــن 
مناطــق کامــا نمایــان شــده و در بغــداد کــودکان بــه دلیــل پاییــن آمــدن آب رودخانــه، در مناطــق عمیــق رودخانــه، در حــال 
بــازی هستند.کارشناســان معتقدنــد کــه آبگیــری ســد ایلیســو، ترکیــه را نیــز بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد و زیــر آب رفتــن 
مناطقــی بــا عمــر 12 هــزار ســال در ایــن کشــور، بخشــی از پیامدهــای بهــره بــرداری از ســد ایلیســو اســت. ســد ایلیســو بعــد 
از ســد آتاتــورک، دومیــن ســد بــزرگ ترکیــه اســت کــه اولــی بــر رودخانــه دجلــه و دومــی بــر رودخانــه فــرات بنــا شــده انــد.
ایــن ســد قــادر بــه ذخیــره 11 میلیــارد و 40 میلیــون مترمکعــب آب اســت و مســاحت دریاچــه پشــت ســد حــدود 300 کیلومتر 

مربــع اســت و چنــد مــاه طــول مــی کشــد کــه آبگیــری کامــل ایــن ســد بــه پایــان برســد.

ترکیــه طــی ســی ســال گذشــته مشــغول ســاخت 
مجموعــه  ای از ســدهای کوچــک و بــزرگ بــر روی 
رودخانــه هــای دجلــه و فــرات بــوده اســت کــه در 
مجمــوع بــه آنهــا  گفته مــی شــود.ترکیه همچنین 
نســبت بــه انتقــادات دولــت هــای مرتبــط بــا این 
ــه را  ــدام ترکی ــه اق ــی ک ــا و اعتراضات ــه ه رودخان
مغایــر حقــوق بین الملــل آبــی مــی خوانــد، بــی 

 توجــه بــوده اســت.

رنا
:ای

س
عک

می دهــد:  نشــان  بررســی  یــک  نتایــج 
تغییــرات اقلیمــی، نیمــی از جمعیــت جهــان را 
ــا ســال 2050 در معــرض پشــه های منتقــل  ت
ــر  ــان ب ــد. محقق ــرار می ده ــاری ق ــده بیم کنن
ــتند:  ــار داش ــود اظه ــی های خ ــاس بررس اس
ــل  ــای منتق ــده بیماری ه ــال آین ــی 30 س ط
ــی،  ــب دنگ ــل ت ــه از قبی ــق پش ــده از طری ش
تــب زرد و ویــروس زیــکا گســترش پیــدا 
می کنــد کــه تهدیــدی بــرای نیمــی از جمعیــت 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــان ب جه
ــگاه  ــه از دانش ــن مطالع ــان ای ــی از محقق یک
ــی از  ــا حاک ــش بینی ه ــت: پی ــفورد گف آکس
آن اســت کــه گســتره فعالیــت دو نــوع اصلــی 
ــه  ــه پش ــوم ب ــاری موس ــل بیم ــه های ناق پش
تــب زرد و پشــه ببــری بــه طــور چشــمگیری 
ــرم  ــل آن گ ــه دلی ــد ک ــدا می کن ــش پی افزای
ــد در  شــدن دماست.بررســی ها نشــان می ده
صــورت تــداوم رونــد تولیــد گازهــای گلخانــه ای 
تــا ســال 2050، 49 درصــد از جمعیــت جهــان 
ــه  ــد داشــت ک ــی ســکونت خواهن در مکان های
ــا  ــان را ب ــی ســامت آن ــای حیوان ــن گونه ه ای
ــدم  ــا ع ــن ب ــد. همچنی ــرو می کنن ــد روب تهدی
موفقیــت در کنتــرل تولیــد گازهــای گلخانــه ای 
خطــر جدی تــری متوجــه بشــر خواهــد شــد.
ــان  ــرای زن ویــروس زیــکا عامــل خطرزایــی ب
بــاردار بــه حســاب می آیــد، زیــرا موجــب 
نارســایی مــادرزادی در نــوزادان می شــود. ایــن 
ویــروس اولیــن بــار در دهــه 1950 کشــف شــد 
ــر  ــیا را درگی ــا و آس ــی از آفریق ــا مناطق و تنه
ــروس در  ــن وی ــرن 21 ای ــد، در ق ــرد. هرچن ک
آمریــکا نیــز گســترش پیــدا کرد.تــب زرد نیــز 
منجــر بــه آســیب دیــدن کبــد، احســاس درد، 
ــود.  ــار می ش ــوع در بیم ــت ته ــتگی، حال خس
ایــن بیمــاری در پنــج درصــد مواقــع کشــنده 
اســت. در پنــج مــاه نخســت ســال 2017 
حــدود 1392 مــورد ابتــاء بــه تــب زرد در 
ــه  ــزارش ایســنا ب ــه گ ــزارش شــد. ب ــل گ برزی
نقــل از روزنامــه ایندیپندنــت، تــب دنگــی کــه 
بــا عائمــی مشــابه بــا آنفلوآنــزا همــراه اســت 
بیشــتر کشــورهای آســیایی و آمریــکای التیــن 
بــه آن گرفتــار هســتند و عامــل اصلی بســتری 
در بیمارســتان و مــرگ و میــر در میــان کودکان 

و بزرگســاالن اســت.

رو
ثبت جهانی سـرو ۴500 ساله ابرکوه، به کجا رسید؟س

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ارائــه پیشــنهاد 
ــت  ــان دیرزیس ــی درخت ــت جهان ــده ثب ــکیل پرون تش
ایــران بــه محوریــت ســرو 4500 ســاله ابرکــوه، گفــت: 
ــد  ــه تایی ــته ب ــده وابس ــن پرون ــکیل ای ــری تش پیگی
میــراث فرهنگــی کشــور و مکتــوب شــدن هزینه های آن اســت.
ســیدمصطفی فاطمــی بــا اشــاره بــه پیگیــری ثبــت ســرو 4500 ســاله 
ــده ثبــت  ــدا پیگیــری پرون ــد کــه در ابت ــار کــرد: هــر چن ابرکــوه، اظه
ابرکــوه آغــاز شــد امــا بــه ســایر درختــان کهنســال کشــور رســید تــا 

بتــوان از ایــن درختــان دیرزیســت محافظــت کــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه پیگیــری پرونــده ثبــت جهانــی در قالــب ایده ای 
ــد  ــه داد: هــر چن ــزد مطــرح شــد، ادام ــراث فرهنگــی ی از ســوی می
ــه  ــده ثبــت جهانــی ســرو 4500 ســاله ابرکــوه ب هنــوز پیگیــری پرون
ســرانجام نرســیده اســت امــا پیشــنهاد تشــکیل پرونــده ثبــت جهانی 
درختــان دیرزیســت بــا محوریــت ثبــت جهانــی ســرو ابرکــوه از ســوی 
میــراث فرهنگــی یــزد ارائــه شــد، بــه ایــن شــکل که پــس از گــردآوری 
یــک بانــک اطاعاتــی، ایــن پرونــده بــه یونســکو فرســتاده و در نهایت 
معرفــی شــود.این مســئول بــا بیــان ایــن کــه پیگیــری تشــکیل ایــن 

پرونــده را وابســته بــه تاییــد میــراث فرهنگــی کشــور و مکتوب شــدن 
هزینه هــای آن عنــوان کــرد و گفــت: یــزد از نظــر درختــان دیرزیســت، 
ــزد از  ــم خشــک ی ــه وابســته اقلی ــه ب ــرا ک ــی اســت چ اســتانی غن
ــاز تاکنــون، درختــان آن مقــاوم و دیرزیســت شــده اند و حــدود  دیرب
ــان  ــد، درخت ــژه درخــت ســرو ابرکــوه، چــم و دربی ــه وی 26 درخــت ب

دیرزیســت تفــت و مهریــز از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار هســتند.
اهمیــت درخــت در زندگــی ایرانیــان بــه ویــژه در دوران هخامنشــی بــه 
شــکل گیــری باغ هــای ایرانــی بــا عناویــن »پردیــس« و »پارادایــس« 

بــرای اولیــن بــار در جهــان منجــر شــد.
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد فاطمــی، بــاغ  ایرانــی پاســارگاد و 
ــه کاملــی از باغ هــای  باغ هــای معلــق بابــل در عــراق امــروزی را نمون
ایرانــی بــا تمــام مولفه هــای یــک بــاغ عنــوان کــرد و افــزود: یزد نیــز از 
نظــر برخــورداری از باغ هــای ایرانــی بــا داشــتن باغ هــای پهلوان پــور، 
دولــت آبــاد، صــدری، ناجــی، شــجاع لشــکر، نــواب، مشــیر و ســایر 
ــن  ــی برخــوردار اســت کــه ای ــل قبول ــگاه قاب باغ هــای متعــدد از جای
موضــوع گویــای پررنــگ بــودن مقولــه توجــه بــه درخــت و سرســبزی 
در یــزد کویــری بــوده کــه شــامل انــواع درختــان بــارور و ســایه افکــن 

اســت.

ــی و  ــردم معن ــیاری از م ــرای بس ــت« ب ــاید »درخ ش
ــم  ــرای برخــی ه ــی ب ــام داشــته باشــد ول ــی ع مفهوم
ــری  ــک و کوی ــق خش ــه در مناط ــی ک ــژه آنهای ــه وی ب
همچــون یــزد زندگــی می کننــد، تعریفــی متفــاوت  
ــرای  ــت ب ــدس درخ ــه تق ــوری ک ــه ط ــاص  دارد ب و خ
ــه در بســیاری از آداب و  ــه حــدی اســت ک ــا ب یزدی ه
ــده  ــای درخــت دی ــا رد پ ــون آنه ــا کن رســوم قدیمــی ت
ــل  ــرو در نخ ــت س ــمایل درخ ــکل و ش ــود؛ از ش می ش
امــام حســین)ع( تــا مهریــه کــردن یــک اصلــه درخــت 

ــزدی. ــه نوعروســان ی ــارور ب ب
ــی  ــاد آزادی، زندگ ــان نم ــگ ایرانی ــت« در فرهن »درخ
ــگاه و اهمیــت در شــهر  و حیــات اســت امــا ایــن جای
کــم آب و خشــک یــزد همــواره در مرتبــه ی بســیار 
هدایــای  باارزش تریــن  از  یکــی  و  بــوده  باالیــی 

مردمــان کویــر شــناخته می شــود.
درخــت از دیربــاز بــه عنــوان یکــی از نمادهــای حیــات 
وجــود  ایرانیــان  ادیــان  آیین هــای  و  مقدســات  در 
داشــته بــه طــوری کــه بــه عنــوان نمونــه درخــت ســرو 
ــناخته  ــی ش ــاد آزادگ ــوان نم ــه عن ــت ب ــن زرتش در دی
ــاخت  ــاد در س ــن نم ــز از همی ــا نی ــود و یزدی ه می ش
نخــل امــام حســین)ع( کــه ســازه ای چوبــی بــه شــکل 
ــت،  ــین)ع( اس ــام حس ــوت ام ــادی از تاب ــرو و نم س
اســتفاده کرده انــد تــا آزادگــی سیدالشــهداء )ع( را 

ــد.  ــان کنن بی
»نــادر پیــری اردکانــی« در ایــن رابطــه می گویــد: 
در گذشــته مــردم یــزد بــرای تقدیــم پــاداش بــه 

فرزنــدان خــود بــه ویــژه بــرای مناســباتی ماننــد اولیــن 
روزه داری، بــه او درخــت بــه ویــژه درخــت پســته 
ــه او، مــروج  ــا به رغــم ثمربخشــی ب ــد ت ــه می دادن هدی

ــد. ــز باش ــگ کار نی فرهن
ــاره  ــا اش ــد وی ب ــی ده ــزارش م ــنا گ ــه ایس ــور ک آنط
ــای  ــه عروس ه ــوهران ب ــدر ش ــوالً پ ــه معم ــن ک ــه ای ب
ــیدند،  ــه می بخش ــوان مهری ــه عن ــت ب ــک درخ ــود ی خ
بســیار  اردکان  در  فرهنــگ  ایــن  می کنــد:  تصریــح 
ــن حــال، خانواده هــا  ــی در عی ــوده اســت ول ــگ ب پررن
ــود،  ــدان خ ــام فرزن ــه تم ــه ب ــدران همیش ــژه پ ــه وی ب
یــک درخــت هدیــه می دادنــد و آنهــا را در مقابــل رشــد 
و پــرورش و بــاروری آن، مســئول می کردنــد تــا تمــام 
تــاش خــود را بــرای حفــظ حیــات آن درخــت بــه کار 

ــد. گیرن
ادامــه درختــکاری در  ایــن پژوهشــگر فرهنگــی در 
یــزد را بهانــه ای بــرای دور هــم بــودن خانواده هــا ذکــر 
خانواده هــای  اعضــای  تمــام  می گویــد:  و  می کنــد 
ســیزده  روز  ماننــد  درختــکاری  ایــام  یــزدی  در 
 بــه در)13 فروردیــن( کــه بــه عنــوان روز طبیعــت 
ــا  ــد ت ــات می رفتن ــه طبیعــت و باغ ــذاری شــده، ب نامگ
ــی  ــوان نوع ــه عن در کاشــت درخــت ســهیم باشــند و ب
اردوی یــک روزه در کنــار درختــکاری بــه تفریــح و 
طبیعت گــردی می پرداختنــد. »جمشــید منوچهــری« 
مدیــر مــوزه مــارکار یــزد ا بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــد:  ــار می کن ــران، اظه ــرزمین ای ــینه س ــت در پیش درخ
حــدود 500 ســال پیــش از میــاد بــر دیواره هــای 

ــی  کاخ پرســپولیس در شــیراز، درخــت ســرو را حکاک
کرده انــد چــرا کــه ایــن درخت قامت بلنــدی دارد و 

نمی دهــد. باری  هیــچ 
ــود، از  ــده می ش ــی آزاد نامی ــل درخت ــن دلی ــه همی  ب
ــی  ــت آزادگ ــد. صف ــی می دانن ــاد آزادگ اين رو آن را نم
استفاده  بســیار  فارســی  ادبیــات  در  ســرو  درخــت 
شــده است و شــاعران نیــز در اشــعار خــود بارهــا 
ــتفاده  ــرو« اس ــوان »س ــان، از عن ــرای توصیف هایش ب

ــروی  ــه س ــرا در خان ــعر »م ــوان ش ــه می ت ــد ک کرده ان
هســت کانــدر ســایه قــدش/ فــراغ از ســرو بســتانی و 
شمشــاد و چمــن دارم« را مثــال زد. وی بــا بیــان ایــن 
کــه درخت ســرو هميشه سبز است و هيچگاه خزان 
ــده  ــبزی نشان دهن ــن سرس ــاید ای ــد: ش ندارد، می گوی
خرمــی و شاد بــودن ایرانی هــا بــوده است. البتــه ایــن 
درخــت در كنار ويژگيهای ديگرش مقاومــت خوبــی در 

ــالی دارد. ــر خشکس براب

ــه  ــا اینک ــه؛ ام ــت تجرب ــه غای ــی دارد ب ــواره جذابیت ــفر هم س
ــار  ــت،به دی ــم اس ــد مه ــی گذاری ــار م ــدام دی ــدم در راه ک ق
ــر  ــش پ ــگ و نق ــود را از رن ــار خ ــه ب ــد کول ــی آیی ــر م ــا اگ م
ــروزه ای  ــی فی ــا آب ــی ت ــن جنگل ــبزی زمردی ــا از س کنید،اینج
ــچ  ــرش در هی ــه نظی ــان گســترده اســت ک ــا فرشــی برایت دری

ــت. ــی نیس ــره خاک ــن ک ــه ای ــای نقش ج
ــر رمــز و راز تاریــخ و تمــدن اســت،طبیعت  اینجــا ســرزمین پ
اینجــا شــما را بــا گوشــه ای از بهشــت آشــنا مــی کند...اینجــا 

تصویر درخت بر دیوار های کاخ پرسپولیس 
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سمنان

 محیط زیست 

پیشنهاد رییس سازمان محیط زیست 

استاندار سمنان از تصویب انتقال آب خزر 
به عنوان عیدی، نام برد

محیــط  ســازمان  رئیــس 
ــه وزیــر  زیســت در نامــه ای ب
راه و شهرســازی پیشــنهاد کرد 
کــه غرفه هایــی بــرای ارائــه و 
ــط زیســت، در  ــا محی ــروش محصــوالت ســازگار ب ف
ــن  ــا و پایانه هــای قطــار و اتوبوس هــای بی فرودگاه ه
شــهری اختصــاص یابــد.  عیســی کانتــری در نامــه 
خــود بــه محمــد اســامی با اشــاره بــه ضــرورت توجه 
همــگان بــه محیــط زیســت نوشــت: رشــد جمعیــت، 
توســعه شهرنشــینی، ظهــور فناوری هــای جدیــد 
ــای  ــادات و الگوه ــده در ع ــود آم ــه وج ــوالت ب و تح
ــع از ســوی  ــت مناب ــک ســو و محدودی ــی از ی مصرف
ــده  ــکات پیچی ــواع مش ــاد ان ــر ایج ــاوه ب ــر، ع دیگ
در کیفیــت زندگــی انســان موجــب بــروز انــواع 
ناســازگاری های اجتماعــی، اقتصــادی و در نهایــت 
ــد. در  ــت محیطی انجامی ــرات زیس ــه مخاط ــد و ب ش
نتیجــه توجــه بــه بهره منــدی از محصــوالت ســازگار بــا 
محیــط زیســت و تجزیــه پذیــر از مــوارد بــا اهمیــت 

و یــک اصــل اساســی و حیاتــی در سالم ســازی 
محیــط زیســت اســت.به گــزارش کانــال اطاع رســانی 
ــت  ــت، وی درخواس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــف در  ــه وجــود تشــکل های مختل ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــد  حــوزه محیــط زیســت و باالخــص در بخــش تولی
کــه  بازیافــت  قابــل  و  تجزیه پذیــر  محصــوالت 
تشــکل های بانــوان مشــارکت فعــال دارنــد و انتقــال 
ــی  ــتند و م ــه هس ــی جامع ــراث فرهنگ ــده می دهن
ــته  ــه داش ــن زمین ــر در ای ــیار موث ــش بس ــد نق توانن
باشــند، پیشــنهاد می شــود بــه منظــور هم اندیشــی و 
همیــاری در جهــت حفــظ و صیانــت از محیط زیســت 
کشــور، مقــرر فرمائیــد، غرفه هایــی بــرای ارائــه و 
ــط زیســت، در  ــا محی ــروش محصــوالت ســازگار ب ف
فرودگاه هــا و پایانه هــای قطــار و اتوبــوس هــای 
بیــن شــهری، بــه منظــور ایجــاد اشــتغال بــرای ایــن 
ــگ  ــردن فرهن ــه ک ــت از نهادین ــا و حمای ــکل ه تش

ــد. ــط زیســت اختصــاص یاب ــظ محی حف

اســتاندار ســمنان از تصویب 
ــر  ــه کوی ــزر ب ــال آب خ انتق
مرکــزی بــه عنــوان یــک 
عیــدی بــه مــردم نــام بــرد 
و گفــت: اگــر وزارت صنعــت خریــد تضمینــی آب را ابــاغ 

ــم. ــرمایه گذار نداری ــذب س ــرای ج ــکلی ب ــد مش کن
بــه گــزارش ایســنا، علیرضا آشــناگر اظهــار کرد: انتقــال آب 
بــه فــات مرکــزی ایــران عیــدی خوبــی در آســتانه نــوروز 
از ســوی دولــت و مجلــس بــود.وی بــا بیــان اینکــه در گام 
دوم بــرای تأمیــن مالــی و مذاکــره بــا ســرمایه گذاران نیــاز 
بــه صــدور مجوز خرید تضمینــی آب از وزارت نیــرو و وزارت 
صنعــت داریــم، ادامــه داد: وزارت نیــرو ایــن مهــم را ابــاغ 
کــرده اســت و چنانچــه وزارت صنعــت نیــز خرید تضمینی 
ــرمایه گذار،  ــم س ــی می توانی ــه راحت ــد ب ــاغ کن آب را اب
ــن  ــی ای ــم.وی از آمادگ ــذب کنی ــروژه ج ــن پ ــرای ای ب
اســتان بــرای پذیــرش برخــی از صنایــع پایتخــت خبــر 

ــاخت های الزم  ــود زیرس ــه وج ــه ب ــا توج ــزود: ب داد و اف
در سراســر اســتان در همــه شهرســتان های ایــن اســتان 
ــه  ــع وجــود دارد و هم ــرای اســتقرار صنای ــی الزم ب آمادگ
ــه  ــود را ب ــع خ ــات و صنای ــد امکان ــا می توانن وزارتخانه ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــناگر ب ــل کنند.آش ــمنان منتق ــتان س اس
براســاس قانــون اســتان ســمنان، اســتان معیــن اســتان 
ــتا در  ــن راس ــرد: در همی ــان ک ــت، خاطرنش ــران اس ته
صــورت هرگونــه اتفــاق ناگــوار و شــرایط اضطــرار در تهــران، 
ــوان کمــک را داشــته  ــد آمادگــی و ت اســتان ســمنان بای
ــمنان و  ــران -  س ــی ته ــط ریل ــدن خ ــی ش ــد. برق باش
ارتقــاء راه هــای اســتان ســمنان می توانــد اقــدام پدافنــدی 
غیرعامــل چنــد وجهــی در ایــن بخــش باشــد کــه ایــن 
ــد  ــت.  تعه ــت اس ــژه دول ــه وی ــد توج ــز نیازمن ــم نی مه
اشــتغال اســتان ســمنان در ســال 97 حدود 10 هزار و 600 
نفــر بــوده کــه تــا امــروز ایــن مهــم بــه صــورت 100 درصــد 

محقــق شــده اســت.

کارشناس محیط زیست و مدرس دانشگاه تهران گفت: قطع و صل آب در رودخانه زاینده رود 
موجب نابودی و مرگ اکوسیستم و تنوع زیستی منطقه می شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

تغییرات اقلیمی 
و پشه های ناقل 

بیماری

وار
معدن بوکسیت تاش شاهرود تا حصول نتیجه شاه

قانونی تعطیل اعالم می شود
ــی  ــر تعطیل ــد خب ــن تائی ــاهرود ضم ــدار ش فرمان
معــدن بوکســیت تــاش شــاهوار گفــت: امیدواریــم 
کســانی کــه در امــر معــدن فعالیــت دارنــد موظــف 

بــه اجــرای قانــون باشــند.
ــدن  ــی مع ــر تعطیل ــد خب ــن تائی ــدی، ضم ــرم محم ــد ک محم
ــی و عمــل  ــا حصــول نتیجــه قانون ــاش شــاهوار ت بوکســیت ت
ــم کســانی  ــار داشــت: امیدواری ــدات ایــن شــرکت اظه ــه تعه ب
کــه در امــر معــدن فعالیــت دارنــد موظــف بــه اجــرای قانــون 

باشــند.
وی ضمــن بیــان اینکــه در جلســه مهــر مــاه ســال جــاری کــه 
ــاهوار  ــیت ش ــدن بوکس ــون مع ــاهرود پیرام ــداری ش در فرمان
ــرای  ــدم اج ــورت ع ــه در ص ــود ک ــده ب ــد ش ــد قی ــزار ش برگ
ــل  ــوی تعطی ــاع ثان ــا اط ــاش ت ــیت ت ــدن بوکس ــدات مع تعه
ــا  ــود ت اعــام می شــود، افــزود: در ایــن جلســه مقــرر شــده ب
ــه  ــی مشــخص 15 مصوب ــازه زمان ــاش در ب معــدن بوکســیت ت
را  مختلــف  دســتگاه های  قانونــی  مصوبــات  و  خواســت ها 

ــی  ــت قانون ــورت نگرفت.مهل ــر ص ــن ام ــا ای ــد ام ــی کن اجرای
ــه  ــون ب ــا کن ــام رســیده اســت و ت ــه اتم ــدن ب ــه مع خطــاب ب
ــت. ــانده اس ــام نرس ــه انج ــود را ب ــدات خ ــف تعه ــل مختل دالی
فرمانــدار شــاهرود گفــت: در جلســه ای کــه مدیــر عامــل 
ــه  ــود ک ــرر شــده ب ــز حضــور داشــت مق ــای جاجــرم نی آلومنی
اگــر بــه هــر کــدام از ایــن مصوبــات معــدن عمــل نکــرد ایــن 

ــود. ــام ش ــل اع ــداری تعطی ــوی فرمان ــدن از س مع
کرم محمــدی بــا بیــان اینکــه همــه صــورت جلســات و مشــروح 
ــا پیگیری هــای  ــراز داشــت: ب مذاکــرات نیــز موجــود اســت، اب
مختلــف بخــش اعظمــی از تعهــدات انجــام نگرفتــه اســت لــذا 
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه معــدن تــا حصــول نتیجــه قانونــی و 

عمــل بــه تعهــدات شــرکت مذکــور، تعطیــل شــود.
وی افــزود: ایــن فرمانــداری خــود را موکلــف بــه اجــرای 
ــم کســانی  ــذا امیدواری ــد ل ــون می دان ــه قان تعهــدات و عمــل ب
کــه در امــر معــدن فعالیــت دارنــد موظــف بــه اجــرای قانــون 

شــوند.

ان
راس

خ

ــه  ــای خراســان رضــوی نســبت ب مدیرعامــل آبف
تامیــن آب شــرب 73 شــهرتحت پوشــش در 
درازمــدت اظهــار نگرانــی کــرد و گفــت: شــهرهای 
گلبهــار، قوچــان، رضویــه، نیشــابور و شــاندیز 
ــرب در  ــع آب ش ــورداری از مناب ــاظ برخ ــه لح ب
شــرایط قرمــز و 25شــهرهم در موقعیــت زرد قــرار 

ــد. دارن
ــن  ــان ای ــا بی ــوی ب ــم عل ــزارش ایســنا، ســید ابراهی ــه گ ب
ــن  ــن جلســات راهکارهــای تامی ــرد: در ای ــار ک ــب اظه مطل
ــاه مــدت مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد ولــی مســیر  کوت
تامیــن آب شــهرهای بــزرگ در قالــب طــرح جامــع بــرای 
افــق 1410 بایــد مشــخص و بــرای رفــع مشــکل آب آینــده 

73 شــهر تحــت پوشــش هــم برنامــه ریــزی شــود.
ــا بیــان اینکــه 50 درصــد اجــرای پروژه هــای بخــش  وی ب
ــی  ــود م ــای موج ــی چاه ه ــری آبده ــع کس ــرف رف آب ص
شــود، تاکیــد کــرد: چالــش کمبــود آب در اســتان هــر روز 

ــود. ــر می ش ــق ت عمی
ــز  ــت آمی ــور موفق ــوی عب ــان رض ــای خراس ــل آبف مدیرعام
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برقــی( بــر روی رودخانــه هــای دجلــه و فــرات 
ــروژۀ  ــا ›پ ــه آنه ــوع ب ــه در مجم ــت ک ــوده اس ب

ــود. ــی ش ــه م ــرق‹ گفت ــوب ش ــی جن آناتول
انتقــادات  بــه  نســبت  همچنیــن  ترکیــه 
ــا و  ــه ه ــن رودخان ــا ای ــط ب ــای مرتب ــت ه دول
ــوق  ــر حق ــه را مغای ــدام ترکی ــه اق ــی ک اعتراضات
ــوده  ــه ب ــی  توج ــد، ب ــی خوان ــی م ــل آب بین المل

ــت. اس
زیســت  محیــط  کارشناســان  از  بســیاری 
معتقدنــد نــوع بهــره بــرداری ترکیــه از رودهــای 
دجلــه و فــرات منشــا وقــوع پدیــده هایــی 
ــان زایــی و از عوامــل  همچــون ریزگردهــا و بیاب
ــه اکوسیســتم منطقــه   ــی آســیب رســیدن ب اصل

ــت. اس
چنــدی پیــش بــود کــه تعــدادی از فعــاالن 
بیانیــه ای  بــا صــدور  ایــران  محیــط زیســت 
فــرات  و  بــه کاهــش حقابــه دجلــه  نســبت 
وزارت  انفعــال  و  ترکیــه  دولــت  ســوی  از 
در  انتقــاد کرده انــد.  زمینــه  ایــن  در  خارجــه 
ــه  ــبت ب ــر نس ــار دیگ ــن ب ــه همچنی ــن بیانی ای
خطــرات آبگیــری ســد ایلیســو هشــدار داده 

شــده اســت.
کشــور ترکیه از ســال 2006 ســاخت ســد ایلیســو 
ــه  ــد س ــن س ــزن ای ــم مخ ــرد. حج ــروع ک را ش
ــی  ــران یعن ــن ســد ای ــر از بزرگتری ــر بزرگ ت براب
کرخــه اســت. ایــن ســد گنجایشــی معــادل 43 

ــارد متــر مکعــب دارد. میلی
در  زیســت  محیــط  فعــال  درویــش  محمــد 
ــر  ــود: اگ ــه ب ــا گفت ــام م ــه پی ــوص ب ــن خص ای
ــت در  ــری شــود عمــا وضعی ســد ایلیســو آبگی
بحرانی تــر  بســیار  بین النهریــن  و  میانــرودان 

 . د می شــو
بــا  بایــد  دولــت  درویــش،   گفتــه  بــه 
انجــام  ترکیــه  دولــت  بــا  رایزنی هایــی کــه 
حقابــه  کنــد  متقاعــد  را  آن هــا  می دهــد 
ــود  ــرودان وج ــه میان ــه در منطق ــی ک تاالب های
دارد تامیــن شــود. تــا بــه ایــن ترتیــب آب شــور 
ارونــد رود و شــط العرب  وارد  فــارس  خلیــج 
نشــود و مــردم آبــادان، خرمشــهر درگیــر آب 

ــه  ــد حقاب ــل بای ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــور نش ش
ــی  ــابق یعن ــم س ــان رق ــه هم ــرات ب ــه و ف دجل
ــه  ــردد درحالیک ــه برگ ــب در ثانی ــر مکع 750 مت
ــرده  ــوم ک ــک س ــم را ی ــن رق ــه ای ــون ترکی اکن
اســت و بــه 250 متــر مکعــب در ثانیــه کاهــش 

داده اســت.
بــه  نســبت  بارهــا  زیســت  محیــط  فعــاالن 
ــر  ــه ب ــه ســدهای ترکی ــب ســاخت مجموع عواق
هشــدار  فــرات  و  دجلــه  سرشــاخه های  روی 
ــام  ــه پی ــن، ب ــش از ای ــم پی ــرم ه ــد. که داده ان
غــرب کشــور  در  »ترک هــا  بــود:  مــا گفتــه 
ــد  ــه ســد ســازی های گســترده کرده ان شــروع ب
کنــون نیــز در حــال ســاخت ســد ایلیســو  و هــم ا
بزرگتریــن ســد جهــان هســتند کــه آبگیــری آن 
4 ســال زمــان می بــرد و در صــورت راه انــدازی 
آن دجلــه و فــرات کــه مرکــز تمدن هــای بــزرگ 
جهانــی اســت از بیــن خواهــد رفــت ،کشــور 
عــراق بــه طــور کامــل نابــود خواهــد شــد و 
ــور  ــم در کش ــاالب هورالعظی ــمالی ت ــی ش نواح

ــکید.« ــد خش ــا خواه ــم کام ــا ه م

نقــش پررنگ وزارت خارجه
همســایه ای بــه اســم ترکیــه بــا ایجــاد ســدهای 
بســیار بــزرگ بــر روی رود دجلــه و فــرات و 
نــدادن حــق آبــه کشــورهای همســایه، مشــکات 
ــه  ــه از جمل ــورهای منطق ــرای کش ــیاری را ب بس
ــی  ــن روحان ــت حس ــودآورده اس ــه وج ــران ب ای
بین المللــی  همایــش  در  جمهــوری  رییــس 
ــازی  ــروژه سدس ــار ، از پ ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ترکیــه انتقــاد کــرده و گفتــه اســت: »طــرح 
ــورهای  ــی از کش ــزرگ در یک ــد ب ــاد 22 س ایج
همســایه می توانــد تاثیــرات بســیار مخربــی 
بــر فــرات و دجلــه بگــذارد و کشــورهای منطقــه 
زمینــه  ایــن  در  بین المللــی  ســازمان های  و 

ــد«  ــوولیت دارن مس
امــا در ایــن بیــن بــه نظــر می رســد نقــش 
ــر اســت، وزارت  ــه پررنگ ت وزارت خارجــه از هم
خانــه ای کــه موظــف اســت بــا دیپلماســی قــوی 
و بــا برقــراری ارتبــاط موثــر بــا همســایگان، 
آنهــا را متقاعــد کنــد کــه بــه وظایــف و تعهــدات 
مشــکات  ایجــاد  از  و  بــوده  پایبنــد  خــود 
کشــورمان  بــرای  اینچنینــی  دردســرهای  و 

ــد. ــودداری کنن خ

اردوغان روز گذشته 
در شهر 'ماردین' در 

جنوب شرق ترکیه و 
در نزدیکی سد 'ایلیسو' 

اعالم کرد که هزینه 
بهره برداری از این 

سد، 8.5 میلیارد لیره 
)1.6 میلیارد دالر( 
بوده و از این طریق 
ساالنه 1.5 میلیارد 

لیره به اقتصاد ترکیه 
کمک خواهد شد. 

قرار است هزار و 200 
مگاوات برق مناطق 

جنوب شرقی ترکیه از 
طریق این سد تامین 

شود.

»ترکیه« راه خود را می رود
رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد که این کشور  ژوئن آینده، آبگیری سد»ایلیسو« را از  سر خواهد گرفت

ــه  ــا اینک ــه؛ ام ــت تجرب ــه غای ــی دارد ب ــواره جذابیت ــفر هم س
ــار  ــت،به دی ــم اس ــد مه ــی گذاری ــار م ــدام دی ــدم در راه ک ق
ــر  ــش پ ــگ و نق ــود را از رن ــار خ ــه ب ــد کول ــی آیی ــر م ــا اگ م
ــروزه ای  ــی فی ــا آب ــی ت ــن جنگل ــبزی زمردی ــا از س کنید،اینج
ــچ  ــرش در هی ــه نظی ــان گســترده اســت ک ــا فرشــی برایت دری

ــت. ــی نیس ــره خاک ــن ک ــه ای ــای نقش ج
ــر رمــز و راز تاریــخ و تمــدن اســت،طبیعت  اینجــا ســرزمین پ
اینجــا شــما را بــا گوشــه ای از بهشــت آشــنا مــی کند...اینجــا 

ــرد دارد... ــه ف ــر ب ــی منحص ــلیقه جذابیت ــوع س ــه ن ــرای هم ب
از جنــگل هــای اعجــاب انگیزباســتانی تــا بــوی خــوش عطــر 
ــا  ــج در مــزارع شــالی...حتی مــی توانیــد صبــح خــود را ب برن
موســیقی دریــا و ســاحل آغــاز کنیــد و از پنجــره اتاقتــان بــرای 
صــدف هــای در آغــوش نشســته ســاحل دســت تــکان دهید...
اگــر بــه ماجراجویــی عاقــه مندیــد نگــران نباشــید،غارها ،تپــه 
هــای باســتانی،قلعه هــای پــر رمــز و راز همــه در ایــن منطقــه 
ــت  ــر طبیع ــت؛اما اگ ــما مهیاس ــه ش ــت ماجراجویان ــرای گش ب

ــرای ایــن ســفر انتخــاب کــرده ایــد از کلبــه هــای  گــردی را ب
ــد... ــد دل بکنی بومگــردی اینجــا نمــی توانی

اگــر از جــاده ســمنان یعنــی از کویــر بــه مازنــدران مــی 
ــرای رســیدن  ــی کشــور ب ــی تریــن راه جنگل ــد از طوالن آیید،بای
بــه مازنــدران عبــور کنید.فرزنــد کویــر قطعــا 120کیلومتــر جــاده 
ــا  ــس حتم ــت را دارد پ ــیر بهش ــم مس ــش حک ــی برای جنگل
دوربیــن هــا را آمــاده نگــه داریــد چــون قــاب هــای زیبایــی در 

ــان باشــد. ــد شــکار لحظــه هایت ــن جــاده مــی توان ای
نــام "ســورت" را تــا بــه حــال شــنیده ایــد؟ در "ســورت" بــازی 
رنــگ هــا غوغــا مــی کنــد.از جــاده ســمنان وارد چهاردانگــه کــه 
شــدید نشــانی روســتای "اروســت" را بگیریــد، جــاده روبــروی 
ــه ایــن روســتا مــی رســاند.برای  پاســگاه "تلمــادره" شــما را ب
دیــدن ایــن شــاهکار خلقــت ظهــر حرکــت کنیــد بهتــر اســت.8 
کیلومتــر پــس از روســتای "اروســت" و "مالخواســت" راه 
ــمه  ــن چش ــه ای ــما را ب ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــتقیم خاک مس

مــی رســاند.
ــک  ــه ی ــد ب ــت کنی ــه حرک ــی ک ــاده خاک ــر در ج ــه کیلومت س
ــه بعــد بایــد پیــاده  کانکــس نگهبانــی مــی رســید،از آن جــا ب
ــه  ــرای حفــظ منطق ــور خــودرو ب ــرا عب ــد زی مســیر را طــی کنی
ــکان  ــا پل ــد از آن ج ــو بروی ــاده جل ــت.30متر پی ــوع اس ممن

ــد. ــی کنن ــی م ــما خودنمای ــرای ش ــگ ب ــای رنگارن ه
تابلــوی منحصربــه  آبــی  نارنجــی، قرمــز و  کــرم تــا زرد، 
فــردی را رقــم زده اســت کــه چشــم همــگان را بــه خــود 
ــه را در  ــن دریاچ ــرش آن ای ــور و ت ــم ش ــد، طع ــره می کن خی
ــت و  ــرار داده اس ــان ق ــای جه ــن دریاچه ه ــت عجیب تری لیس

جایگاه هــای پلکانــی  آن جلــوه ای بــی نظیــر دارد.

بهتــر اســت غــروب بــه روســتاهای اطــراف برویــد و شــب را در 
اقامتــگاه هــای مســیر کیاســر بــه ســاری بگذرانیــد. روســتای 
ــرای روســتاگردان محــل بکــر و  »اروســت« و«مالخواســت« ب

دیدنــی خواهــد بــود.
راســتی اگــر هنــوز هــوای چهاردانگــه شــما را سرمســت کــرده و 
قــدری بیشــتر دلتــان خواســت در اینجــا اطــراق کنیــد »قلعــه 
شــاهدژ« در روســتای »بــاالده«  مــی توانــد بــرای شــما 

ــی باشــد. جــذاب و دیدن
شــما  بــرای  بســیار  هــای  دیدنــی  هنــوز  چهاردانگــه 
ــر  ــان حف ــی در جری ــه تازگ ــکانی ب ــای اش ــه ه دارد،گوردخم
ــی  ــه م ــده ک ــف ش ــتمین کش ــه وس ــای گاز در منطق ــه ه لول
ــی بکــر باشــد.  ــخ جذابیت ــه تاری ــدان ب ــه من ــرای عاق ــد ب توان
تاریــخ در اینجــا توقــف کــرده و هنــوز صــدای چکاچــک 
ایــن  در  تــوان  را مــی  اشــکانی  شمشــیرهای جنگجویــان 
ــه  ــد ب ــی توانی ــهود بیشــتر م ــنید.برای کشــف و ش ــه ش منطق
ســایت مــوزه »وســتمین«در 5 کیلومتــری جنــوب شــرق 

کیاســر در روســتای وســتمین ســر بزنیــد.
»کیاســر« روســتایی در دوره ســلجوقی بــوده کــه در دوره 
معاصــر بــه دلیــل توســعه بــه شــهر تبدیــل شــده اســت.دیگ 
ــا  ــوده و غالب ــرد ب ــود منحصربف ــوع خ ــهر در ن ــن ش ــای ای ه
بــه عنــوان ســوغات عرضــه مــی شود.چادرشــب،نمد،لوازم 
چوبی،ســفال از جملــه صنایــع دســتی ایــن شــهر میــان 
ــه  ــای 19گان ــارک ه ــز پ ــر ج ــی کیاس ــت.پارک مل ــتی اس دش
ملــی ایــران و دارای تنــوع گیاهــی و جانــوری بــی نظیــر بــرای 

ــت. ــگران اس گردش

سفر به سرزمین رنگ ها

 طبیعت دیگر دلنشــین نیســت، پوشــش گیاهی، ســبزینگی، جنگل، 
مرتــع و رودخانــه هــا در اثــر آز و طمــع ســیری ناپذیــر ســودجویان و 
ــودی و نفــس هــای زمیــن در  نیــز بــی توجهــی مــردم در حــال ناب
حــال تنــگ شــدن اســت. کــم کــم تصاویــر بدیــع کــوه های سرســبز، 
دره هــای فــراخ، جنــگل هایــی بــا درختــان در هــم تنیــده، آبشــارها 
و رودهــای پــر آب را تنهــا از آرشــیو فیلــم هــای قدیمــی مــی تــوان 
دیــد، انســان امــروزی هــر کجــا پــای گذاشــته جــز تخریــب طبیعــت 
ره آوردی نداشــته است.اســتان اردبیــل نیــز زمانــی نــه چنــدان دور بــه 
طبیعــت بــی مثــال و ســبز خــود، هــوای مطبــوع، چشــمه ســارها و 
چشــمه هــا و رودهــای پــر آبــش معــروف بــود؛ داشــته ای کــه اکنون 
ــرار  ــی در معــرض آســیب جــدی ق ــی توجه ــم کاری و ب ــر ندان در اث
گرفتــه اســت. در ســالیان اخیــر تخریــب مراتــع، جنــگل هــا و حتــی 
مــزارع کشــاوری در اســتان اردبیــل توســط ســود جویــان بــا شــکل و 
شــمایل مختلــف رونــد رو بــه رشــدی یافتــه و بــا وجــود اقــدام هــای 
کنترلــی ارگان هــای نظارتــی مــرگ تدریجــی طبیعــت همچنــان ادامه 
دارد. در ایــام نــه چنــدان دور منطقــه جنگلــی حیــران بــا درختــان در 
هــم پیچیــده و کــوه هــای پــر از گیــاه و گل چشــمان هــر بینــده ای را 
خیــره و حیــران مــی کــرد، امــا طولــی نکشــید کــه بــه جــای درخــت 
و ســیزینگی، ســیمان و آجــر و ویــا از دل زمیــن ســربرآورد و اکنــون 
گویــی بخشــی از جــان طبیعــت در ایــن منطقــه با دشــنه بــی توجهی 

هــا زحمــی شــده و ایــن زخــم همچنــان در حــال گســترش اســت.
در منطقــه مغــان کــه زرخیزتریــن خــاک کشــاورزی اســتان و کشــور 
را داراســت در چنــد ســال گذشــته تخریــب مراتــع و تجــاوز انســان 
بــه حریــم طبیعــت بــه حــدی رســیده کــه پــای دســتگاه قضایــی بــه 
ماجــرا بــاز شــده و پرونــده هــای زیــادی در ایــن زمینــه در محاکــم 
ــم  ــی در مواقعــی از دیگــر جرای ــا حت ــی تشــکیل و تعــداد آنه قضای
متــداول نیــز فزودنــی یافتــه اســت.همچنین در چنــد ســال گذشــته 
ســاخت و ســازهای بــی رویــه و ویاســازی در حاشــیه جــاده هــای 
منتهــی بــه مناطق گردشــگری ســرعین و حوالــی جنگل فندقلــو رواج 
یافتــه هــر چنــد کــه تعــداد زیــادی از آنهــا بــا حکــم دادگســتری قلــع 

و قمــع و تخریــب شــدند. 

نفس طبیعت ،بریده است
خبر

گرامی داشت
یاد و خاطره شهدا

 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همزمــان با کاشــتن 
یــک درخــت در منــزل یکــی از شــهیدان ایــن وزارتخانــه، 
ــای  ــن بق ــهدا را ضام ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامی داش
ــا از وزارت  ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ــت. ب ــور دانس کش
ــه مناســبت  ــات، »محمدجــواد آذری جهرمــی«، شــنبه ب ــاوری اطاع ارتباطــات و فن
هفتــه منابــع طبیعــی و درختــکاری بــرای کاشــتن یــک اصلــه نهــال بــه منــزل شــهید 
»حیــدر دســتگیر« از شــهیدان ایــن وزارتخانه رفت.شــهید حیــدر دســتگیر، از کارمندان 
منطقــه 14 پســتی بــود کــه ســال 1365 در عملیــات کربــای 5، بــه عنــوان شــهید و 

مفقوداالثــر اعــام شــد و پیکــرش ســال 1373 بــه میهــن بازگشــت.

بررسی توافق نامه پاریس 
به زودی در مجلس 

ــط زیســت از  ــی ســازمان حفاظــت محی ــاون حقوق مع

بررســی الیحــه توافق نامــه پاریــس بــه زودی در مجلــس 

شــورای اســامی خبــر داد.اصغــر دانشــیان معــاون 

توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظت محیــط زیســت، در رابطه 

بــا بررســی توافــق نامــه پاریــس در کمیســیون تخصصــی مجلس شــورای اســامی که 

در ســال جــاری انجــام شــد، اظهــار کــرد: امســال در مجلــس شــورای اســامی موضــوع 

توافــق نامــه پاریــس مطــرح و بــه شــورای نگهبــان ارجــاع شــده بود کــه شــورای نگهبان 

هــم بــه دو مــورد آن اشــکال وارد کــرد کــه مجــددا بــه مجلس ارســال و پــس از بازبینی 

بــه کمیســیون کشــاورزی و محیــط زیســت تحویــل داده شــد.

حل مشکل تفکیک 
زباله در دانشگاه ها

بــرای اولیــن بــار در ایــران مســابقه دانشــگاه بــدون 
زبالــه بــا هــدف فرهنــگ ســازی تفکیــک زبالــه از 
مبــداء و در نتیجــه جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع 
طبیعــی زمیــن کــه یــک معضــل جهانــی اســت، در دانشــگاه امیرکبیــر برگــزار 
مــی شــود. ایــن مســابقه بــه همــت دفتــر توســعه پایــدار، شــورای مدیریــت 
ــفند  ــر روز 22 اس ــگاه امیرکبی ــجویی دانش ــی و دانش ــت فرهنگ ــبز و معاون س

مــاه برگــزار مــی شــود. 
تمــام دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و ســایر دانشــگاه هــا و 

کارکنــان مــی تواننــد در ایــن مســابقه شــرکت کننــد.

شهید

مجلس

زباله

یکی از موارد مهم برای کاشت درخت، در نظر گرفتن زمان است. در مناطق گرم و معتدل و نیمه سردسیر، بهترین زمان 
برای کاشت، پائیز و پس از خواب رفتن نهال است، اما در مناطق سردسیر بهتر است نهال کاری پس از اتمام دوران 

یخبندان و سرما باشد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــی و  ــک ســازمان حاکمیت ــوان ی ــه عن ــط زیســت ب ــه محی ــت ک گف
نظارتــی از عملکــرد وزارتخانه هــای صنعــت در زمینــه تولیــد خــودرو و 
نفــت در زمینــه انــرژی راضــی نیســت. »مســعود تجریشــی« افــزود: 
منابــع متحــرک ماننــد خودروهــا بیشــترین ســهم را در آلودگــی هــوا 
دارنــد بنابرایــن نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومی جــزو مصوبات 
قانــون هــوای پــاک اســت کــه بایــد اجرایــی شــود امــا متاســفانه کار 
آن طــور کــه بایــد پیــش نمــی رود.در ایــن راســتا خودروســازان موظــف 
ــه تولیــد خــودرو هســتند تــا آنهــا را در اختیــار تاکســی داران قــرار  ب
دهنــد امــا امســال حتــی دو تاکســی هــم تحویــل ندادنــد، بــا ایــن 
ــد نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه هــوای ســالم تنفــس  رون

. کنیم
ــی  ــت: وقت ــار داش ــت اظه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاون س مع
ــه وظایــف خــود  ســوخت فــراوان و مفــت باشــد و وزارت صنعــت ب
عمــل نکنــد نتیجــه ایــن می شــود کــه خودروهــای فرســوده در ســطح 
ــه ســمت فناوری هــای روز  ــز ب ــد و خودروســازان نی ــردد کنن شــهر ت
دنیــا نرونــد. وی درخصــوص عملکــرد وزارت نفــت نیــز گفت: بــا اینکه 
مبحــث انــرژی در کشــور بســیار جــدی اســت امــا توجهــی بــه مقولــه 
صرفه جویــی آن نمی شــود، بــه دلیــل ارزانــی انــرژی در ایــران، مقادیــر 
زیــادی از آن بــه راحتــی ســوزانده می شــود و در حالــی کــه قــرار بــود 
مصــرف انــرژی در پایــان برنامــه ششــم توســعه بــه نصــف انــرژی 
ــا ایــن اتفــاق  ــه تنه ــد امــا ن مصرفــی در برنامــه پنجــم کاهــش یاب
نیفتــاد و حتــی آن را ثابــت نگــه نداشــتیم و ســاالنه 9 درصــد افزایش 
مصــرف انــرژی داریم.ایــن نشــان می دهــد کــه وزارت نفــت، مقولــه 
ــی آن را در  ــه راحت ــرد، ب ــدی نمی گی ــی آن را ج ــرژی و صرفه جوی ان
خــودرو، صنایــع و سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی می ســوزانیم 
در حالــی کــه در قوانیــن باالدســتی همــواره بــر صرفه جویــی در بخــش 

ــه آن توجهــی نمی شــود. انــرژی تاکیــد می شــود امــا عمــا ب

گالیه از وزارتخانه های 
صنعت و نفت

هر
س:م
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وضعیت قرمز  و زرد »آب« در 30 شهر خراسان رضویخ
ــه  ــای خراســان رضــوی نســبت ب مدیرعامــل آبف
تامیــن آب شــرب 73 شــهرتحت پوشــش در 
درازمــدت اظهــار نگرانــی کــرد و گفــت: شــهرهای 
گلبهــار، قوچــان، رضویــه، نیشــابور و شــاندیز 
ــرب در  ــع آب ش ــورداری از مناب ــاظ برخ ــه لح ب
شــرایط قرمــز و 25شــهرهم در موقعیــت زرد قــرار 

ــد. دارن
ــن  ــان ای ــا بی ــوی ب ــم عل ــزارش ایســنا، ســید ابراهی ــه گ ب
ــن  ــن جلســات راهکارهــای تامی ــرد: در ای ــار ک ــب اظه مطل
ــاه مــدت مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد ولــی مســیر  کوت
تامیــن آب شــهرهای بــزرگ در قالــب طــرح جامــع بــرای 
افــق 1410 بایــد مشــخص و بــرای رفــع مشــکل آب آینــده 

73 شــهر تحــت پوشــش هــم برنامــه ریــزی شــود.
ــا بیــان اینکــه 50 درصــد اجــرای پروژه هــای بخــش  وی ب
ــی  ــود م ــای موج ــی چاه ه ــری آبده ــع کس ــرف رف آب ص
شــود، تاکیــد کــرد: چالــش کمبــود آب در اســتان هــر روز 

ــود. ــر می ش ــق ت عمی
ــز  ــت آمی ــور موفق ــوی عب ــان رض ــای خراس ــل آبف مدیرعام

ــه  ــته را نتیج ــال گذش ــد س ــی در چن ــش آب ــرایط تن از ش
ــام  ــتان اع ــه ای اس ــهری و آب منطق ــای ش ــکاری آبف هم
ــن آب شــد. ــای تامی ــرد و خواســتار روان کاری فرآینده ک
ــه  ــهرها را در نقط ــتر ش ــن آب بیش ــت تامی ــوی وضعی عل
ــن  ــروز کوچکتری ــورت ب ــه در ص ــت ک ــر دانس ــه س ــر ب س

ــد. ــد ش ــه خواهن ــی مواج ــم آب ــا ک ــکل ب مش
ــائل  ــار مس ــت در کن ــه ای خواس ــران آب منطق وی از مدی
ــن آب  ــه تامی ــهد، دغدغ ــهر مش ــن آب ش ــا تامی ــط ب مرتب
ــه  ــد پروان شــهرهای اســتان را هــم داشــته باشــند و تمدی
ــتری  ــل بیش ــرعت عم ــیت و س ــا حساس ــرداری را ب بهره ب

ــد. ــرار دهن ــری ق ــتور کار و پیگی در دس
بــر  همچنیــن  رضــوی  خراســان  آبفــای  عامــل  مدیــر 
ــی شــهرهای اســتان در  ــاز آب ــروز رســانی نی ــری و ب بازنگ
افــق 1420 بــا تخصیــص میــزان کســری آب و تدویــن 
تامیــن آب مناطــق شــهری و تفکیــک  برنامــه منابــع 
ــش ســهم اســتان  ــور افزای ــه منظ ــای آب رســانی ب پروژه ه

از پروژه هــای ملــی آبرســانی تاکیــد کــرد.

تور
در ابالغیه دولت درباره اسقاط موتورهای فرسوده مو

خطا شده است؟
ــه متــن  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نســبت ب
ــوده  ــیکلت های فرس ــورد موتورس ــت در م ــه دول اباغی
رســما اعتــراض کــرد و خواســتار اصــاح ایــن نامه شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه تصمیــم اخیــر دولــت بنــا بــه 
ــون هــوای پــاک  درخواســت وزارت صنعــت، اجــرای بخشــی از قان
مبنــی بــر اســقاط موتورســیکلت های کاربراتــوری فرســوده بــه مــدت 
یــک ســال عقــب افتــاد. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت عــاوه بــر 
مخالفــت جــدی بــا ایــن تصمیــم دولت، نســبت بــه آنچه کــه »خطای 
ــراض  ــوب اعت ــد به طــور مکت ــه « خوان ــن اباغی ــه در مت صــورت گرفت
کــرد.در نامــه ای کــه 27 بهمــن مــاه ســال جــاری از ســوی دبیرخانــه 
دولــت بــه دســتگاه های مختلــف از جملــه ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه پیشــنهاد ســازمان  ــده اســت: »ب ــن آم ــاغ شــده، چنی زیســت اب
حفاظــت محیــط زیســت، قانــون اســقاط موتورســیکلت های فرســوده 
ــه مــدت یــک  ــی ب ــد هــر دســتگاه موتورســیکلت بنزین در ازای تولی
ســال بــه تعویــق افتاد«.انتشــار متــن اباغیــه دولــت ســوال بزرگــی را 
بــرای همــگان ایجــاد کــرد کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه 

ــد و در  ــاک می دان ــون هــوای پ همــواره خــود را خواهــان اجــرای قان
ــا  ــم باره ــای فرســوده ه ــق یک ســاله در اســقاط موتوره ــورد تعوی م
اعتــراض کــرده، چــرا خــود پیشــنهاد تعویــق ایــن مــاده از قانــون هوای 

پــارک را بــه دولــت داده اســت؟ ماجــرا چیســت؟
وحیــد حســینی - دبیــر کارگــروه ملی کاهــش آلودگی هوا- در پاســخ 
بــه ایــن ابهــام بــا بیــان اینکــه در بحــث اســقاط موتورســیکلت های 
فرســوده، تنهــا یــک نامــه از طــرف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــه دبیرخانــه دولــت ارســال شــده بــود، بــه ایســنا گفــت: در آن نامــه 
پیشــنهادات ســازمان محیــط زیســت بــه منظــور تســهیل در اجــرای 

قانــون اســقاط موتورهــای فرســوده مطــرح شــده بــود.
ــی کاهــش  ــه مل ــراض رســمی دبیرخان ــه اینکــه اعت ــا اشــاره ب وی ب
آلودگــی هــوا را بــه دبیرخانــه دولــت ارســال کرده ایــم، گفــت: قانــون 
اســقاط موتورســیکلت های فرســوده، بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت بــه 
تعویــق افتــاد و بایــد در نامــه دبیرخانــه دولــت قیــد می شــد کــه ایــن 
قانــون بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت بــه تعویــق افتــاده اســت. حــدس 

می زنــم خطــای ســهوی در ایــن مــورد صــورت گرفتــه اســت.
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گزیده ها

در کشـورهای مختلـف بیـش از 80 درصـد منابـع آب بـه 
دلیـل عدم اسـتفاده از تکنولوژی های پیشـرفته آبیاری در 
بخـش کشـاورزی هـدر مـی رود و بـا توجـه به بـروز بحران 
آب و کمبـود منابـع آبـی در کشـور ایران و به تبع آن اسـتان 
البرز و شـهر هشـتگرد، واحد فضای سـبز با دسـتور شهردار 
ایـن شـهر بر آن شـد تا تمهیـدی برای جلوگیـری از مصرف 
بـی رویـه آب بـرای آبیاری درختان و سـطوح سـبز شـهری 

بیاندیشد.
در آبیـاری قطـره ای نیـاز آبی گیاه به طـور روزانه تامین می 
شـود لذا رطوبت خاک در منطقه توسـعه ریشـه ها در طول 
دوره رشـد تقریبـا ثابـت باقـی مانـده و گیـاه از نوسـانهای 
تنـش آب، کمتـر صدمـه مـی بینـد، در اجـرای ایـن طـرح 
بـه جهـت دائمـی بـودن آبیـاری و فاصلـه کـم بیـن آبیاری 
هـا اثـرات حاصـل از شـوری آب کاهـش مـی یابـد.در این 
زمینـه بـا هدف صرفه جویـی در مصـرف آب، آبیاری عرصه 
هـای سـبز و درختان سـطح شـهر، بـا تمهیدات اندیشـیده 
شـده و برنامـه ریـزی های الزم از سـوی شـهرداری ، طرح 
آبیـاری قطـره ای در بوسـتانهای ایـن شـهر اجرا می شـود. 
دکتـر امیـر بهمنـی شـهردار هشـتگرد از پیشـرفت مناسـب 
عملیـات لولـه گـذاری به منظور اجـرای طرح آبیـاری تحت 
فشـار خبـر داد و گفـت: با اجرای این پـروژه، در مصرف آب 
بـرای آبیـاری درختـان صرفه جویـی می شـود.بهمنی اظهار 
داشـت: کاهـش میـزان مصـرف آب، کاهـش هزینـه هـای 
تامیـن آب باغچـه ها و هزینه های آبیـاری از جمله نیروی 
انسـانی و صرفـه جویـی در زمـان آبیاری، افزایـش عملکرد 
و راندمـان آبیـاری، رشـد کمـی و کیفـی مطلـوب گیاهـان و 
کاهـش علفهـای هـرز از جملـه ویژگـی هـای اجـرای طرح 
آبیـاری قطـره ای اسـت و بـا اجـرای طـرح مذکـور، آبیاری 
بخـش اعظمـی از فضای سـبز شـهری از سیسـتم تانکری 
خـارج و بـا روش تحت فشـار آبیـاری خواهند شد.شـهردار 
هشـتگرد در تشـریح ایـن طـرح عنـوان کـرد : تصمیـم بـر 
صرفـه جویـی در مصـرف آب و اسـتفاده بهینـه از منابـع 
آبـی موجـود بـا حمایت رئیـس و اعضـای محترم شـورای 
اسـامی شـهر و تاش کارشناسـان شـهرداری اخـذ گردیده 
و در قالـب دو پـروژه در حال اجراسـت .بهمنـی گفت : 2000 
متـر طـول حفـاری و لولـه گـذاری جهـت پـروژه آبرسـانی 
بوسـتان تندرسـتی و ضلع جنوبـی بلوار کارگر کـه حدود 12 
هکتـار از فضاهـای سـبز شـهری را پوشـش مـی دهد یکی 
از ایـن پـروژه هاسـت که بـا اعتبار حـدود 3 میلیـارد ریالی 

در حال اجراسـت. 

بوستان های شهر هشتگرد 
به آبیاری قطره ای تحت 

فشار مجهز می شوند
رییـس شـورای اصنـاف گیـان گفـت: 
در حـال حاضـر گرانـی قیمـت آجیـل 
موجـب شـده اسـت کـه فـروش آجیل 
تـا 50درصـد تقلیـل یابـد، چـون مـردم 
سـابق  ماننـد  را  آجیـل  خریـد  قـدرت 
در  محمدشـکریه  الدیـن  ندارند.جـال 
گفت وگـو با ایسـنا- در خصـوص وجود 
اسـتان  اصنـاف  در  اساسـی  کاالهـای 
ایـن  در  و کاسـتی  هیـچ کـم  گفـت: 

نـدارد. خصـوص وجـود 

بـا  اجنـاس  قیمـت  خصـوص  در  وی 
آخـر  حلقـه  اصنـاف  اینکـه  بـه  اشـاره 
معمـوال  اضافـه کـرد:  هسـتند،  تولیـد 
روی  بـر  قانونـی  قیمـت  سـود  درصـد 
صنـوف  و  می شـود  اعمـال  اجنـاس 
طبـق قانـون درصـد را به فـروش اضافه 
می کننـد. عرضـه  را  کاالهـا  و  کـرده 
شـکریه ادامه داد: گرانی با گرانفروشـی 
متفاوت اسـت و بـا اصنـاف  گرانفروش 
کاالیـی  اگـر  امـا  می شـود،  برخـورد 

گـران اسـت، تقصیـر اصنـاف نیسـت.
وی خاطرنشـان  کـرد: اتفاقـا اصنـاف از 
گرانـی ضرر می بینند، زیرا سـود بیشـتر 
در فروش بیشـتر اسـت و وقتی کاالیی 
مـردم  خریـد  قـدرت  می شـود،  گـران 

می یابـد. کاهـش 
نایـب رییـس شـورای اصنـاف کشـور با 
بیـان اینکه به طور مثـال در حال حاضر 
شـده  موجـب  آجیـل  قیمـت  گرانـی 
اسـت کـه فـروش آجیـل تـا 50درصـد 
تقلیـل یابـد، چـون مـردم قـدرت خرید 
آجیـل را ماننـد سـابق ندارنـد، تصریـح 
کـرد: ایـن کاهش خرید آجیل فروشـان 
را بـا مشـکات عدیـده ای مواجـه کـرده 

است.

ایـرج ترابـی  سرپرسـت روابـط عمومـی شـرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: شـرکت فوالد مبارکه 
مسـئولیت های  بـه  توجـه  راسـتای  در  اصفهـان 
اجتماعـی خـود و نیز حفظ محیط زیسـت تاکنون 
اقدامات متعددی داشـته اسـت  که شـاهد نتایج 
مثبـت آن هـا نیـز بوده ایـم  و  از آن جمله می توان 
بـه کاهـش مصـرف انـرژی در فوالد مبارکـه، توجه 
شـهری  پسـاب  از  اسـتفاده  و  آب  مصـرف  بـه 

شـهرهای پیرامـون فـوالد مبارکـه اشـاره کرد.
ترابـی، هماهنگی و همکاری دسـتگاه های اجرایی 
را در سـطوح منطقـه ای و ملـی مثبـت خوانـد و 
افـزود: خوشـبختانه از ابتـدای بهره بـرداری فـوالد 

مبارکـه تاکنـون، مدیریت این شـرکت توانسـته با 
اقدامـات به موقـع و مناسـب در مدیریـت بحـران 
نقش سـازنده و متعامل داشـته باشـد و در مواقع 

اضطـراری بـه کمـک دسـتگاه های مرتبـط آید.
منصـور شیشـه فروش در ادامـه گفت: ایـن بازدید 
بـا هـدف آشـنایی عوامـل مدیریت بحران اسـتان 
اصفهـان و کارگروه هـای تخصصـی ایـن مدیریت 
بـا اقدام هـای فـوالد مبارکـه در زمینـۀ پروژه هـای 
زیسـت محیطی، کاهش مصارف انـرژی، گاز، برق، 
آب و چگونگـی تعامـل بـا بخش هـای مدیریـت 
نتایـج خوبـی همـراه  بـا  و  انجـام شـد  بحـران 
بـود.وی گفـت: در ایـن برنامـه ابتـدا بـا تشـکیل 

کارگـروه تخصصـی در فـوالد مبارکـه بـه بررسـی 
دسـتورالعمل هایی کـه مدیریـت بحـران در زمینـۀ 
مصـرف بهینـۀ انـرژی ابـاغ کـرده پرداختیـم و در 
ادامـه در بازدیـد میدانـی انجام شـده، تمـام مـوارد 
از نزدیـک دیـده شـد و خوشـبختانه مشـخص 
گردیـد تمـام مـوارد اباغـی بـا جدیـت تمـام در 
فـوالد مبارکـه اجرایـی شـده و نتایج شـایان توجه 
و متمایـزی ماننـد کاهش مصـرف آب را به همراه 
داشـته اسـت. در حقیقـت این اتفاق مهـم، برآیند 
اقداماتی اسـت که فـوالد مبارکه در زمینۀ مدیریت 
بحـران انجـام داده اسـت.مدیرکل مدیریت بحران 
اسـتان اصفهـان ادامه داد: پروژه هـای متعددی در 

سیسـتم های تولید و خدمات پشـتیبانی و جنبی 
فـوالد مبارکـه تعریـف و اجرا شـده که می تـوان به 
کاهـش مصـرف آب در خطـوط تولیـد و تغییر در 
سیسـتم فضای سـبز اشـاره کـرد. در فضای سـبز 
کارخانـه فوالد مبارکه گونه هایی شـامل درخت های 
مقـاوم به شـوری و خشـکی دیده می شـود که بر 
اسـاس بوم شناسـی منطقه انتخاب و کاشته شده 
اسـت. ایـن فضـا بـه سیسـتم های آبیـاری نوین 
و قطـره ای مجهـز شـده و نیـز بـه جهـت کاهـش 
مصـرف آب، خشـک منظـری جایگزیـن چمـن 
شـده اسـت. در بسـیاری از محل هـا نیـز در ایـن 
کارخانه از ظرفیت پسـاب اسـتفاده می شـود و آب 
جاری از سیسـتم حذف شـده است. همین اقدام 
ارزشـمند باعـث کاهش مصـرف آب فـوالد مبارکه 
شـد و در راسـتای برنامه هـای مدیریت بحـران در 

سـطح فـوالد مبارکه به سـرانجام رسـید.

کاهش 50 درصدی فروش 
آجیل در گیالن

5 هکتار ازاراضی ملی 
کوهپایه، نهالکاری شد

نهــاد،  مــردم  هــای  ســازمان   ، مــردم  حضــور  بــا  مراســمی  در 
موسســه های خیریــه و تشــکل هــای زیســت محیطــی  ، منطقــه 
ــد. ــکاری ش ــه نهال ــی و بن ــادام کوه ــای ب ــه ه ــا گون ــه ب  ای در کوهپای
مدیــر کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان کرمــان در ایــن مراســم 
ــاکاری انجــام شــد و  ــار نه ــل در ایــن منطقــه 20 هکت گفــت: ســال قب
 امســال 5 هکتــار دیگــر این کار  را با مشــارکت مردم توســعه می دهیم.
ــت  ــای کاش ــال ه ــاری نه ــتم آبی ــزود:  سیس ــی زاده اف ــدی رجب مه
ــر ســال فضــای  ــم ه ــی کنی ــاش م ــی باشــد  و ت ــره ای م شــده قط
ــا کاشــت گونــه هــای ســازگار توســعه بدهیــم.  ســبز ایــن منطقــه را  ب
گفتنــی اســت:در ایــن مراســم  مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
،تنــی چنــد از مســووالن ،موسســه خیریــه کمــک  ، کــه بیمــاران 
ســرطانی را حمایــت مــی کنــد ، جمعیــت احیــای انســانی کنگــره 
ــی  ــاد م ــار در دام اعتی ــاران گرفت ــه فعالتیــش در  خصــوص  بیم 60 ک
باشــد ، تعــدادی از روشــندالن و دیگــر تشــکل هــای زیســت محیطــی 

ــتند. حضــور داش

فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب، پیشتاز است

وی عنـوان کـرد : بعلـت وسـعت مناطـق فـوق 
و عـدم اجـرای کامـل فضـای سـبز آن ، در آینده 
نزدیـک شـاهد تغییـرات گسـترده در محیط این 
فضاهـای سـبز خواهیم بود .بهمنی اجـرای پروژه 
آبیـاری تحت فشـار قطره ای رمـپ و لوپ میدان 
شـهیدان نژادفالح بـا اعتبار 2 میلیـارد ریال برای 
تحـت پوشـش قـرار دادن 7 هکتـار از فضاهـای 
سـبز را اقدامـی مهم عنـوان کرد که ضمـن ایجاد 
کمربنـد سـبز در بخشـی از ضلـع شـمالی شـهر 
موجب ساماندهی مسـیر ورودی و خروجی شهر 

خواهد شـد .

بـا  گفـت:  شیشـه فروش 
حمل ونقـل  بـه  توجـه 
مـواد اولیـه و محصـوالت فوالد 
مبارکه و اسـتفادۀ این شرکت از 
خدمـات جـاده ای در حجم باال، 
در جهـت پیشـگیری از تصـادف 
حمل ونقـل  بـه  دسـت یابی  و 
پیمانکاری  ایمـن، سیسـتم های 
ایمنـی  مـوارد  شـده اند  مکلـف 
در جاده هـا را رعایـت و اجرایـی 
کننـد کـه ایـن مهـم نیز بررسـی 
مشـاهده  خوبـی  نتایـج  و  شـد 

گردیـد. 

راه ارتباطی 120 روستای 
کردستان، مسدود است

مدیریــت  مرکــز  رییــس 

راهــداری،  کل  اداره  راه هــای 

جــاده ای  نقــل  و  حمــل 

کردســتان گفــت: بــه دلیــل بــارش بــرف و کــوالک هــم 

ــدود  ــتان مس ــتای کردس ــی 120 روس ــون راه ارتباط اکن

ــرای بازگشــایی  اســت کــه راهــداران در حــال تــاش ب

هســتند. آنهــا 

دانــش زنــدی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در محورهای 

قــروه و بیجــار شــاهد کــوالک بــرف هســتیم کــه تــردد 

بــا زنجیرچــرخ امــکان   پذیــر اســت.

کردستان

ثبت بیشترین میزان بارش 
برف در اراک

بینـی  پیـش  واحـد  مسـوول 
هواشناسـی اسـتان مرکـزی گفت: 
بیشـترین حجـم بـارش بـرف بـا 
24.5 میلیمتـر در اراک بـه ثبـت 
رسـید.غامرضا مـرادی  بـا اشـاره به ورود سـامانه بارشـی به 
اسـتان مرکـزی گفت: این سـامانه بارشـی تاکنـون به صورت 
میانگین منجر به بارش 11 سـانتیمتر برف در اسـتان مرکزی 
شـده اسـت.وی بیشـترین میـزان بـارش بـرف بـا 24.5 
سـانتیمتر را مربوط به اراک دانسـت و افزود: براسـاس مدل 
های هواشناسـی و نقشـه های پیش بینی بارش ها در اراک 

و اسـتان مرکـزی ادامـه خواهـد یافـت.

اراک

قاچاق 2 میلیاردی گوشت 
قرمز، در میامی

فرمانده انتظامی اسـتان سـمنان 
از کشـف یـک محمولـه قاچـاق 
بـه  قرمـز  2200 کیلویـی گوشـت 
ارزش بالـغ  بـر دو میلیـارد ریـال 
از سـوی مأمـوران نیـروی انتظامی شهرسـتان میامی خبر 

داد.
اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  قاسـمی  روح االمیـن  سـردار 
سـمنان گفـت: برخورد قاطـع با قاچاق جـزو مأموریت های 
مسـتمر پلیـس بـه شـمار می رود کـه بدون شـک در بهبود 
و توسـعه اقتصادی کشـور از نقش بسـیار مهمـی برخوردار 

است.

سمنان

افزایش مهارت های علمی 
آتش نشانان مسجدسلیمانی

سـطح  افزایـش  آموزشـی  دوره 
آتـش  عملـی  و  علمـی  مهارت هـای 
نشانان سـازمان آتش نشانی شهرداری 
مسجدسـلیمان برگـزار شـد .ایـن دوره 
آموزشـی به همت اداره H.S.E و در راسـتای عمل به مسـئولیت های 
اجتماعـی ایـن شـرکت بـا حضـور 25 نفـر از عوامـل مختلـف آتـش 
نشـانی شـهرداری مسجدسـلیمان و بـه مـدت 200 نفـر سـاعت در 2 
بخـش تئـوری و عملـی برگزار شـد . طـی ایـن دوره در بخش تئوری 
، سـرفصل هـای دینامیـک آتـش – رفتـار آتـش در سـاختمان ها – 
عملیـات هـای اصلـی در آتش سـوزی های شـهری – تکنیـک ها و 
تاکتیـک هـای فرماندهـی صحنـه – آشـنایی با سیسـتم فرماندهی 
حادثه توسـط مدرس مربوطه برای شـرکت کنندگان تشـریح گردید . 

خوزستان

کمک به گرفتار شدگان برف 
و کوالک، ادامه دارد

نجــات  و  امــداد  معــاون 
اســتان  هال احمــر  جمعیــت 
زنجــان گفــت: تــاش بــرای 
شــدگان  گرفتــار  بــه  کمــک 
ــان ادامــه  ــرف و کــوالک در جاده هــای اســتان همچن ب

رد. دا
ــرد:  ــار ک ــنا،  اظه ــا ایس ــو ب ــو در گفت وگ ــور آقاجانل غف
بــه علــت بــرودت هــوا و وقــوع بــرف و کــوالک، کمــک 
ــتان و  ــی اس ــای مواصات ــدگان در جاده ه ــه در راه مان ب
ــه  ــان ادام ــده و همچن ــاز ش ــروز آغ ــانی از دی امدادرس

داد .

زنجان

سنا
 ای

س :
عک

مدیر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی استان کرمان:

سه  درصد بیمه شدگان کرمانی از 
مشاغل صنایع دستی هستند

15 هزار و 350 نفر در بخش های مختلف صنایع دستی در استان کرمان تحت پوشش بیمه تامیج اجتماعی هستند

مدیــر روابــط عمومــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی اســتان کرمــان گفــت: در 
حــال حاضــر حــدود 15 هــزار و 350 نفر 
در بخش هــای مختلــف صنایــع دســتی 
ــه دوزی و دیگــر  ــی، پت ــه قالیباق از جمل
مشــاغل صنایــع دســتی تحت پوشــش 
ــد. ــرار دارن ــی ق ــن اجتماع ــه تامی بیم
ارســطو موجــزی، مدیــر روابــط عمومــی 
اســتان  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کرمــان 
کرمان نــو بــا بیــان اینکــه 3.2 درصــد از 
ــی در  ــن اجتماع ــدگان تامی کل بیمه ش
ــراد شــاغل در حــوزه  ــان اف اســتان کرم

صنایــع دســتی هســتند، اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر حــدود 15 هــزار و 350 نفر 
در بخش هــای مختلــف صنایــع دســتی 
ــر  ــه دوزی و دیگ ــی، پت ــه قالیباق از جمل
مشــاغل صنایــع دســتی تحــت پوشــش 

ــد. ــرار دارن ــن اجتماعــی ق بیمــه تامی
بیمــه  حــق  نــرخ  خصــوص  در  وی 
افــراد شــاغل در ایــن حــوزه افــزود: 
نــرخ حــق بیمــه بــرای بیمه شــدگان 
ــرخ 12،  ــه ن ــه صــورت س ــوزه ب ــن ح ای
ــر  14 و 18 درصــد تصویــب شــده کــه ب
ــده  ــهم بیمه ش ــت س ــاس آن پرداخ اس
بــه میــزان 7 درصــد حداقــل دســتمزد و 

ــت. ــت اس ــهم دول ــد س 20 درص

 20 درصد زنان خانه دار کرمانی 
تحت پوشش بیمه هستند

موجــزی در بخــش دیگــری از صحبــت 

خانــه دار  زنــان  تعــداد  بــه  هایــش 
و  اشــاره کــرد  اســتان  در  بیمه شــده 
افــزود: در حــال حاضــر 20 درصــد زنــان 
خانــه دار در اســتان تحــت پوشــش ایــن 
بیمــه هســتند کــه الزم اســت بــا اطــاع 
ــن  ــا در ای ــه رســانه ه ــی ک رســانی های
خصــوص انجــام مــی دهنــد زنــان 
ــش  ــت پوش ــوز تح ــه هن ــه داری ک خان
بــا  انــد  نگرفتــه  قــرار  بیمــه  ایــن 
مراجعــه بــه شــعب و ارائــه درخواســت 
و انجــام تشــریفات در خصــوص بیمــه 
ــن  ــای ای ــا از مزای ــد ت ــدام کنن خــود اق
ــتگی،  ــامل بازنشس ــه ش ــه ک ــوع بیم ن
ــای  ــایر مزای ــوت و س ــی، ف ازکارافتادگ

دریافتــی اســت بهره منــد شــوند.
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان تامیــن 
ادامــه  در  اســتان کرمــان  اجتماعــی 

تشــریح کــرد: زنــان خانــه داری کــه 
خواهــان انعقــاد قــرارداد بــا عنــوان 
از  زنــان خانــه دار« هســتند  »بیمــه 
ارائــه مســتندات اشــتغال مســتثنی 
ــن  ــان در ای ــارات متقاضی ــوده و اظه ب
خصــوص کافــی و مــاک عمــل درنظــر 

ــود. ــی ش ــه م گرفت
ــان  ــن متقاضی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن نــوع بیمــه از زمــان تاریــخ شــروع 
بیمــه و ثبــت درخواســت در واحدهــای 
اجرایــی بایــد حداکثــر 50 ســال تمــام 
ــابقه  ــدت س ــادل م ــزود: مع ــد، اف باش
پرداخــت حــق بیمــه قبلــی بــه ســقف 
ــی  ــه م ــال( اضاف ــاز )50 س ــنی مج س

گــردد.
موجــزی بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی 
کــه حداقــل دارای 10 ســال ســابقه 
پرداخــت حــق بیمــه هســتند از شــرط 
ــرد:  ــد ک ــاف می شــوند، تاکی ســنی مع
بیمه شــدگانی کــه حداقــل یکبــار از 
طریــق بیمــه آزاد حــق بیمــه خــود 
خردادمــاه  از  کرده انــد،  پرداخــت  را 
ســه  تــا  حداکثــر  بعــد  بــه   1378
مرتبــه دیگــر مــی تواننــد بــدون شــرط 

ــرار  ــد ق ــه عق ــدام ب ســنی و ســابقه اق
ــد. کنن

بــا  ادامــه  در  مســوول  مقــام  ایــن 
بیمــه  شــروع  تاریــخ  اینکــه  بیــان 
زنــان خانــه دار از تاریــخ ثبــت تقاضــا 
شــود،  مــی  آغــاز  شــعبه  دفتــر  در 
ــان  ــرخ حــق بیمــه »بیمــه زن ــاره ن درب
ــف، ب  ــد ال ــه بن ــه در س ــه دار« ک خان
و ج مقــرر شــده گفــت: طبــق بنــد 
ــه  ــرارداد بیم ــه، ق ــن نرخنام ــف( ای )ال
بــا نــرخ 12 درصــد، فاقــد ازکارافتادگــی 
کلــی بــوده و مســتمری فــوت بــه 
بازنشســتگی  از  قبــل  بازمانــدگان 
وی  نمی شــود.  پرداخــت  بیمه شــده 
ــه  ــرارداد بیم ــن ق ــد )ب( ای ــزود: بن اف
از  نــرخ 14 درصــد، برخــورداری  بــا 
مســتمری بازنشســتگی و فــوت بــه 
ازکارافتادگــی کلــی  مزایــای  از  غیــر 
ــد و  ــی ده ــرار م ــش ق ــت پوش را تح
بیمــه  قــرارداد  )ج(  بنــد  همچنیــن 
از  نــرخ 18 درصــد، برخــورداری  بــا 
مســتمری بازنشســتگی و فــوت و از 
کارافتادگــی کلــی را تحــت پوشــش 

ــد. ــی ده ــرار م ق

ته
نک

موجـزی در ادامه به فرآیند معاینات اولیه برای مشـمول شـدن این 
بیمـه اشـاره کرد و تشـریح کـرد: افراد متقاضـی قبـل از بیمه پردازی 
جهت معاینات به کمیسـیون پزشـکی معرفی می شـوند و کسـانی 
که از کارافتاده کلی شـناخته شـوند نمـی توانند از بند )ج( اسـتفاده 
نماینـد. ایـن در حالـی اسـت کـه متقاضیان بنـد الـف و همچنین 
متقاضیـان بنـد ب در صـورت دارابـودن حداقـل یک سـال سـابقه 
بیمـه از انجام معاینـات معافند.مدیر روابط عمومی سـازمان تامین 
اجتماعـی اسـتان کرمـان درادامه افـزود: چنانچه متقاضـی درزمان 
ارائـه درخواسـت کمتـر از ۹ مـاه قطع ارتبـاط بیمه ای داشـته و قبل 
از قطـع بیمـه حداقـل به طور پیوسـته 365 روز سـابقه بیمه داشـته 
باشـد، از انجام معاینات پزشـکی معـاف اسـت.وی در ادامه صحبت 
هایش به دسـتمزد پرداخت حق بیمه اشـاره کرد و افزود: دسـتمزد 
مبنـای پرداخـت ایـن نوع حـق بیمه، بـرای افراد تا 5 سـال سـابقه 
بیـن حداقل تا حداکثر دسـتمزد سـاالنه و بـرای افراد باالی 5 سـال 
سـابقه، بین حداقل دسـتمزد تـا حداکثر میانگین دسـتمزد آخرین 

360 روز قبـل از ثبت درخواسـت متقاضی اسـت.

افزایش 27 برابری عضویت در کتابخانه های قزوین
رویا اسماعیلی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: امروز 90 هزار نفر به تعداد 
اعضای کتابخانه ها اضافه شده که 27 برابر افزایش را شاهد هستیم.

کاشت بیش از 850 اصله 
درخت ،در سطح منطقه چهار 
ــان  ــار کرم ــه چه ــهردار منطق ش
از کاشــت بیــش از 850 اصلــه 
ــطح  ــه در س ــت و درختچ درخ
ــه مناســبت روز  ــه ب ــن منطق ای

ــر داد. ــکاری خب درخت
بــا  مومنــی  محمدحســین 
ــتر  ــد بس ــه بای ــر اینک ــد ب تاکی
هــای  مشــارکت  بــرای  الزم 
شــهروندی در حــوزه فضــای 
یابد،گفــت:در  توســعه  ســبز 
ــت و  ــت درخ ــتا کاش ــن راس ای
ــای  ــه در مدارس،مهده درختچ
کودک،محلــه هــا،ارگان هــای 
شــهید  کتابخانــه  و  دولتــی 
خیابــان  در  واقــع  بهشــتی 
ــا مشــارکت  شــهید دســتغیب ب
شــهروندان انجــام مــی شــود.
وی ادامــه داد:شــهروندان مــی 
تواننــد تــا پایــان اســفندماه بــا 
مراجعــه بــه روابــط عمومــی 
راســتای  در  منطقــه  ایــن 
درختچــه  و  درخــت  کاشــت 

اقــدام نماینــد.
ــت  ــت درخ ــی افزود:کاش مومن
امــام  بولــوار  در  درختچــه  و 
صــادق)ع( و پــارک گلســتان 

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح نی
رابطــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــا ســامت  مســتقیم درختــان ب
جامعــه و کاهــش آلودگــی هــوا 
،تصریــح کــرد: درختــان بــه 
منزلــه ریــه هــای تنفســی شــهر 
محســوب مــی شــوند و هــدف 
ــش  ــن طرح،افزای ــرای ای از اج
پذیــری  مســئولیت  حــس 
توســعه  و  شــهروندان  بیــن 
نگهــداری  و  امــر درختــکاری 

بهینــه فضــای ســبز اســت.

گزارش
کرمان نو
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اطالع رسانی

هيـات موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهـي موضـوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي ((  در اجرای  
مـواد مذکـور بدینوسـیله  اماکـی  کـه برابـر اراء هياتهـای  حـل اختـاف  
موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرسـتان كرمان  تقاضای 
ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیات ثبتی انهـا مطابق قانـون مذکور تجویز 
گردیـده اسـت  بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخش محل  
وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقع 
در بخشـهای  ) 2و3و6و28(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیل اگهی  
میشـود تا  در صورتي كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند 
مالكيت متقاضيان اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از تاريخ انتشـار اولين 
آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يك مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد 
شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بـر اسـاس قانون 

مذکـور مانـع مراجع متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

37  فرعـی از  3195 اصلـی–  اقـای علـی اصغـر ادهمـی فرزنـد  احمـد 
بـه شناسـنامه شـماره 239 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب خانه 
مشـتمل بـر زیـر زمیـن بـه  مسـاحت 212/1  متر مربـع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان شـهید اخاقـی کوچه شـرقی 1خریـداری از محل مالکیت  سـید 

زیـن العابدیـن سـجادیان  - ردیـف  5159 
8658  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  818  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  خانـم پـری شـهریاری راد   فرزند  رشـید به شناسـنامه شـماره 
6050090718 صـادره از  ریـگان  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه به  مسـاحت 
115  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب خیابـان ده بـاال  غربـی4 

خریـداری از محـل مالکیـت علـی جعفری فرسـنگی - ردیـف  427 
14477  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای عبـاس سـعید  فرزنـد  حسـن بـه شناسـنامه شـماره 9 
صـادره از  بردسـیر  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه بـه  مسـاحت 210/2  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان پشـت میـدان بـار فروشـی قدیـم شـهرک امـام 
حسـن  خریـداری از محـل مالکیـت  عبـاس ابراهیمی پور  - ردیـف  3743 
15433  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای محمـد رضـا مهـدوی جعفـری   فرزنـد  مصطفـی  بـه 
شناسـنامه شـماره 363 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب خانه به  
مسـاحت 530/85 متـر  مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان شـهید قدوسـی 
کوچه15خریـداری از محـل مالکیـت  نعمت هللا رنجبر ده باالیـی  - ردیف  

 613
15470  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای مهدی احمدی نژاد فرسـنگی  فرزند  اصغر به شناسـنامه 
شـماره 89 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه بـه  مسـاحت 
320متـر مربع  به ادرس کرمان خیابان شـهید مغفـوری کوچه21 خریداری 

از محـل مالکیـت  سـید عباس ابراهیمی پورفرسـنگی  - ردیـف  2777 
15471  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای مهدی احمدی نژاد فرسـنگی  فرزند  اصغر به شناسـنامه 
شـماره 89 صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب خانه به  مسـاحت 243 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان شـهید مغفـوری کوچـه21 خریداری 

از محـل مالکیت  سـید عبـاس ابراهیمی پورفرسـنگی  - ردیف  2778 
15767  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  386  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای ماشـاهللا حاجـی پـور فرسـنگی   فرزنـد  محمـد علی  به 
شناسـنامه شـماره 16 صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب خانه مشتمل 
برطبقـه فوقانـی به  مسـاحت 406/2  متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
شـهید مغفـوری بعد از کوچه27  خریـداری از محل مالکیت  موال احمدی 

نـژاد  - ردیف  247 
15789  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  766  فرعـی  از  3968  
اصلـی  –  اقـای علـی نـژاد محمود ابادی    فرزند  حسـین به شناسـنامه 
شـماره 31 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت 
125  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان سراسـیاب خیابـان شـهید اشـرف 
گنجویـی بیـن کوچـه28و30 خریـداری از محـل مالکیـت  محمد مقیمی 

نـژاد- ردیـف  269 
2842  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  54  فرعـی  از  3982  
اصلـی  –  اقـای محمـد نوری جوشـانی  فرزند علی به شناسـنامه شـماره 
28 صـادره از  گلبـاف  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه  به  مسـاحت 309/58  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان  دسـتغیب  خیابان 20متری بهشـتی 

خریـداری از محـل مالکیت  نرجس شـیخ االسـامی  - ردیـف  477 
5339  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  15  فرعـی  از  3982  
اصلـی  –  اقـای احمد نصیری حسـن ابادی فرزند نمکعلی به شناسـنامه 
شـماره 2 صـادره از  گلبـاف  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه مشـتمل برطبقه 

فوقانـی  بـه  مسـاحت 129/3  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خیابان اسـد 
ابـادی کوچـه25  خریـداری از محـل مالکیت عبـدهللا عدل اسـفندیاری - 

ردیـف  2495 
5567  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  113  فرعـی  از  3982  
اصلی  –  خانم اشـرف مرتضوی راوری فرزند هاشـم به شناسـنامه شـماره 
227 صـادره از  راور  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه مشـتمل برزیرزمیـن  به  
مسـاحت 129/5  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان شـهید مصطفـی 
خمینـی بلـوار سـاوه خیابان نیایش شـرقی 1  خریـداری از محل مالکیت 

عبـدهللا عدل اسـفندیاری - ردیـف  424 
5877  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  89  فرعـی  از  3982  
اصلـی  –  خانـم نصـرت دهقانـی ماهانـی فرزنـد ابراهیـم بـه شناسـنامه 
شـماره 384 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب خانه  به  مسـاحت 
387/12  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان سـربازکوچه20 انتهـای 
غربـی5  خریـداری از محـل مالکیـت  ابراهیـم دهقانی ماهانـی   - ردیف  

 186
5879  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  50  فرعـی  از  3982  
اصلـی  –  اقـای احمد فاحیان فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 449 
صادره از  نرماشـیر  در ششـدانگ  یکباب خانه  به  مسـاحت 227/1  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان  اسـد ابادی کوچـه29 خریـداری از محل 

مالکیـت  محمـد باقـر نجابتـی   - ردیف  851 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20821  فرعی از  1783  اصلی  –  اقای مجید امیری خراسـانی    فرزند 
جواد  به شناسـنامه شـماره  165  صادره از سـیرجان در چهار و نیم دانگ 
مشـاع  و اقای محسـن اسـامی نیا  فرزند  محمد حسـین به شناسـنامه 
36235 صادره از کرمان  در  یک و نیم دانگ مشـاع ازششـدانگ  یکباب 
مغـازه بـه مسـاحت 94/5 مترمربـع  کـه مـوازی  34/15  متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار 
دارد بـه ادرس کرمـان  خیابـان  جهـاد نبـش کوچه 73 خریـداری از محل 

مالکیـت ابراهیم میر حسـینی وکیلـی  -  ردیفهـای 1303و1304 .
22746  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم فرشـته موذنـی  فرزند کرامت  
بـه شناسـنامه شـماره  2980097845  صـادره از کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب خانـه   بـه مسـاحت 111/3 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان 
مالـک اشـتر جنوبی  بیـن کوچه11و13  خریـداری از محل مالکیت ابراهیم 

مـرادی عجمـی -  ردیف 297
23191  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای اسـماعیل سـیاه کویـی باغکلی  
فرزند غامرضا  به شناسـنامه شـماره  3100062264  صادره از بم نسبت به 
چهار دانگ وخانم نیره میرزایی باغکلی فرزند سـید قاسـم به شناسـنامه 
1صـادره از بـم نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع  در  ششـدانگ  یکبـاب خانـه   
بـه مسـاحت 175/5 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان  ابـوذر جنوبی 
کوچـه42 خریـداری از محـل مالکیت حسـن ودیعتی -  ردیفهـای 93و94
23566  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای مهـدی زابلـی زاده مظفـر 
ابـادی     فرزنـد قاسـم  بـه شناسـنامه شـماره  15  صادره از نرماشـیر  در  
ششـدانگ  یکبـاب خانـه   به مسـاحت 122/1 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
خیابـان مالـک اشـتر جنوبـی کوچه26 دو منـزل مانده به اخر سـمت چپ 

خریـداری از محـل مالکیـت حسـن ودیعتی -  ردیـف 1214
. 23621  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای محمود رحیمی صادق   فرزند 
فتـح هللا  بـه شناسـنامه شـماره  1477  صـادره از ماهـان  در  ششـدانگ  
یـک بـاب کارگاه  بـه مسـاحت 105/9 متـر  مربع  بـه ادرس کرمان خیابان  
مالـک اشـتر جنوبی کوچـه 10 خریداری از محل مالکیـت قنبر علی گنجی 

صفـار   -  ردیـف 219
. 167  فرعـی از  2833  اصلـی  مجـزی شـده از 1فرعـی از 2833 اصلـی  
–  اقـای مجتبـی احمـدی پـور فرسـنگی   فرزند علی اکبر  به شناسـنامه 
شـماره  45  صـادره از کرمـان  در  ششـدانگ  یکبابخانـه بـه مسـاحت 
151 متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان چهـارراه نیکـزاد  کوچه جنب تاالر سـرو 
وسـط کوچه سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیت ابوالقاسـم هرندی  

-  ردیـف 390
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

371  فرعـی از  63  اصلـی  خانـم زهـرا منوچهـری راوری   فرزنـد عبـدهللا  
به شناسـنامه شـماره  170  صادره اززرند  در  ششـدانگ  یکباب خانه  به 
مسـاحت245   متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان حاجـی اباد بلوار فردوسـی 
کوچـه 11 قطعـه 9 خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد حسـن نظریـان  

-  ردیـف 444
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

18  فرعـی از  1357  اصلـی  –  خانـم معصومـه رنجبـر راینـی     فرزنـد 
اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  9  صـادره از رایـن   در  ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه  بـه مسـاحت 356/06  متـر مربـع  بـه ادرس  رایـن خیابـان  امـام 
کوچـه شـهید حاج محمـدی جنب پرسـی گاز خریـداری از محل مالکیت 

نصـرهللا افضلـی -  ردیـف 1161
 تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه 1397/12/05 

محمود مهدیزاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان   م.الف 1552

آگهی مرحله پنجا ه و یکم سال 1397) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139760319091000555-97/11/01هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای امان مشـایخی اسـفیجار 
فرزنـد غامرضا بشـماره شناسـنامه 210صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مسـکونی مشـتمل برباغچـه مرکباتـی  بـه مسـاحت 
6836متـر مربـع پـاک - فرعی از305- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 34فرعـی از 305- اصلـی بخش34کرمـان واقـع در اراضـی 
گـچ کتـان گمـرکان عنبرآباد خریـداری از مالک رسـمی خانم معصومه 
جهانشـاهی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2021- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:97/12/04 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/12/19
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:13۹70۴01۹063000876.1

قـرض  صنـدوق  بـه  بدینوسـیله 
الحسـنه الغدیـر بـه شـماره ثبـت 83 بدهکار 
پرونـده کاسـه 139704019063000876.1 که 
برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیده 
ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه بـه علـت چکهـای 
صـادره شـماره 057365 و 057366 بـه مبلغ 
65.000.000 لاير بـه اقـای حسـین کرمی زاده 
بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عـدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه 
اجرائیـه  قانونـی  تشـریفات  از  پـس  نمـوده 
اجـراء  ایـن  در   9700914 بکاسـه  و  صـادر 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 ائیـن 
نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی کـه 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی 
گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بدون 
انتشـاراگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق 
مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م 

الـف 4309
رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:13۹70۴01۹063000876.1

بدینوسـیله بـه اقـای علـی شـاهم ابـادی 
پرونـده  بدهـکار   3051849251 ملـی  شـماره  بـه 
کاسـه 139704019063000876.1 کـه برابـر گزارش 
مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گردد 
و  بـه علـت چکهـای صـادره شـماره 057365  کـه 
057366 بـه مبلـغ 65.000.000 لاير به اقای حسـین 
اثـر عـدم  بـر  باشـید کـه  بدهـکار مـی  زاده  کرمـی 
پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و 

بکاسـه 9700914 در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این 
اگهـی کـه تاریـخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد 
بدهـی  پرداخـت  بـه  نسـبت  روز  ده  مـدت  ظـرف 
خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـاراگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما 

تعقیـب خواهـد شـد.م الـف 4308
رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیچی

مفقودی – منوجان

مفقودی - رودبار جنوب

بــرگ سبزخودروســواری تیــوا مــدل13۹3 نوک مــدادی– 
ــماره  ــور80۹0۹081 و ش ــماره  موت ــه ش ــگ ب ــک رن متالی
شاســیNAS811100D57۴771۴ بــه شــماره پــالک 
17ن33۴ایــران 65 متعلــق بــه ســعیدهونه مفقــود واز 

ــده اســت. ــار ســاقط گردی درجــه اعتب

ــیری – ــفید ش ــکان مدل13۹3س ــت پی ــین وان ــند ماش س
ــماره  ــماره  موتور118P0088530وش ــه ش ــگ ب ــی رن روغن
پــالک  شــماره  شاســیNAAA36AAOEG68۴132به 
15ق58۹ایــران 75متعلــق بــه مجید پورســعیدی مفقــود واز 

ــده اســت . ــار ســاقط گردی درجــه اعتب

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سودوکو شماره 1۴06

پاسخ سودوکو شماره 1۴05

افقی
1- كشــوری به پایتختی رم- 

ضمیر اشــاره به دور- اندام تنفسی 
 ماهی

2- شــیوه رسیدن به هدف- پایه 
 و اســاس- نكات و گوشه ها

 3- آرزو- گــروه- رتبه اول
4- خــط طوالنی- خانم بازیگر 

 ســریال افسران پلیس- چیز
 5- شــیرینی ماه رمضان- روستا

6- خوب نیســت - كارگردان 
))داش آكل(( و ))گوزنها((- 

 بسرعت
 7- از عوامل شــیمیایی- بی پدری
8- اثر شــولوخف روس- شیادان 

 و حیله گران
 9- خافــكاران جامعه- نامی زنانه
 10- زیادی- خوشــگل- ته هویج!
11- آب ده- نام هاروی كاشــف 

 گردش خون

12- واحــد پول كره جنوبی- 
یكباره- پیشــوند یونانی بمعنی 

 سه گانه
13- بزرگوار-لرهــا در گویش 

خودشــان-هنرمند و نقاش 
 استرالیایی

14- نامــی دخترانه- غذای 
 صبحانــه- پایتخت بلژیك
15- غــول دریا- خطكش 

اسكلت مهندسی- 
عمودی 

 1- فیلم خســروپرویزی 1339
 2- دوســت من- فارغ التحصیل
3- لقب رســتم- نام مریم در 

 انگلیســی- گاز روشنی ده
4- مقابــل ویران- ایالتی در 

 امریكا- مســگر بی پایان
5-آموختــن در زبان بیگانه- گل 

 بــدون تیغ- پول ژاپن
 6- دســت- شهدعسل- گوارا

7- پیســت اسكی البرز- صفت 
C برخــی برنامه ها مثل 

8- كمربنــد مركزی زمین- 
 هوشیار

9- رهبر حزب كمونیســت روسیه- 
 مادر

10- قوطــی كهنه- ماه مدارس- 

 انگشت شســت بگویش عامیانه
11- حــرف دهن كجی- روزی- 

 نقطه
12-قبیلــه زمان جاهلیت و دوران 

پیامبر- هوای صاف-شــاهكار 
 شكسپیر

13- باریــدن- مربی 1998 تیم 
 ملی

14- از روشــهای درمانی سرطان- 
 بی آبرو

15- هــدف از برنامه های 
مدارس تابستانی 

جدول شماره 1۴06

پروژه انتقال پسـاب فاضاب از الگون های 
ذوب آهـن که شـامل پسـاب ایـن کارخانه 
و زریـن شـهر مـی شـود و تصفیـه آن بـا 
حضـور معـاون فرماندار شهرسـتان لنجان، 
و  شـهر  زریـن  شـهردار  و  جمعـه  امـام 
مدیرعامـل ذوب آهـن طی آییـن ویژه ای 
آهـن  ذوب  عامـل  .مدیـر  گردیـد  آغـاز 
اصفهان در این آیین گفت : در چشـم اندار 
1400 درصـدد هسـتیم کمتریـن برداشـت 

آب را از رودخانه زاینده رود داشته باشیم.
مهنـدس یـزدی زاده اظهـار داشـت : در 
گذشـته پسـاب فاضـاب بـه 13 الگـون 
موجـود در این منطقه منتقل می شـد و با 
توجـه بـه نـگاه ایـن کارخانـه بـه مسـائل 
زیسـت محیطـی، بـه سـمت خشـکاندن 

ایـن الگـون هـا حرکـت کردیـم و امـروز 
بیـش از 60 درصد الگون ها خشـک شـده 

است.
وی افـزود: آبـی کـه امـروز در الگـون هـا 
وجود دارد، پسـاب تصفیه شـده ای اسـت 
مـورد  سـبز  فضـای  آبیـاری  بـرای  کـه 
اسـتفاده قـرار می گیرد کـه 60 لیتر برثانیه 
آن از پسـاب فاضـاب زرین شـهر بوده که 
بـه این محـل و در نهایت بـه کارخانه ذوب 

آهن منتقل می شود.
مدیرعامـل کارخانه ذوب آهن تصریح کرد: 
بـا توجـه بـه وضعیـت خاصی کـه در حوزه 
آب در منطقه با آن مواجه هسـتیم کارخانه 
ذوب آهـن بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام 
شـده به دنبـال آن اسـت تا به مـرور زمان 

را  صنعـت  چرخـه  در  پسـاب  مصـرف 
جایگزیـن مصـرف آب خام کنـد.وی ادامه 
داد: طـول پـروژه ای کـه امروز کلنگ آن بر 
زمیـن زده شـد 5.5 نیم کیلومتر اسـت که 
بـا لولـه قطـر 250 میلی متـری و اعتباری 
بالـغ بر 5 میلیارد تومان کار انتقال پسـاب 
فاضـاب از الگون هـای کارخانه ذوب آهن 
بـه تصفیـه خانـه ای کـه در کارخانـه ذوب 
انجـام  را  بـوده  آهـن در حـال تاسـیس 

خواهد داد.
یـزدی زاده افزود : انتقال پسـاب فاضاب 
شهرسـتان نجف آباد به طـول 18 کیلومتر 
نیـز در دسـتور کار قـرار دارد کـه ایـن پروژه 
نیـز بـا حـدود 40 میلیـارد تومـان اجـرا 
خواهـد شـد و ایـن اقدامـات در راسـتای 

و  محیطـی  زیسـت  آالیندگـی  کاهـش 
جایگزیـن کردن پسـاب به جـای آب خام 

در صنعت فوالد است.
وی اظهـار امیـدواری کـرد : بـا همـکاری و 
تعاملـی کـه در منطقـه وجـود دارد ایـن 
پـروژه با سـرعت هرچه بیشـتر اجرا شـود 

زیـرا فـاز اصلـی این پـروژه ، اجـرای پروژه 
BOT تصفیـه تمـام پسـاب هایی اسـت 
کـه بـه مجموعـه ذوب آهـن وارد خواهـد 
شـد و چشـم انداز 1400 کارخانه ذوب آهن 
نیز برداشـت کمترین میزان آب از رودخانه 

زاینده رود است.

، زادگاه نفـت میزبـان سـفر بیـژن  مسجدسـلیمان 
نامـدار زنگنه و هیأتی متشـکل از مدیـران عالی وزارت 
نفت و شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنـوب بود . وزیر 
نفـت در ایـن بازدیـد چنـد سـاعته در ابتـدا از محـل 
چشـمه هـای طبیعـی نفـت در منطقـه سـی برنـج 

بازدیـد کـرد و سـپس راهـی منطقـه نمره یک شـد تا 
بازدیـدی از نماد صنعت نفت ایـران و خاورمیانه ، چاه 

شماره یک مسجدسلیمان داشته باشد . 
از آن راهـی مجموعـه فرهنگـی ورزشـی  وی پـس 
باشـگاه مرکزی شـد و در نشست صمیمانه نخبگان و 

مسـئولین شـهری حضـور پیـدا کـرد . زنگنـه در ایـن 
جلسـه طـی سـخنانی ضمـن اظهـار خوشـحالی از 
حضـور در زادگاه نفـت و مردم این شـهر اظهار داشـت 
: مسجدسـلیمان تنهـا مهـد و پرورشـگاه صنعت نفت 
 ) BP ( ایـران نبـود بلکه شـرکت بریتیش پترولیـوم
نیـز بـا فـوران چـاه مسجدسـلیمان متولـد شـد و در 
حقیقت 2 شـرکت در دو کشـور جداگانه ولی همزمان 
بـا فـوران یـک چـاه شـکل گرفتنـد . وی بـا اشـاره به 
شـرایط سـخت و تحریم های آمریکا علیه کشـورمان 
گفـت : آمریـکا یـک جنـگ سـخت را علیـه کشـور و 
مـردم مـا بـه راه انداختـه و ایـن جنـگ یـک تفـاوت 
اصلـی کـه بـا جنـگ مسـلحانه دارد ایـن اسـت کـه 
کشـته و مجـروح ظاهری ندارد . زنگنـه ادامه داد : در 

ایـن کارزار اقتصادی فشـارهای سـختی به ما تحمیل 
مـی شـود و ملت ایـران در کنار دولـت در حال تحمل 
این فشـارها و مقاومت در برابر دشـمن قرار دارد . وی 
با ابراز تأسـف از وضعیت بیکاری سـطح جامعه اظهار 
داشـت : با کمک هم از این بحران و فشـار اقتصادی 
بـه سـامت عبـور مـی کنیـم و بـرای جوانانمـان کار و 
بهـروزی و رفـاه ایجـاد مـی کنیـم تا مشـکات و رنج 
مـردم را کـم کنیـم . وی همچنیـن گریـزی بـه طـرح 
توسـعه 28 مخـزن مناطـق نفتخیز جنوب اشـاره کرد 
و گفـت : در ایـن طـرح کـه تعـدادی از مخـازن حوزه 
گاز  و  نفـت  بـرداری  بهـره  شـرکت  عملیاتـی 
مسجدسـلیمان قـرار گرفتـه اعتبـار خوبـی بـرای این 

اقدام در نظر گرفته شده است . 

شـهردار کرمـان گفت: سـاختار بودجه سـال 98 بر 
تعریـف شـده  عناویـن جدیـد  و  اسـاس ردیـف 
اسـت. بنابرایـن قابـل مقایسـه بـا سـال های قبل 
نیسـت. سـیدمهران عالم زاده شـب گذشته شورای 
اسـامی شـهر کرمـان ضمـن تبریـک بـه بانـوان 
شـورای اسـامی شـهر به مناسـبت والدت حضرت 
فاطمـه زهـرا )س(، از زهـرا ایرانمنـش و مـاه بانو 
معصـوم زاده دو عضـو خانـم شـورا با اهـدای لوح 

و شاخه گل تقدیر کرد.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه بودجه پیشـنهادی 
مـا برای شـهرداری در سـال جدیـد، 545 میلیارد 
و و 311 میلیـون و 375 هزار تومان اسـت؛ افزود:  
امسـال هزینه هـا نگـه داشـت شـهر مثـل نظافـت 
در  می شـد،  دیـده  عمرانـی  بودجـه  در  قبـا  کـه 
بودجـه جـاری دیـده شـده اسـت و بـه ایـن دلیل 

تومـان  میلیـارد   286 بـه  جـاری  بودجـه  رقـم 
می رسـد.عالم زاده بـا بیـان اینکـه قـراداد اجـاره ما 
پایـان  بـه  جـاری  مـاه  اسـفند   20 بـا کشـتارگاه 
می رسـد کـه بـا رایزنـی کـه بـا مالـک کردیـم قرار 
شـد تـا یک مـاه بعـد از سـال، بـه کار خـود ادامه 
دهنـد تـا در عیـد امسـال مـردم با مشـکل مواجه 
نشـوند امـا برای ادامـه کار کشـتارگاه بایسـتی در 
خصـوص اجـاره بـه شـرط تملیـک کشـتارگاه بـه 
چـه  هـر  خصوصـی  بخـش  بـه  سـال   10 مـدت 

سریع تر  تصمیم گیری شود.
گفتنـی اسـت در نشسـت عمومـی شـورای شـهر 
کرمـان اعضـای شـورا بـا بررسـی بودجـه پیـش 
بینـی شـهرداری در سـال جدید، بـا اختصاص 50 
درصـد بودجـه بـه حـوزه عمرانـی و 50 درصـد بـه 

هزینه های جاری موافقت کردند.

آغاز پروژه انتقال پساب فاضالب 
از »الگون ها« به ذوب آهن اصفهان

با همراهی مردم در جنگ اقتصادی ، 
دشمن را شكست می دهیم

ساختار بودجه سال 98، بر اساس ردیف 
و عناوین جدید تعریف شده است

بهزیستیهمدان

طرح»باغبان کوچولو« در 
کرمان اجرا شد

همزمـان بـا روز درختـکاری  طـرح باغبـان کوچولـو درهفته 
کل  مدیـر  زاده  صـادق  عبـاس  بـا حضـور  طبیعـی  منبـع 
 ، شـهردار  زاده  عالـم  مهـران   ، اسـتان کرمـان  بهزیسـتی 
در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده  محمدرضاپورابراهیمـی 
مجلـس شـورای اسـامی ، محمـد فرشـاد رییس شـورای 
شـهر  ، مسـئولین اسـتان، سـفیر کشـور اندونـزی وهیـات 
همـراه و بیـش از2000 کـودک  در کرمـان برگـزار شـد.در 
ابتـدای ایـن مراسـم عباس صادق زاده مدیر کل بهزیسـتی 
کرمـان بـا تاکیـد بـر ضـرورت حفاظـت از محیـط زیسـت 
گفـت : فرهنـگ حفاظـت از منابع طبیعی بـه عنوان یکی از 
سـرمایه هـای ملـی و ارزشـمند جوامـع بایـد از کودکـی به 
اینکـه  بابیـان  زاده  .صـادق  داده شـود  آمـوزش  فرزنـدان 
فرهنـگ دوسـت داشـتن طبیعـت بایـد در جامعـه نهادینـه 
شـود عنـوان کـرد : عـدم توجه بـه منابـع طبیعـی و فضای 
سـبز  امنیـت حیاتـی یـک جامعـه را بـه خطر می انـدازد . 
وی افـزود :بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع وبـه ابتـکار 
کارشناسـان بهزیسـتی اسـتان کرمـان طرح باغبـان کوچولو 
محیـط  حفـظ  و  درختـکاری  ترویـج  و  آمـوزش  باهـدف 
زیسـت و نیـز تقویـت حس مسـئولیت پذیری و احسـاس 
تعلـق در کـودکان بـا همـکاری شـهرداری و سـازمان سـیما 
منظـر و فضـای شـهری)پارکها و فضـای سـبز( بـه مرحلـه 
اجـرا گذاشـته شـدکه طـی سـه سـال گذشـته بـه صـورت 
مسـتمر آمـوزش ایـن عزیـزان توسـط کارشناسـان خبـره 
داشـته  ادامـه  شـهری  فضـای  و  منظـر  سـیما  سـازمان 
انـد. دیـده  آمـوزش  کـودک  هـزار   12 از  بیـش  وتاکنـون 
طرحدبـه  ایـن  واری کـرد  اظهارامیـد  بهزیسـتی  مدیـرکل 
عنـوان یـک ایـده نـاب در سـطح کشـور مطـرح و بـه اجـرا 
گذاشـته شـود.مهران عالم زاده شـهردار کرمان نیز با تقدیر 
و تشـکر ویـژه از بهزیسـتی اسـتان کرمـان در اجـرای طرح 
باغبـان کوچولـو در مراسـم روز درختـکاری اظهـار داشـت : 
بایـد بـا همـکاری و تعامـل مسـئولین و مـردم چگونگـی 
منابـع  داشـتن  نگـه  زنـده  و  از محیـط زیسـت  حفاظـت 
طبیعـی را بـه فرزنـدان و خانـواده هـا آمـوزش دهیم . وی 
افـزود :فضـای سـبز در دو بخـش پیرامـون شـهر و داخـل 

شهر پیش بینی شده است.

کاهش تولد 
در همدان

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان همــدان 
گفــت: در 11 ماهــه امســال 26 هــزار و 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــورد والدت ب 470 م
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 9.1 
ــت.محمود  ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
علیپــور در گفت وگــو بــا ایســنا افــزود: 
در 11 ماهــه امســال تعــداد موالیــد 
کــه  اســت  بــوده  هــزار  در   16.2
ــدان  ــد در رزن و هم ــترین موالی بیش
در  موالیــد  کمتریــن  و   17.4 بــا 
بــوده  درصــد   13.7 بــا  تویســرکان 
اســت.وی اظهــار کــرد: در 11 ماهــه 
امســال 9 هــزار و 520 مــورد فــوت 
ثبــت شــده کــه از ایــن تعــداد 5 هــزار 
و 418 نفــر مــرد و 4 هــزار و 102 نفــر 
زن بــوده و ایــن نشــان مــی دهــد در 
ــل فــوت هــر 100 زن، فــوت 132  مقاب
مــرد بــه ثبــت رســیده اســت.مدیرکل 
ــد  ــدان تأکی ــت احــوال اســتان هم ثب
ــوط  ــوت مرب ــرد: بیشــترین ســن ف ک
ــوده کــه  ــاالی 75 ســال ب ــراد ب ــه اف ب
ــرگ و  ــد م ــنی، 49 درص ــن رده س ای
ــاص  ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــر اس می
داده اســت.وی عنــوان کــرد: از ابتــدای 
ــفندماه 12  ــدای اس ــا ابت ــالجاری ت س
هــزار و 830 مــورد ازدواج و 3 هــزار و 
600 مــورد طــاق در ســطح اســتان 
همــدان بــه ثبت رســیده اســت.علیپور 
ــی  ــای کارت مل ــت ه ــاره درخواس درب
هوشــمند نیــز گفــت: از ابتــدای ســال 
تــا کنــون یــک میلیــون و 137 هــزار و 
543 مــورد درخواســت کارت ملــی 
هوشــمند بــه ثبــت رســیده کــه معادل 
81 درصــد واجــدان شــرایط در اســتان 

هستند. 

ن
آه

ب 
ذو

س: 
عک

خوزستان

رشد شتابان اشتغال زایی 
بنیاد برکت در خوزستان

نهضـت اشـتغال زایی بنیـاد برکـت وابسـته بـه سـتاد اجرایـی فرمان 
حضـرت امـام)ره( در اسـتان خوزسـتان شـتاب بیش تـری بـه خود 

گرفت.
ایـن بنیـاد در ادامـه ی ایجـاد طرح هـای اشـتغال زایی در مناطـق 
طـرح  هـزار   3 ایجـاد  کشـور،  توسـعه  یافته ی  کم تـر  و  محـروم 
اشـتغال زایی اجتماع محـور را در مناطـق کم تـر برخـوردار شـهرها و 
روسـتاهای اسـتان خوزسـتان هدف گـذاری کـرده اسـت.این تعـداد 
طـرح اشـتغال زایی در قالـب طرح سـحاب )سـرمایه گذاری حمایتی 
اشـتغال زایی برکـت( در تمـام 27 شهرسـتان و بیـش از 4 هـزار 
روسـتای اسـتان خوزسـتان در دسـت ایجاد اسـت.در همین راسـتا، 
1500 طـرح اشـتغال زایی تـا پایـان سـال 97 بـه  بهره بـرداری کامـل 
خواهـد رسـید و مابقـی نیز تا پایان سـال آینده اجرایی خواهد شـد.  
ایـن تعـداد طـرح در رشـته هایی هم چـون پـرورش دام سـبک و 
سـنگین، زنبـورداری، صنایـع دسـتی، کشـاورزی و سـایر حوزه هـای 
کاری ایجـاد می شـود.برای راه انـدازی و بهره بـرداری از ایـن 3 هـزار 
طـرح اشـتغال زایی بیـش از 900 میلیـارد ریـال اعتبـار از سـوی بنیاد 
برکت وابسـته به سـتاد اجرایـی فرمان حضرت امـام)ره( پیش بینی 
شـده که در قالب وام قرض الحسـنه به متقاضیان و واجدین شـرایط 
پرداخـت می شـود.برای ایجـاد 1500 طـرح اشـتغال زایی هدف گذاری 
شـده در سـال 97، از میان 3454 طرح معرفی شـده، پس از انجام 
مراحل مختلف از جمله بازدید و اهلیت سـنجی فنی و اعتباری، 1500 
طـرح واجـد شـرایط شـناخته و بـه بانـک عامـل معرفی شـده اند که 
تاکنـون 1200 طـرح آغاز بـه کار کرده و مابقی نیز تا پایان سـال جاری 
بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید.گفتنی اسـت، بنیـاد برکـت بـا هدف 
محرومیت زدایـی، کاهـش فقر و توانمندسـازی اقتصادی و اجتماعی 
مناطـق محـروم و روسـتایی، چنـد طرح و الگو را شـامل »آسـمان« 
)آیین نامـه ی سـرمایه گذاری مردمـی و اشـتغال نیـروی انسـانی(، 
»سـحاب« )سـرمایه گذاری حمایتی اشـتغال زایی برکت(، »آفتاب« 
)آیین نامـه ی فقرزدایـی و توان افزایـی برکـت( و هم چنیـن مـدل 
»مهتـاب« )مـدل  هـادی تـاش اقتصـادی برکـت(، بـرای ایجـاد 
اشـتغال در ایـن مناطـق در دسـتور کار دارد.در طـرح توانمندسـازی 
حمایتـی  )سـرمایه گذاری  سـحاب  اجتماع محـور  اقتصـادی 
اشـتغال زایی برکت(، متقاضیان پس از کسـب شـرایط الزم، از سوی 
بنیـاد برکـت برای دریافت وام تا سـقف 300 میلیـون ریال بدون بهره 
و بـا کارمـزد 4 درصـد بـه بانـک عامـل معرفی می شـوند و بـه منظور 
ایجـاد اشـتغال و آمـوزش مـورد حمایت و پشـتیبانی این بنیـاد قرار 
می گیرند.در این طرح، در ابتدا کمیته ی توسـعه ی اشـتغال برکت در 
مناطـق هـدف با حضور و مشـارکت فرمانـدار، امام جمعـه، نماینده ی 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره(، دهیـاران و مجریـان و 
تسـهیل گران تشـکیل می شـود. سـپس با انتخاب روسـتاهای مورد 
نظـر بـرای ایجـاد فرصت هـای کسـب وکار، مجریـان و تسـهیل گران 
بنیاد برکت شـروع به اطاع رسـانی در سطح روسـتاها کرده و پس از 
ثبت نـام از متقاضیـان، مراحـل اهلیت سـنجی فنـی و اعتبـاری آغـاز 
شـده و در نهایـت، واجدین شـرایط بـه بانک عامل بـرای دریافت وام 

معرفی می شوند.
بنیاد برکت وابسـته به سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( امسـال 
10 هـزار طـرح اشـتغال زایی را بـا بیـش از 40 هـزار فرصت شـغلی در 

قالب طرح های توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور،
تسـهیات محور و بنگاه محـور خـود در روسـتاها و مناطـق محـروم و 

کم تر توسعه یافته ی کشور راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.

 پیام
استان ها

ت
 نف

ت
رک

 ش
س:

عک

نصب سه مجموعه بازی کودکان در بوستان های منطقه یک شهر کرمان
شهردار منطقه یک کرمان گفت: طی هفته های اخیر در راستای طرح تجهیز و ایمن سازی 
بوستان ها، سه ِست بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه یک نصب شده است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیام4
مجازی

علی اوجی تصویر زیر از کودکی اش را به مناسبت تولدش، همرسانی کرده است.

@alioji

شناسه »دوچرخه سواری شهری« با انتشار تصویر زیر از آماده سازی اتوبوس های 
تهران برای دوچرخه سواران خبر داده است.

@cycling1212

پایگاه خبری »کرمان نو« از راه اندازی اتوبوس های دوطبقه گردشگری در ایام 
نوروز در شهر کرمان خبر داده است.

@kermane_no

علی زندوکیلی، به مناسبت روز جهانی زن تصویر زیر را در کنار مادرش به 
اشتراک گذاشته است.

@alizandevakili

شــهرزاد در جایــی فرضــی کــه در آن 
ــه هــم مــی رســند  ــادا و اســترالیا ب کان
بــه دنیــا آمــده، امــا فارســی حــرف مــی 
زنــد. قــرار اســت بــرای شــنونده هــاش 

ــد و ... ــد، شــعر بخوان داســتان بگوی

ــی  ــت/رادیو اینترنت ــن پادکس در ای
اشــعاری از شــاعران ایــران و جهان 
بــرای شــما دکلمــه مــی شــود. هــر 

برنامــه چنــد شــعر از یــک شــاعر

و  خبــری  مجموعــه  بزرگ تریــن 
دنیــای  و  پاتــر  هــری  ســرگرمی 
بــه  جی.کی.رولینــگ  جادوگــری 

فارســی

معرفی پادکست
دمنتور

معرفی پادکست
پادکست شعر سرایه

معرفی پادکست
رادیو شهرزاد

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
فهیمه می گوید:

روســتاي مــادر و پــدري ام )كچو_مثقــال( نزديــك #ناييــن، از ديشــب تــا امــروز 
صبــح بكــوب بــرف اومــده و مــادرم كــه تهرانــه تــازه باخبــر شــده، زنــگ زده و بــا گريــه از 
ســر خوشــحالي ميگــه امســال ديگــه درختــاي مظلــوم از خشكســالي تلــف نميشــن. يــه 
ــم. ) ايــن ســومين برفيــه كــه امســال اونجــا  امســال رو حداقــل شــرمنده شــون نميمون

باريــده(

سامان می گوید:
ــیمی وطنــی، دیدنشــون بــه عنــوان  ــه شــرکت های پتروش یــه نــگاه بهتــر ب
ماشــین های پولشــویی و خــروج ســرمایه اســت . خــوراک ارزان دولتــی می گیــرن. 
حاشــیه ســود های خیره کننــده  دارن. بــا دو ســه الیــه شــرکت بازرگانــی رد رو گــم 
می کنــن. و تــازه وقتــی درصــدی از ارز رو برمی گردونــن، مثــل قهرمان هــای جنــگ 

اقتصــادی تجلیــل می شــن.

محمود مالکی می گوید:
مــن اگــر بــودم، یــک دقیقــه هــم در برکنــاری رییــس صــدا و ســیما تعلــل نمــی 
کردم؛رســانه ای کــه در یــک مســابقه کــه از صفــر تــا صــد در اختیــار خــودش بوده،تقلــب 
مــی کنــدو بعــدش هــم بلــد نیســت بــا اصــاح و معــذرت خواهــی اعتمــاد ســازی کنــد؛در 

چالشــهای جــدی سیاســی چگونــه مــی توانــد اعتمــاد ســازی کنــد؟

یک تلویزیون ماهواره ای تصاویری منتشر کرده که نشان 
می دهد آجرهای بخشی از طاق کسری، معروف به ایوان 

مدائن ریخته است. این اثر باستانی یکی از برجسته ترین سازه های 
دوره ساسانی است که اکنون در خاک عراق قرار دارد. پیش از این 
@chamedanmag .ایران قصد مشارکت در مرمت آن را داشت

توی روزهایی که خیلی از سلبریتی ها سعی می کنند چهره 
بدی از پلیس را به مردم نشان بدهند دیدن این تصاویر حس 

خوبی به آدم می ده. دو مامور  راهنمایی رانندگی وقتی متوجه 
پنجری خودرو یک خانواده شدند بالفاصله الستیک ماشین را 
@yousef_heidari .براشون عوض کردند. بزرگراه رسالت

تصویری متفاوت و دیده نشده 
از مقبره ی حافظ در سال 1306

@hsetareh

ماجرای فساد در پتروشیمی گیت و مسائل مربوط به شرکت 
»مهدی خلجی« و همسرش، »مرجان شیخ االسالم آل آقا« 

در روزهای گذشته سبب داغ بودن هشتگ نام این دو فرد در 
توییتر فارسی شد.

دربــاره یــک عوضــی  تمام عیــار: جــان بولتــون: 
»ژوف موریســیو بوســتانی« نخســتین رئیــس 
ــیمیایی  ــاح های ش ــتفاده از س ــع اس ــازمان من س
بــود کــه در آوریــل 2002 بــه شــکلی ناگهانــی 
ســال های  بیــن  »بوســتانی«  شــد؛  برکنــار 
 2003 تــا 2008 ســفیر برزیــل در انگلیــس بــود.

یــک  رئیــس  برکنــاری  نخســتین  او  برکنــاری 
ســازمان مهــم بین المللــی در تاریــخ بــود کــه 

پیــش از پایــان دوره  اش صــورت می گرفــت و در آن 
ــاری  ــون برکن ــی پیرام ــای فراوان ــز بحث ه ــان نی زم
گرفــت. شــکل  آن  پشــت پرده  دالیــل  و   وی 

ــم  ــش از تهاج ــه: پی ــاتودی گفت ــه راش ــرا ب او اخی
ــات  ــا مقام ــره ب ــال مذاک ــراق، در ح ــه ع ــکا ب آمری
ــع  ــازمان من ــه س ــور ب ــن کش ــا ای ــودم ت ــی ب عراق
ســاح های شــیمیایی بپیونــدد. بــا عضویــت عــراق، 
ــای  ــام »زرادخانه ه ــه تم ــل ب ــازه دسترســی کام اج
می شــد. پیــدا  عــراق  شــیمیایی«   ســاح های 

اگــر »بوســتانی« موفق بــه عضویت عراق در ســازمان 
ــودی  ــا ناب ــد، ب ــیمیایی می ش ــاح های ش ــع س من
ســاح های شــیمیایی عــراق، بزرگتریــن مانــع را در 
ــرد. ــاد می ک ــکا ایج ــی آمری ــای نظام ــر طرح ه  براب

ــا  ــون آن ه ــدند؛ »چ ــر ش ــا غافلگی ــا ام آمریکایی ه
ــه  ــرایطی ب ــر ش ــت ه ــد تح ــه بودن ــم گرفت تصمی
ــه  ــه هم ــود ک ــن ب ــا روش ــد، کام ــه کنن ــراق حمل ع
ســاح های شــیمیایی عــراق نابــود شــده بــود 
و چیــزی باقــی نمانــده بــود کــه ایــن کشــور 
 را متهــم بــه داشــتن ســاح شــیمایی کنیــد.«

»بوســتانی« می گویــد کــه »جــان بولتــون« مشــاور 
کنونــی دونالــد ترامــپ کــه در آن زمــان معــاون وزیــر 
امــور خارجــه دولــت بــوش بــود، تلفنــی بــا تهدیــد به 
کشــتن اعضــای خانــواده اش او را تهدیــد بــه برکناری 
ــه تهدیــد او اعتنایــی نکــرده  اســت.  کــرده ، امــا او ب

رئیس پیشــین ســازمان منع ســاح های شــیمیایی: 
پــس ازچنــد روز بولتــون بــه دفتــر کارم در شــهر الهه 
آمــد و گفــت کــه 24 ســاعت فرصت داری تا اســتعفا 
ــم. ــا می خواهی ــه م ــزی اســت ک ــن چی ــی و ای  ده
»بوســتانی« بــا ایــن اســتدالل کــه او از ســوی همــه 

ــس  ــوان رئی ــه عن ــو ب ــای عض ــدگان دولت ه نماین
 انتخاب شده و نه آمریکا تهدید او را جدی نمی گیرد.

بــه گفتــه »بوســتانی« جــان بولتــون بــا گفتــن اینکه 
»اگــر فــورا اســتعقا ندهــی بایــد منتظــر پیامدهــای 
آن باشــی، از تــو انتقــام می گیریــم، مــا محــل 
زندگــی دو فرزنــدت را می دانیــم« عمــا تهدیــد بــه 
ــت. ــرده  اس ــوده  اش ک ــای خان ــی اعض ــرور فیزیک  ت

در نتیجــه ایســتادگی »بوســتانی« در برابر تهدیدهای 
ــکا ســرانجام ســازمان  ــت آمری ــون و دول جــان بولت

منع ســاح های شــیمیایی در تاریــخ 21 آوریــل 2002 
در نشســتی ویــژه و اضطــراری بــا 48 رأی موافــق، 7 
 رأی مخالــف، و 43 رأی ممتنــع او را برکنــار می کنــد.

ــد  ــد می کن ــون« تأکی ــاره »جــان بولت بوســتانی درب
ــا او  ــوان ب ــه بت ــت ک ــی نیس ــون آدم ــان بولت »ج

گفت وگــو کــرد.«
آمریــکا بــه عــراق حملــه کــرد، صدام ســرنگون شــد، 
ــده ســرنگونی صــدام  ســاحی پیــدا شــد؟!  ... برن

چــه کســی بــود؟

پس از حدس و گمانه زنی های متعدد، سرانجام شرکت ژاپنی نینتندو از کیت واقعیت مجازی کنسول نینتندو 
سوییچ رونمایی کرد که این ابزار تا حدودی اولین تجربه دنیای واقعیت مجازی را برای بازیکنان این دستگاه به 

ارمغان می آورد.

#رشتو

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1397/11/11 مــورخ   139760301022005104 شــماره  رأی  برابــر 
هیــأت رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن 
ــد ســند  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــات مالکان ــادی و   تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــمی ثبت رس
متقاضــی فرحنــاز حاتمیــان فرزنــد شــهباز بــه شــماره شناســنامه 
ــگ یــک  ــه شــش دان 3310047466 صــادره از هریــس نســبت ب
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 101/34 متــر مربــع 
ــه -  ــروز از قطع ــی مف ــاک - فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــاط  ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 102 اصل تفکیک
کریــم از مالکیــت رســمی، آقــای ذبیــح الــه بهربــر محــرز گردیــده 
اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 
ــاخصی  ــا ش ــخص ی ــه ش ــود در صورتیک ــی ش ــی م 15 روز آ گه
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد 
ــم  ــه حک ــه ارائ ــوکل ب ــات م ــه و اقدام ــه دادگاه صالحــه احال ــا ب ت
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد یه ــردد ب ــی دادگاه گ قط
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــدم وصــول اعتراضــی طب ــور و ع مذک
صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 2588
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1397/11/11 مــورخ   139760301022005103 شــماره  رأی  برابــر 
ــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد  هیــأت رســیدگی ب
ــون  ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب ــاک شهرس و ام
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی ثبتــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات 
مالکانــه متقاضــی فرخنــده فاضــل نیــا فرزنــد عبــدهللا بــه شــماره 
شناســنامه 237 صــادره از هریــس نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 98/09 متــر مربــع  قطعــه زمیــن ب
ــه -  ــروز از قطع ــی مف ــاک - فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــاط  ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 102 اصل تفکیک
کریــم از مالکیــت رســمی، آقــای ذبیــح الــه بهربــر محــرز گردیــده 
اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 
ــاخصی  ــا ش ــخص ی ــه ش ــود در صورتیک ــی ش ــی م 15 روز آ گه
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد 
ــم  ــه حک ــه ارائ ــوکل ب ــات م ــه و اقدام ــه دادگاه صالحــه احال ــا ب ت
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد یه ــردد ب ــی دادگاه گ قط
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــدم وصــول اعتراضــی طب ــور و ع مذک
صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 2589

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/19
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اوسـتا تغـار جـا خـورد. تلوتلوخـوران خـودش را بـه تغارخان رسـاند. 

تغارخـان؛ بـا چشـم هـای سـرخ و دریده نگاهـش کرد. اوسـتا تغار؛ 

بـه درخت کشـک چشـم دوخـت. تغارخان؛ شـمرده شـمرده پرسـید:

-این صدای چی بود؟!

-کدوم صدا قربان!

-همین صدایی که از داماد من بلند شد.

-من متوجه نشدم قربان! من سراپا مشغول کار بودم.

-تـو از کـی تا حاال سـراپا مشـغول کاری؟ تو حواسـت بـه همه چیز 

هسـت به جز کار!

-قربـان! خودتـون فرمـوده بودیـن کـه مـن حواسـم بـه همـه چیـز 

باشـه. امـا همیـن امـروز صبـح بهم مشـورت دادیـن که حواسـم به 

کارم باشـه.

-بهت نگفتم که مسئولیت آه کشیدن داماد من هم بر عهده توئه؟

دهانـه اوسـتا تغـار بـاز مانـد. تـازه فهمیـده بود کـه برای چـه احضار 

شـده. بـا انگشـت، کشـک هـای دور دهانـه اش را گرفـت و بـه ران 

هایـش مالیـد. داشـت دنبـال بهانـه می گشـت تـا از ایـن مخمصه 

 نجـات پیـدا کنـد کـه تغارخـان صدایـش را تـوی سـرش انداخـت:

-گفتم یا نگفتم؟

اوستا تغار با صدای لرزان گفت:

-گفتین قربان، گفتین!

 -ُخب!

-ُخـب مـن کـه تقصیـری نـدارم. دامـاد شـما همیـن جـور بـی هوا 

دهانـه اش رو بـاز مـی کنـه و آه مـی کشـه.

-ُخـب بکشـه! من گفتـه بودم که مسـئولیت آه کشـیدنش به عهده 

توسـت. تـو هم قبـول کـردی. حاال باید طبق مشـورتی کـه قباً بهت 

دادم، وارونـه ات کنم.

-تغارجاااان! تغارناااااز!

هر دو یک صدا گفتند:

 -بله!

و تلوتلوکنـان بـه حیاط تغاردان آمدند. تغارخان؛ دسـتی به چانه اش 

کشـید. دهانـه اش را محکـم به هـم آورد. نگاهی به اطـراف انداخت 

و رو بـه تغارجان گفت:

-اون ریسمان رو بیار!

تغارجان؛ با ترس و لرز ریسمان را برداشت.

-حاال ببندش به پای چپ اوستا تغار!

بست. تغارخان؛ با پا گره ریسمان را ور انداز کرد.

-حاال دو نفری اوستا تغار رو وارونه کنین!

تغارناز عشوه آمد:

-آخه چرا؟

امـا تغارجـان خنده شـیطنت آمیزی کرد. به چشـم های اوسـتا تغار 

زل زد و بـا بـی خیالی گفت:

-تغارناز! همین که جناب تغارخان مشورت

دادن! یاال، اوستا تغار باید وارونه بشه.

تغارجـان؛ سـر ریسـمان را گرفـت و روی شـاخه درخـت کشـک 

انداخـت و کشـید. اوسـتا تغـار از زمیـن فاصلـه گرفـت و تـوی هـوا 

وارونـه شـد. تغارجـان؛ کـف دسـت هایـش را بـه هـم مالید. اوسـتا 

تغـار؛ نـگاه نادمانـه ای بـه تغارجان کـرد. تغارخان؛ عصازنـان به اتاق 

رفـت. تغارجان؛ ریسـمان را تکان تکان داد. اوسـتا تغـار مثل پاندول 

سـاعت ایـن طـرف و آن طـرف شـد. تغارناز؛ خنـده اش گرفـت. اما 

زود لـب هایـش را برچیـد.

-تغارجان! اذیتش نکن!

تغارجان؛ به چشم های اوستا تغار زل زد و گفت:

 -این سـزای کسـیه که توی مسـائل خصوصی دیگـران دخالت کنه!

دوباره ریسمان را تکان داد و گفت:

-و به دخالت های خودش افتخار کنه!

باز هم ریسمان را تکان داد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تالفی

در تخریب محیط زیست، همیشه انسان 
اصلی ترین نقش را بازی می کند. سال 

گذشته در پیام ما تاکید 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر این مساله را عنوان کردیم.

 استند آپ کمدی شبی با فریاد 
23 اسفند در تماشاخانه ایران تماشا اجرا 

 می شود.
نویسنده و کارگردان: مهدی رحیمی سده

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ویژه نامه ی نوروزِی هفته نامه ی کرگدن منتشر شد.

روباه به کارگردانی »صادق جوادی«، به 
سه جشنواره جهانی »لیسبون« پرتغال، 

»وارنا« بلغارستان و Phenicien فرانسه 
می رود.

سرزمین تهی سران 
تا 28 اسفند در تماشاخانه سپند اجرا 

 می شود.
کارگردان: »روزبه اختری«

اسامی 15 تصویرگر ایرانی نامزد دریافت 
 )IBBY( جایزه دوساالنه تصویرگری

براتیسالوا 2019 از سوی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اعام شد.

زندگی مثل مجموعه ای بی پایان از بدبختی 
هاست که تنها پیام بازرگانی مختصری از 

خوشبختی داره...

ددپول

نمایشانیمیشنهنر دیالوگ

تنم تنها نمی خواهد که در کاشانه بنشیند
دلم را دل نمی آید که بی جانانه بنشیند

ز دست بنده کی خیزد که با سلطان درآمیزد
که کس با شمع نتواند که بی پروانه بنشیند

دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل
چنین در دام غم تا کی ببوی دانه بنشیند

اگر پیمان کند صوفی که دست از می فرو شویم
بخلوت کی دهد دستش که بی پیمانه بنشیند

مرا گویند دل برکن بافسون از لب لیلی
ولی کی آتش مجنون بدین افسانه بنشیند

دلم شد قصر شیرین وین عجب کان خسرو خوبان
بدینسان روز و شب تنها در این ویرانه بنشیند

چو یار آشنا ما را غالم خویش می خواند
غریبست این که هر ساعت چنان بیگانه بنشیند
بتی کز عکس رخسارش چراغ جان شود روشن
چه دود دل که برخیزد چو او در خانه بنشیند
خرد داند که گر خواجو رهائی یابد از قیدش
چرا دور از پری رویان چنین دیوانه بنشیند

خواجوی کرمانی 

می دانی؛ من خواب را دوست 

 دارم

هرگاه که بیدارم زندگی ام تمایل 

 عجیبی به فروپاشی دارد!

ارنست همینگوی

عکس نوشت

عکس: 
حسین افشاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

كشتار 600 ایرانی راوندیه 
در بغداد

بسـیاری از مورخـان، روز كشـتار راوندیـه در 
بغـداد را »دهم مارس« درسـال 758 میادی 
)141 قمـری( نوشـته انـد. عـده مقتـوالن 600 
تـن ذكـر شـده اسـت. ایـن گـروه ایرانـی در 
ابومسـلم  انتقـام خـون  بـرای گرفتـن  باطـن 
خراسـانی از منصـور ـ خلیفه عباسـی، از ایران 
بـه بغـداد كـه هنـوز كامـا سـاخته نشـده بود 
بغـداد  بـه  ورود  از  پـس  آنـان  بودنـد.  رفتـه 
خـودرا جـان نثـار خلیفـه وانمود و درخواسـت 
ماقـات بـا وی را کـرده بودنـد. راوندیـه پیش 
از ورود بـه اقامتـگاه خلیفـه، شمشـیر هـا را 
در زیـر لبـاس پنهـان كـرده بودنـد. درجریـان 
ماقـات و هنـگام حملـه، بـه خلیفـه آسـیب 
نرسـید ولـی همـه ایـن جماعـت بـه دسـت 

عّمـال او كشـته شـدند. 
بسـیاری از مورخان، راوندیه را اهل »تناسـخ« 
نوشـته انـد. ابومسـلم كه بـه حكومـت امویان 

پایـان داده و عباسـیان را روی كار آورده بـود 
منصـور  تصمیـم  بـه  میـادی   754 بسـال 
خلیفـه عباسـی كشـته شـد. پـس از رسـیدن 
ایـن خبـر بـه ایـران، هـواداران او بـه صـورت 
گروههـای جـدا ازهـم بپاخاسـتند كـه یكی از 
آنـان »سـندباد« نیشـابوری بـود. منصـور کـه 
هماننـد اشـکانیان و ساسـانیان مـی خواسـت 
کـه مرکـز حکومـت )خافـت( در کنـار دجله و 
در بیـن النهریـن باشـد برای ایـن منظور بغداد 
را كـه یـك روسـتا و درختسـتانی در شـش 
فرسـنگی )36 کیلومتـری( شـمال تیسـفون 
پایتخـت اشـکانیان و ساسـانیان بـود انتخاب 
و از سـال 755 میادی كار سـاختن آن را آغاز 
كـرده بـود. وی مقداری از مصالح سـاختمانی 
مـورد نیـاز را از تخریـب ابنیـه تیسـفون كـه 
حـدود هشـت قـرن پایتخـت ایـران بـود بـه 
دسـت آورده و بـه بغداد منتقل کـرده بود. وی 
نـام پارسـی بغـداد را تغییـر نـداد. در پارسـی 
باسـتان »بـغ« خـدا و »داد« از مصـدر دادن و 

هدیـه کردن اسـت.

احضار سـران حزب توده از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه ها

محکمـه  حکـم  صـدور  از  پـس  هفتـه  چنـد 
نظامـی تهـران، در ایـن مـاه در سـال 1344، 
اسـامی سـران حـزب  آكهـی رسـمی حـاوی 
اعـدام  بـه  غیابـا  را كـه  »تـوده«  كمونیسـت 
درچنـد  بودنـد  شـده  محكـوم  حبـس  یـا  و 
نوبـت در روزنامـه هـا - مـن بـاب احضاریـه! 
منتشـر كـرده بودنـد؛ از ایـن قـرار: دكتـر رضـا 
دكتـر  كشـاورز،  فریـدون  دكتـر  منـش،  راد 
غامحسـین فروتـن، احسـان طبـری، ایـرج 
قزوینـی،  كامبخـش  عبدالصمـد  اسـكندری، 
یوسـف  آوانسـیان،  آرداشـس  روسـتا،  رضـا 
امیـر  علـی  شـمعونی،  پتـروس  جمارانـی، 
خیـزی و محمـود بقراطـی بـه اعـدام و مریـم 

فیـروز بـه حبـس ابـد. 
ایـن عده قبـا با كمـك سـازمان نظامی حزب 
تـوده از زنـدان قصـر فرار كـرده و به خـارج از 

كشـور رفتـه بودند. 

اروند دشت آرای 

کارگردان تیاتر، اولین فیلم سینمایی خود را با فیلمنامه ای از نغمه 
ثمینی ساخت.

سینما


