
روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
شـادروان حمیـد زنگی آبـادی را به 
خانـواده محتـرم ایشـان و سـایر 

بسـتگان تسـلیت می گوییم. 

تسلیت

تاثیر پایه  های مالیاتی جدید در اقتصاد چه می تواند باشد؟
از منظـر اقتصادسیاسـی نیـز معمـوال در کشـورهای کـه بـا انجام 
اصالحات در شـرایط عادی مخالفت می شـود، شـرایط غیرعادی 
بهتریـن زمـان بـرای انجـام این اصالحـات اسـت. از همین روی 
بـا در نظـر گرفتن تمـام جوانب نباید از اجرای آن هراس داشـت، 
طبیعـی اسـت کـه می توانـد اثـرات منفـی نیز داشـته باشـد اما 
در صـورت اجـرای کارشناسـی تاثیـرات مثبـت آن می توانـد آن را 

خنثـی کند.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا، اصـالح نظـام مالیاتـی به 
عنـوان بخشـی از اصـالح سـاختار اقتصـادی کشـور همیشـه بـه 
عنـوان یـک مطالبـه اقتصادی از سـوی کارشناسـان و کنشـگران 
حـوزه اقتصاد مطرح بوده اسـت کـه می تواند جنبه های مختلفی 
از جمله بازتعریف معافیت های مالیاتی، انسـداد مسـیرهای فرار 

مالیاتـی و تعریـف پایه هـای مالیاتی جدید را شـامل شـود. 
در روزهـای اخیـر محمدقاسـم پناهـی، سرپرسـت سـازمان امور 
مالیاتی، خبر داد که سـه پایه مالیاتی جدید شـامل »مالیات بر 
جمـع درآمـد«، »مالیات بر عایدی سـرمایه بـا اولویت مالیات بر 
عایدی امالک« و »مالیات بر سـود سـپرده بانکی« در دستور کار 
بررسـی و اصـالح دولـت و مجلس قـرار گرفته اسـت. همچنین 
وی در مـورد سـهم مالیـات در تامیـن درآمدهـای بودجه تصریح 
کـرد: بررسـی ارقـام مصوب درآمدهـای مالیاتی در قانـون بودجه 
سـال ۱۳۹۸ نشـان می دهد سـهم مالیات در منابع عمومی دولت 
تقریبـا برابـر بـا ۳۷ درصـد اسـت. همچنیـن بـر اسـاس قانـون 
مذکـور، حـدود ۴۷ درصـد از هزینه هـای جـاری دولـت از محـل 

درآمدهـای مالیاتی تأمین می شـود.
پناهـی روز گذشـته نیـز خبـر از تدویـن الیحه مالیات بـر عایدی 
سـرمایه در حوزه  امالک، طال، ارز و خودرو را داد و افزود: سـازمان 
امـور مالیاتـی هـم اکنـون بـر روی موضـوع مالیـات بـر عایـدی 
سـرمایه کار کارشناسـی انجـام می دهـد و در حـوزه امـالک، طال، 

ارز و خـودرو ایـن مالیـات می توانـد وضـع شـود، البتـه بـا توجه 
بـه سـاختار اجرایی کشـور، فرهنـگ اجتماعی و زیرسـاخت های 
اطالعاتـی می تـوان تصمیـم گرفـت کـه ایـن مالیـات قابلیـت 
اجرایـی پیـدا کنـد. البتـه سـازمان امـور مالیاتـی با کلیـات طرح 
نماینـدگان دربـاره طـرح مالیات بـر عایدی سـرمایه موافـق بود، 
امـا دسـتگاه های دیگـر مخالفـت و عنـوان کردنـد کـه ایـن طرح 
پخته نیسـت و تنها یک بعدی به مسـکن پرداخته شـده اسـت. 
در حـال حاضر، بررسـی های الزم صورت مـی گیرد تا روی مابقی 
بازارهـا و دارایی هـا بـه جـز مسـکن ایـن مالیـات وضـع شـود تا 

الیحـه آن بـه صورت کلـی ارائه شـود.
در مـورد تاثیراتـی کـه ایـن سـه پایـه مالیاتـی مذکـور در اقتصاد 
کشـور می تواند داشـته باشـد نظر کارشناسـان اقتصادی را جویا 

شـدیم کـه در ادامـه ایـن گفت وگوهـا را می خوانیـد؛

مالیات بر مجموع درآمد
وحیـد شـقاقی شـهری در گفت وگـو یـا ایلنـا در مـورد تاثیـرات 
مالیـات بـر مجمـوع درآمـد گفـت: یکـی از پایه هـای مالیاتی که 
در تمـام دنیـا مـورد اسـتفاد قـرار می گیـرد مالیـات بـر مجمـوع 
در آمـد اسـت البتـه ایـن پایـه مالیاتـی بـر درآمـد اشـخاص یـا 
خانوارهـا اعمـال می شـود کـه بنـده هنـوز اطالعی نـدارم کـه قرار 
بـر کـدام یـک از ایـن دو اسـت. در ایـن پایـه مالیاتـی، مجمـوع 
درآمـد حاصـل از محل هـای مختلـف محاسـبه و درصـدی در 
اختیـار دولـت قرار می گیرد. این مالیات تقریبا از ۱۷ سـال پیش 
در اقتصـاد مـا مطـرح بـوده  امـا همیشـه بین دولـت و مجلس 

پاسـکاری می شـد. 
وی ادامـه داد: ایـن مالیـات تاثیـر بسـیار مهمـی در موضـوع 
بازتوزیـع ثـروت و کاهـش شـکاف طبقاتـی، شـفافیت در درآمد 
اشـخاص و خانوارهـا، ایجـاد درآمـد پایدار بـرای دولـت دارد و در 
صـورت تصویـب یـک گام رو بـه جلـو محسـوب می شـود. جای 

خالـی ایـن پایـه مالیاتـی در اقتصـاد ایران به شـدت احسـاس 
می شـود و معمـوال در سـایر کشـورها بـه همراه مالیـات بر ثروت 

اجـرا می شـود.
اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه خوارزمـی تصریح کـرد: به دلیـل وجود 
بانک هـای اطالعاتـی ایـن پایه مالیاتـی از قابلیت اجرایی شـدن 
باالیی برخوردار اسـت و کار سـختی هم نیسـت تنها نیازمند یک 
عـزم جـدی اسـت تا ایـن بانک هـای اطالعاتی به سـامانه جامع 

مالیاتی متصل شـوند.
ایـن اقتصـاددان بـا بیـان اینکـه هـر گامـی در راسـتای اصـالح 
سیسـتم مالیاتی مثبت اسـت، گفـت: به نظر بنده ایـن اقدامات 
بیشـتر بـه دلیـل کاهـش درآمدهای نفتـی دولت اسـت و دولت 
بـرای پوشـش هزینه هـای خـود بـه ایـن سـمت حرکـت کـرده 
اسـت. بـا ایـن وجـود گامـی در راسـتای شـفافیت، کارآمـدی و 
سـالمت اقتصادی اسـت کـه می تواند در تقویـت تولید و کاهش 
سـوداگری موثـر باشـد. البته هر زمان که اقتصـاد ما تحریم بوده 
اینگونـه مباحـث نیـز داغ تر شـده و پـس از رفع تحریم هـا دوباره 

به فراموشـی سـپرده شـده است.
شـقاقی تصریـح کـرد: به بـاور بنده هرکـس در برابـر این موضوع 
مقاومـت کنـد در واقـع یـک ذینفـع و رانت جـو اسـت کـه از 
منافـع شـخصی، گروهـی و حزبـی خـود دفـاع می کنـد. وقتـی 
مـا از محاسـن کشـورهای پیشـرفته صحبـت می کنیـم بایـد به 
سـختی هایی که در این راه متحمل می شـوند نیز اشـاره کنیم که 

یکـی از آنهـا همیـن اجـرای بسـامان نظـام مالیاتی اسـت.

مالیات بر سود سپرده های بانکی
احمـد مجتهـد در گفت وگو با ایلنا در مـورد تاثیرات اعمال مالیات 
بـر سـود سـپرده های بانکی گفـت:  البته هنـوز نحوه اجـرای این 
مالیـات از جنبـه اینکـه آیـا تمـام سـپرده های بانکـی را شـامل 
می شـود یا سـقف معینی تعیین خواهد شـد مشـخص نیست 
امـا مسـلما این موضوع رفتـار سـپرده گذران را متاثـر خواهد کرد 
و امـکان فـرار سـپرده ها به سـایر بازارهـا مانند طال، ارز و مسـکن 
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ــه ای  ــر از حادث ــخ ت ــل، تل ــن قت ــا ای ــار سیاســیون ب رفت
ــتاد  ــرا اس ــی و میت ــی نجف ــد عل ــرای محم ــه ب اســت ک
ــا  ــرای م ــا ب ــخ اســت ام ــار تل ــن رفت ــاد. ا ای ــاق افت اتف
ــتمدار  ــک سیاس ــدن ی ــل ش ــر قات ــت. خب ــب نیس عجی
بــود. کســی کــه  ســابقه  بــی  موجــه،  و  خوشــنام 
ــد  ــوری می دیدن ــت جمه ــت ریاس ــا او را در قام برخی ه
 حــاال دســتش بــه خــون زن ۳5 ســاله اش آلــوده اســت.
ــی  ــا نجف ــه ب ــانی ک ــه کس ــت. هم ــی اس ــای عجیب دنی
بــوده  آرامــی  انســان  او  می گوینــد  کرده انــد،  کار 
کــه قــدرت بســیاری در مدیریــت بحران هــا داشــته 
ــی  ــدن در بحران ــرق ش ــال غ ــودش در ح ــاال خ ــا ح ام

خودســاخته اســت.
فرصــت  امــا  نجفــی  خــون  بــه  آلــوده  دســت های 
بــه  سیاســی  حســاب های  تســویه  بــرای  خوبــی 
یــک  بــه  می شــود  بهانــه ای  هــر  بــه  آورد.  وجــود 
ــن  ــه "وط ــی داد. کاری ک ــوی سیاس ــگ و ب ــاق رن اتف
ــرای  ــرد و ب ــود ک ــنبه خ ــماره روز چهارش ــروز" در ش ام
ــب اصالحــات« ــه قل ــر زد: »شــلیک ب ــه تیت ــن حادث  ای
ــی  ــی نجف ــک اســت و محمدعل ــات نزدی باالخــره انتخاب
میرحســین  دولــت،  در  اســت.  اصالح طلــب  یــک 
دولت هــای  در  و  بــود  وزیــر  هاشــمی  و  موســوی 
چــه  جمهــور،  رییــس  معــاون  روحانــی  و  خاتمــی 
ــب. ــره رقی ــب چه ــرای تخری ــن ب ــر از ای ــی بهت فرصت
شــدن  شــهردار  بــا  طلبانــی کــه  اصــالح  از  برخــی 
ــای  ــر دان ــد، از منظ ــف بودن ــی مخال ــی نجف ــد عل محم
بهتــر  و  دارد  حاشــیه  او  بودیــم  کل گفتنــد: گفتــه 
نشــود. انتخــاب  پســت های حســاس  بــرای   اســت 
آلــود ماهــی  ایــن آب گل  از  آنهــا هــم می خواهنــد 

خــود را بگیرنــد.
ــه ای  ــر از حادث ــخ ت ــل، تل ــن قت ــا ای ــار سیاســیون ب رفت
ــتاد  ــرا اس ــی و میت ــی نجف ــد عل ــرای محم ــه ب اســت ک
ــا  ــرای م ــا ب ــت ام ــخ اس ــار تل ــن رفت ــاد. ای ــاق افت اتف

ــت. ــب نیس عجی
در  پیش تــر  را  رفتارهــا  جنــس  ایــن  از  مــا 
بودیــم. دیــده  ســوزی  آتــش  و  ســیل   زلزلــه، 
مــا افــرادی را دیده ایــم کــه بــه واســطه مشــکالت 
اقتصــادی مــردم بــرای خــود بــرج و بارویــی ســاخته اند. 
ماســت. بــرای  آشــنایی  نــام  تحریــم«   »کاســبان 
مــردم،  مشــکالت  اوج  در  دیده ایــم  بــه چشــم  مــا 
ــر ســود اقتصــادی خــود هســتند و کاال  ــه فک ــده ای ب ع
بــه وقتــش گــران بفروشــند. تــا   احتــکار می کننــد 
ــون  ــان در خ ــده ای ن ــه ع ــم، ک ــم دیده ای ــه چش ــا ب م
می ســازند. زندگــی  خــود  بــرای  و  می زننــد   مــردم 
ــد.  ــا را گرفته ان ــراف م ــالق دور و اط ــب های بی اخ کاس
ــود  ــب خ ــان و جی ــزب، جری ــر ح ــه فک ــه ب ــانی ک کس
 هســتند و مــردم بــرای آنهــا هیــچ ارزشــی نــدارد.
نجفــی،  علــی  محمــد  توســط  اســتاد  میتــرا  قتــل 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــم ب ــران، بازه ــن ای ــتمدار متی سیاس
ــن  ــت. درهمی ــوب نیس ــان خ ــال جامعه م ــه ح ــرد ک ک
ــه  ــنیدم ک ــم و ش ــوک خواندی ــدر ج ــاعت چق ــد س چن
ــواده ای کــه  ــود. غــم خان ــواده ب در مــورد غــم یــک خان
ــل. ــری قات ــت و دیگ ــول اس ــان مقت ــی از اعضایش  یک
ــان هســتیم  ــه جه ــن جامع ــا مدعــی بااخالق تری ــه، م بل
و بــه آن می بالیــم امــا گاهــی خبرهــای ایــن چنیــن بــه 
ــابی  ــان حس ــت اخالق م ــه کُمی ــد ک ــادآوری می کن ــا ی م
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آزادی زندانی مهریه به شرط ناتوانی
سخنگوی قوه قضائیه: اگر ثابت شود زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود

روز گذشـته مدیـر کل روابـط عمومـی و امـور رسـانه 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اعـالم شـعار 
ملـی »کاهـش آالینده هـا و پسـماند؛ آسـمان آبـی، 
زمین سـبز« به مناسـبت روز جهانی محیط زیسـت 
اظهـار کـرد: » ۱5 خردادمـاه )5 ژوئـن( روز جهانـی 
محیـط زیسـت، روزی اسـت کـه از سـوی سـازمان 
ملـل بـرای افزایـش آگاهـی، حفظ محیط زیسـت و 
تحریـک سیاسـتمداران بـه اتخـاذ تصمیماتـی برای 
رویارویـی بـا تخریـب محیـط زیسـت و گونه هـای 

زیسـتی جانوری انتخـاب شـده  اسـت.«
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کوره های عصر آهن 
در اطراف یزد

مدیرکل میراث فرهنگی یزد از 
وجود تعدادی کوره های باستان 

شناسی مربوط به عصر آهن 
در مناطق اطراف یزد یاد کرد و 

گفت: این کوره ها که مبدا و آغاز 
صنعت آهن بودنداز آثار باستانی 

پنهان در یزد هستند.

قانون بازدارنده در 
خصوص قطع و قاچاق 

درختان وجود ندارد
عضو هیات  رئیسه شورای عالی 

استان ها گفت : برای مقابله با قطع و 
قاچاق درختان قانون محکم و قطعی 

وجود ندارد، سازمان جنگل ها و سازمان 
محیط  زیست در حفظ درختان خودرو 

آنچنان  0تالش نمی کنند.
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مدیر کل روابط عمومی سازمان 
حفاظت محیط زیست: برای 
حفظ محیط زیست، عالوه بر 
دولت ها الزم است همه افراد 
برای تغییر سبک زندگی خود 
تالش کنند.

حفظ محیط زیست 

در گروی تغییر و 

بهبود سبک زندگی
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آغاز به کار تاکسی هوایی 
در۲مسیر تا پایان سال

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از  راه  اندازی 
تاکسی هوایی حداقل در دو مسیر تا پایان سال جاری خبر داد

حسن روحانی:

جواب امروز فلسطینی ها، 
موشک در برابر موشک است

وی ادامـه داد: ایـن مالیـات می توانـد نقدینگـی بانک هـا و در نتیجـه تـوان آنهـا 
در پرداخـت تسـهیالت را کاهـش دهـد کـه آن نیـز سـایر متغیرهـا ماننـد مصرف 
را تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد. ایـن پایـه مالیاتی هرچنـد درآمد جدیـدی برای 
دولـت تعریـف می کنـد امـا بـه هـر صـورت  گـردش پـول را افزایـش می دهد که 
می تواند در شـرایط تورم فزاینده اثرات تورمی داشـته باشـد و قیمت سـایر بازارها 

را افزایـش دهد.
رییس پیشـین پژوهشـکده پولی و بانکی متذکر شـد: حتی اگر سقف مشخصی 
بـرای سـپرده ها هـم تعییـن شـود سـپرده گذران می تواننـد سـپرده ها را میـان 
بانک هـای مختلـف تقسـیم کنند تا از یک حد مشـخصی تجـاوز نکند. همچنین 
بایـد توجـه داشـت که بیشـتر ایـن سـپرده ها متعلق به شـرکت ها یا موسسـاتی 
هسـتند که جنبه حقوقی دارند و در یک مقطعی از سـال با انباشـت درآمد مواجه 
هسـتند و در مقاطعی دیگر با توزیع سـود یا خرید مواد اولیه و در نتیجه کاهش 

سـپرده روبه رو می شـوند.
مجتهـدی تصریـح کـرد: بنابرایـن عـدم توجـه بـه اینکه سـپرده ها متعلـق به چه 
افرادی اسـت می تواند مشـکل آفرین نیز باشـد و به نظر بنده زمان مناسـب برای 

اجـرای این پایه مالیاتی نیسـت.
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آزادی زندانی مهریه به شرط ناتوانی
سخنگوی قوه قضائیه: اگر ثابت شود زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود

عضو فراکسیون زنان مجلس: آزادی زندانیان مهریه باید مشروط باشد

سـخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رییس 
قـوه قضاییه مبنی بـر آزادی زندانیان مهریه 
توضیحاتی ارائه کرد. غالمحسین اسماعیلی 
در خصوص زندانیان مهریه گفت: در جلسـه 
دادگسـتری کشـور،  رؤسـای کل  شـورای 
آیـت هللا رئیسـی رئیـس قـوه قضائیـه بـر 
بازنگری پرونده هـای زندانیان مهریه تاکید 
کردنـد. اسـماعیلی ادامـه داد: در خصـوص 
پرونده هـای مهریـه، قانـون مقرر داشـته که 
تنهـا در صورتـی زوج تـوان مالـی پرداخـت 
مهریـه را داشـته باشـد امـا از پرداخـت آن 
امتنـاع ورزد، بازداشـت خواهـد شـد. اما در 
برخـی مـوارد گـزارش شـده کـه ایـن الـزام 
رعایـت نشـده و عدم اجـرای صحیح قانون 
موجـب ازدیاد زندانیان مهریه شـده اسـت. 

وی تاکیـد کـرد: رئیـس قوه قضائیـه نیز با 
تاکیـد بر اجرای صحیح قانـون، مقرر کردند 
هرکجـا کـه ثابـت شـد زوج تـوان پرداخـت 
مهریـه را نـدارد، بایـد از زنـدان آزاد شـود اما 
اگـر زوج تمکـن مالـی بـرای پرداخـت این 
وجه را داشـته باشـد و از آن امتناع ورزد باید 

طبق قانون بازداشـت شـود.
وی بـا بیـان اینکه بـرای حمایـت از حقوق 
زنـان نیـز در قانـون ضمانت نامه هـای الزم 
پیـش بینـی شـده اسـت، عنـوان کـرد: بر 
هنگامـی  بینی هـا،  پیـش  ایـن  اسـاس 
کـه زوج تقاضای اعسـار خـود را بـه دادگاه 
دارایی هـای  از  فهرسـتی  بایـد  می دهـد، 
و نقـل و انتقـاالت یـک سـال اخیـر خـود 
را بـه دادگاه تحویـل دهـد و اگـر در اعـالم 

دارایی هـای خـود خـالف واقـع عمـل کنـد، 
بـه حبس درجه ۷ محکوم خواهد شـد. به 
عـالوه قانونگذار پیش بینی کـرده که دادگاه 
بایـد از بانک ها و دفاتر ثبت اسـناد رسـمی 
دارایی هـای  خصـوص  در  الزم  اسـتعالم 
فـردی کـه تقاضـای اعسـار داده را دریافت 
کنـد. سـخنگوی قـوه قضائیـه عنـوان کرد: 
آنچـه بایـد عملـی شـود و انجـام خواهـد 
پرداخـت  پرونده هـای  در  بازنگـری  شـد، 
مهریـه اسـت که بـر اسـاس آن و بـا توجه 
قانـون، کسـانی کـه  اجـرای صحیـح  بـه 
تمکـن مالی برای پرداخت مهریـه را ندارند 
آزاد خواهنـد شـد و افـرادی که تمکن مالی 
داشـته اما از پرداخـت آن امتناع می ورزند، 
در زنـدان خواهند ماند. اسـماعیلی تصریح 

کـرد: چنانچـه زوج بـرای فـرار از دین، نقل 
و انتقـاالت غیرقانونـی انجـام داده و اموال 
خـود را بـه دیگـران منتقل کرده باشـد، این 
عمـل عـالوه بـر آنکـه بـه عنـوان معامله به 
قصـد فـرار از دیـن، موجـب بطـالن معامله 
اسـت، زوجـی کـه از ایـن طریـق بخواهـد 
حقـوق زوجـه را پایمـال کنـد، بـه مجـازات 
درجـه 6 و حبـس درجـه 6 و یـا جـزای 
نقـدی درجـه 6 و یـا بـه صـورت توأمـان به 
حبـس و جـزای نقـدی درجـه 6 محکـوم 

شـد. خواهد 

آزادی زندانیان مهریه باید 
مشروط باشد

سـیده فاطمه ذوالقدرعضو فراکسـیون زنان 
مجلـس نیزبـا بیـان اینکـه ابـالغ رئیـس 
قـوه قضائیـه بـرای آزادی زندانیـان مهریـه 
ضمانـت اجرایـی بـرای پرداخـت حقـوق 
زنـان را نـدارد، تاکیدکـرد که آقایـان باید در 
زمـان تعییـن مهریه بـه توانایی خـود برای 
پرداخـت فکـر کننـد تـا در آینده با مشـکل 
مواجه نشـوند.  وی در مورد آزادی زندانیان 
مهریـه  گفـت :اگـر آزادی ایـن زندانیـان با 
ایـن هـدف باشـد کـه کار کننـد تـا بتواننـد 
دیـن خـود را ادا کننـد، اقدام خوبی اسـت، 
چـرا کـه زندانـی بـودن آنهـا مشـکلی را از 
همسرانشـان نیـز حـل نخواهـد کـرد. ایـن 
ابـالغ  ایـن  در  البتـه  داد:  ادامـه  نماینـده 
ابهاماتـی وجـود دارد و ضمانـت اجرایـی 
بـرای پرداخـت حـق زنـان را نـدارد، چرا که 
مشـخص نشـده زندانیـان مهریـه ای کـه 
توانایـی پرداخـت دین خود را نـدارد، بعد از 
آزادی از زنـدان چطـور می تواننـد دین خود 

را بـه همسرانشـان ادا کننـد؟
وی تصریـح کـرد: آزادی زندانیـان مهریـه 
بایـد مشـروط باشـد، بـه ایـن صـورت کـه 

بعـد از مـدت زمانـی کـه دادگاه بـرای آنهـا 
تعییـن می کنـد، کار کننـد و دیـن همسـر 
خـود را ادا کننـد، نه اینکـه تنها به این دلیل 
کـه توانایـی پرداخـت ندارنـد، از ادای دین 

شـوند. معاف 
ایـن نماینده مجلـس در دوره دهـم، یادآور 
شـد: مهریـه تنهـا حقـی اسـت کـه بـرای 
حمایت از زنان تعیین شـده اسـت، چرا که 
در زندگی مشـترک وسـایل الزم بـرای زوج 
کـه تحـت عنـوان جهیزیه توسـط خانـواده 
زن تامیـن می شـود و بخـش اعظمـی از 
سـایر هزینه هـای مرتبـط بـا ازدواج و بچـه 
دار شـدن نیـز برعهـده آنهـا  اسـت و فقـط 
مهریـه بـوده کـه از خانـواده مـرد مطالبـه 
می شـود و چنانچـه ضمانـت اجرایـی برای 
آن وجود نداشـته باشـد، به طـور قطع زنان 

از دریافـت آن محـروم می شـوند.
نایـب رییس کمیسـیون فرهنگی مجلس 
موضـوع  کـرد:  اظهـار  اسـالمی،  شـورای 
تعدیـل پرداخـت مهریـه در قالـب طـرح 
تعـداد  کاهـش  و  مهریـه  حبس زدایـی، 
در  کـه  اسـت  مـاه  یـک  آن،  زندانیـان 
دسـتورکار کمیسـیون قضایـی و حقوقـی 
قرار داشـته و در حال بررسـی اسـت و قرار 
اسـت در پـی تصویـب آن، قانـون مهریـه 

مـورد بازنگـری قـرار گیـرد.
عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس شـورای 
طـرح  مفـاد  کـرد:  تاکیـد  اسـالمی، 
تعـداد  کاهـش  و  مهریـه  حبس زدایـی، 
زندانیـان آن، به این صورت اسـت که نحوه 
رسـیدگی به پرونده های مهریـه باید خارج 
از نوبـت مـورد بررسـی قرار گیرد تـا مردانی 
کـه قـادر بـه پرداخـت کل مهریه نیسـتند، 
زنـدان نرونـد و اجـرای احکام ابتـدا دارایی 
آنهـا را مـورد سـنجش قرار دهـد، همچنین 
افـرادی کـه بـه دلیـل افزایـش نرخ سـکه 
قـادر بـه پرداخـت میـزان مهریـه تعییـن 
شـده در گذشته نیسـتند نیز با اثبات عسر 
خـود میـزان مهریـه را کاهـش دهنـد، نـه 
اینکـه در پی اطاله دادرسـی افـراد مدت دو 

سـال در زنـدان بمانند تا زمان رسـیدگی به 
پرونـده آنها برسـد.

پایان مجازات زندان برای 
بدهکاران مهریه بدون تضمین 

الزم امکان پذیر نیست
یحیی  کمالـی  پور نایب رئیس کمیسـیون 
قضایـی و حقوقـی بـا اشـاره بـه احتمـال 
حـذف مجـازات حبـس بـرای بدهـکاران 
نظـر  در  بایـد سـازوکاری  مهریـه، گفـت: 
گرفتـه شـود تا افرادی که معسـر هسـتند، 
زندانـی نشـوند و از طرفـی بایـد زنـان نیـز 
راهکار مناسـبی برای دریافت مطالباتشـان 
در اختیـار داشـته باشـند.یحیی کمالی پور، 
در رابطـه بـا احتمال حـذف مجازات حبس 
بـرای بدهـکاران مهریـه گفـت: در صـورت 
بدهـکاران  بـرای  زنـدان  مجـازات  حـذف 
مهریـه بایـد جانـب احتیـاط رعایت شـود.
نایـب رئیس کمیسـیون قضایی و حقوقی 
مجلـس شـورای اسـالمی، مهریـه را تنهـا 
اهـرم زنـان برای مصالحه دانسـت و افزود: 
نبایـد یـک طرفـه بـه موضـوع نـگاه کنیم، 
مهریه تنها اهرمی اسـت که زنان در اختیار 
دارنـد و بایـد در حـد متعارف وصول شـود. 
نبایـد بی پـروا با این مسـائل برخورد کنیم 
و همـه بدهکاران مهریه را به زندان انداخته 
و یـا زندان را که تنها ضمانت اجرایی مهریه 
اسـت حـذف کنیـم. قطعًا رئیس دسـتگاه 
قضا شـیوه نامه و دسـتورالعمل مناسـبی را 
بـرای رعایت حقوق طرفیـن تعیین خواهد 
کـرد. کمالـی پور تصریح کـرد: اگر تغییرات 
عمـده ای در نظام حقوقـی مربوط به مهریه 
اتفـاق بیافتـد و مجـازات زندان  بـه عنوان 
ضمانـت اجرایی مهریه حذف شـود، تعداد 
قابـل توجهی زندانـی آزاد خواهند شـد، اما 
از طرفـی احتماال رسـوماتی را مثل شـیربها 
یا پشت قباله زدن ملک برای عروس را در 
ابتـدای عروسـی افزایش خواهـد داد، این 
موضوع ممکن اسـت باعـث کاهش تمایل 

بـه ازدواج در سـال های آینـده شـود.

واکنش آمریکا به تالش هند برای حفظ واردات نفت ایرانپیام خبر
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، »مورگان اورتاگوس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد از 
سرگیری خرید نفت ایران توسط هند مدعی شد: صدور هر گونه معافیت از تحریم ها به کشورهای 
مختلف از جمله هند برای خرید نفت از ایران را منتفی اعالم می کنیم.وی بارها ما تاکید کرده ایم که هیچ 
معافیتی در زمینه واردات نفت از ایران در کار نخواهد بود. موضع ما در این موضوع تغییرناپذیر است.

سنا
 ای

س:
عک

معــاون ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران 
در بغــداد بــا اشــاره بــه اینکــه ســفر 
ظریــف بــه عــراق بــه منظــور اجــرای 
توافقــات قبلــی بــود افــزود: از عــراق 
ــنگتن  ــا و واش ــان م ــا می ــتیم ت نخواس

وســاطت کنــد.
ــل از المســله،  ــه نق ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
ســفیر  معــاون  طباطبایــی،  موســی 
جمهــوری اســالمی ایــران در بغــداد اعــالم 
کــرد: مواضــع اخیــر دولــت و ملــت عــراق 
ــد  ــه خصــوص بع ــران ب ــت از ای در حمای

ــن  ــکا حس ــه آمری ــای ظالمان از تحریم ه
ــت کــرد و دلیــل  نیــت ایــن کشــور را ثاب
ــوری  ــت جمه ــع حمای ــن مواض ــام ای تم
منطقــه  ملتهــای  از  ایــران  اســالمی 
وخصوصــًا ملــت مظلــوم فلســطین و 
مســاله آن اســت کــه جزئــی از اصــول و 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب ــی ای مبان
وی افــزود: ســفر ظریــف بــه بغــداد 
بــود  توافقاتــی  اجــرای  منظــور  بــه 
ــا  ــداد و ی ــه بغ ــی ب ــفر روحان ــه در س ک
ــح و  ــم صال ــدی، بره ــفرهای عبدالمه س

الحلبوســی بــه تهــران امضــا شــد.معاون 
سفیرکشــورمان دربغــداد گفــت: جمهوری 
اســالمی ایــران در جریــان ســفر ظریــف 
بــه عــراق خواســتار ایجــاد روزنــه ای 
بــرای مذاکــره میــان تهــران و واشــنگتن 
توســط ایــن کشــور نشــد و اگــر آمریــکا 
از تصمیــم خــود بــرای خــروج از برجــام 
بازگــردد ایــران امــکان گفت وگــو بــا ایــن 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــور را بررس کش
آمریــکا بــه طــور غیــر منطقــی از برجــام 
خــارج شــد و شــروط ظالمانــه ای علیــه 
نمی تــوان  تحمیــل کــرد کــه  ایــران 
آنهــا را قبــول کــرد و بــا ایــن کار چهــره 

ــکا آشــکار شــد. واقعــی آمری

تهران خواستار میانجیگری 
با واشنگتن نشد

ترامپ از دیدگاه بولتون درباره 
ایران فاصله گرفته است

صحبت هــای رئیس جمهــور آمریــکا درژاپــن نشــان می دهــد او از دیدگاه هــای 
مشــاور امنیــت ملــی اش درخصــوص ایــران و کره شــمالی فاصله گرفته اســت.به 
گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک، دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریــکا در جریــان ســفر چهــار روزه اش بــه ژاپــن به طــور علنــی رویکــرد جــان 
بولتــون مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید دربــاره ایــران و کــره شــمالی را تضعیف 
کــرد و دیدگاه هــای مثبت تــری نســبت بــه روابــط بــا تهــران و پیونــگ یانــگ 
ــرد ایــن طــور  ــه ســر می ب ــی کــه در ژاپــن ب از خــود نشــان داد.ترامــپ در حال
ــدازی نظــام در  ــرای بران ــون ب ــا اشــتیاق گــزارش شــده از بولت ــه ب ــا کــرد ک الق
ایــران اتفــاق نظــر نــدارد.وی گفــت: ایــران فرصــت دارد تــا بــا همیــن نظــام یــک 
کشــور بــزرگ باشــد. مــا بــه دنبــال تغییــر نظــام نیســتیم. مــن تنهــا می خواهم 
ایــن را مشــخص کنــم. مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه هیــچ ســالح هســته ای 
نباشــد.وی همچنیــن در حســاب توئیتــر خــود نوشــت: کــره شــمالی بــه تازگــی 
چنــد ســالح کوچــک پرتــاب کــرده اســت کــه برخــی از افــراد مــن و دیگــران را 
مضطــرب کــرد امــا مــن، نه.ایــن پیــام بالفاصلــه پــس از آن منتشــر شــد کــه 
جــان بولتــون گفتــه بــود موشــک های بالســتیک کوتــاه بــردی کــه بــه تازگــی 
در کــره شــمالی آزمایــش شــده نقــض قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل بــوده و ترامــپ مصمــم اســت کــه تحریم هــا علیــه پیونــگ یانــگ را حفــظ 

کنــد مگــر اینکــه ایــن کشــور بیشــتر همــکاری کنــد.

سیاست

سیاست

سیاست

دولت

کاهش قدرت آمریکا در آینده، مشهود است

 آمریکا در مقابل ایران مجبور به عقب نشینی شد

 »معامله قرن«خوابی که هرگز تعبیر نمی شود

دوران سنگ گذشت؛جواب امروز فلسطینی ها،موشک در برابر موشک است

ســـفیر چیـــن در تهـــران گفـــت: 
ــکا در  ــدرت آمریـ ــش قـ کاهـ
ــروزی  ــهود و پیـ ــده مشـ آینـ
ــی و  ــای چینـ ــرای طرف هـ بـ
ـــق  ـــوری خل ـــفیر جمه ـــن« س ـــت.»پانگ س ـــی اس ایران
چیـــن در تهـــران کـــه بـــه زودی ماموریـــت 5 ســـاله 
وی در ایـــران پایـــان مـــی یابـــد، در دیـــدار بـــا علـــی 
الریجانـــی ضمـــن قدردانـــی از  حمایت هـــای رئیـــس 
مجلـــس در دوران مأموریـــت خـــود در ایـــران گفـــت: 
ـــتان  ـــا دوس ـــی ب ـــکاری خوب ـــته هم ـــال گذش ـــی 5 س ط
ایرانـــی داشـــته و در ایـــن مـــدت روابـــط دو کشـــور 
همـــواره توســـعه یافتـــه و رفت وآمدهـــای زیـــادی 

ــادی  ــای اقتصـ ــت همکاری هـ ــوص در جهـ ــه خصـ بـ
ــات  ــن دیپلمـ ــت. ایـ ــده اسـ ــام شـ ــاری انجـ و تجـ
چینـــی ســـفر ســـال گذشـــته رئیـــس مجلـــس بـــه 
ــر  ــد: بـ ــد و یادآورشـ ــز خوانـ چیـــن را موفقیـــت آمیـ
ـــده  ـــکا در آین ـــدرت آمری ـــش ق ـــه کاه ـــم ک ـــن باوری ای
ـــی و  ـــای چین ـــرای طرف ه ـــروزی ب ـــوده و پی ـــهود ب مش
ـــه  ـــم اینک ـــرد: علیرغ ـــان ک ـــی است.ســـن، خاطرنش ایران
آمریکایـــی هـــا در فراینـــد توســـعه روابـــط ایـــران و 
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــی کنن ـــاد م ـــی ایج ـــن ممانعت های چی
ـــفیر  ـــتیم و س ـــبین هس ـــور خوش ـــط دو کش ـــده رواب آین
ــی در  ــد از معرفـ ــز بعـ ــران نیـ ــن در تهـ ــد چیـ جدیـ
ـــی دارد. ـــر م ـــه گام ب ـــداف دوجانب ـــبرد اه ـــتای پیش راس

ـــه  ـــرام« در گزارشـــی ب ـــه مصـــری »االه روزنام
ـــوان  ـــا عن ـــس« ب ـــد الســـعید إدری ـــم »محم قل
»دســـتاورد سیاســـت بازدارنـــده متقابـــل 
ــکا در  ــت: آمریـ ــران« نوشـ ــنگتن و تهـ واشـ
مقابـــل سیاســـت مقابلـــه بـــه مثـــل ایـــران 
ـــکا  ـــران و آمری ـــت: ای ـــس نوش ـــعید ادری ـــینی شد.الس ـــب نش ـــه عق ـــور ب مجب
همزمـــان بـــا شـــدت بخشـــیدن بـــه تنـــش تاکیـــد دارنـــد کـــه خواهـــان 
جنـــگ نیســـتند، امـــا بـــرای آن آمادگـــی دارنـــد. آمریـــکا امیـــدوار اســـت 
ـــرده  ـــر ک ـــاس خط ـــی احس ـــش زای ـــد تن ـــی از فرآین ـــه خاص ـــران در مرحل ای
ـــل  ـــالف می ـــا برخ ـــاز بدهد،ام ـــد و امتی ـــینی کن ـــب نش ـــود عق ـــع خ و از مواض
ـــوردار  ـــی برخ ـــوی و محکم ـــی ق ـــوان بازدارندگ ـــران از ت ـــپ« ته ـــد ترام »دونال
اســـت و نظـــام حاکـــم بـــر ایـــران بـــا عقـــب نشـــینی نمی خواهـــد اعتبـــار 
خـــود را از دســـت بدهـــد. در ایـــن شـــرایط اســـرائیل بـــه عنـــوان عامـــل 
ـــرام  ـــه است.گزارشـــگر االه بحـــران کنونی»ســـکوت مشـــکوکی«در پیـــش گرفت
ـــرار  ـــرن و ق ـــه ق ـــبرد معامل ـــی و پیش ـــو عرب ـــکیالت نات ـــری تش ـــکل گی از »ش
دادن فلســـطین در اختیـــار اســـرائیلی هـــا« بـــه عنـــوان اهـــداف پنهانـــی 

سیاســـت ضـــد ایرانـــی کنونـــی ترامـــپ نـــام بـــرد.وی از »کاهـــش شـــمار 
ـــه و  ـــه خاورمیان ـــزام ب ـــت اع ـــده جه ـــه ش ـــر گرفت ـــی در نظ ـــای آمریکای نیروه
ـــنگتن  ـــع واش ـــت مواض ـــب رف ـــانه عق ـــوان نش ـــه عن ـــی آنان«ب ـــت دفاع مأموری
ـــای  ـــم ابهام ه ـــت:به رغ ـــده اس ـــزارش آم ـــن گ ـــرد.در ای ـــاد ک ـــران ی ـــر ته در براب
ـــه  ـــا توج ـــان تهـــران و واشـــنگتن ب ـــی می موجـــود دربحـــران فزآینـــده کنون
ـــت  ـــوان گف ـــج فارس،می ت ـــکا درخلی ـــدی آمری ـــری عم ـــرد نظامیگ ـــه رویک ب
تقریبـــًا بـــه طـــور حتـــم و یقیـــن دو طـــرف متخاصـــم خواســـتار آرامـــش 
ـــه  ـــت و ب ـــران نیس ـــدت بح ـــتار ش ـــکا خواس ـــوری آمری ـــتند.رئیس جمه هس
ـــان  ـــور و همپیمان ـــن کش ـــع ای ـــرای مناف ـــای آن ب ـــاع و پیامده ـــت اوض وخام
ـــه  ـــت.ادریس ادام ـــارس آگاه اس ـــج ف ـــه خلی ـــنگتن در منطق ـــرکای واش و ش
ـــی  ـــه آن بخوب ـــج ادام ـــت،زیرا از نتای ـــران نیس ـــه بح ـــان ادام ـــران خواه داد:ای
ـــر  ـــال حاض ـــرف در ح ـــتراک دو ط ـــه اش ـــاس نقط ـــن اس ـــر همی ـــالع دارد.ب اط
ـــر  ـــی اگ ـــه بحـــران نیســـتیم ول ـــا خواهـــان ادام آن اســـت هـــر دو می گویند»م
ـــزود: از  ـــر مـــا تحمیـــل شـــود،در آن وارد خواهیـــم شـــد«.تحلیلگر االهـــرام اف ب
ـــه  ـــده وب ـــال ش ـــران برم ـــرای ای ـــپ ب ـــای ترام ـــرگ برنده ه ـــی آمریکا،ب بدشانس

ـــن کشـــور کنـــد. ـــد خـــود را درگیـــر بحـــران بـــا ای ـــل نمی توان ـــن دلی همی

ــس  ــس رییـ ــور مجلـ ــاون امـ معـ
ضمـــن  پیامـــی  در  جمهـــوری 
ــرکت در  ــرای شـ ــردم بـ دعـــوت مـ
راهپیمایـــی روز جهانـــی قـــدس 
تاکیـــد کـــرد: »معاملـــه قرن«خـــواب و خیـــال خـــوش 
آمریـــکا، رژیـــم صهیونیســـتی و برخـــی ســـران مرتجـــع 
و خودفروختـــه منطقـــه هرگـــز تعبیـــر نمـــی شـــود.
در پیـــام »حســـینعلی امیری«کـــه بـــه مناســـبت روز 
جهانـــی قـــدس منتشـــر شـــد،آمده اســـت: »روز جهانـــی 
ـــت«  ـــالم اس ـــت، روز اس ـــطین نیس ـــط روز فلس ـــدس فق ق
ـــه  ـــتی ب ـــوس صهیونیس ـــم منح ـــل رژی ـــن دلی ـــه همی و ب
ـــا  ـــرد ت ـــالش ک ـــال ها ت ـــن س ـــه ای ـــکا در هم ـــک آمری کم
از حیـــات و رشـــد ایـــن حرکـــت نمادیـــن بکاهـــد، امـــا 

بـــه برکـــت دم مســـیحایی امـــام )ره(و همـــت امـــت او، 
ـــی  ـــزار م ـــر برگ ـــکوه ت ـــال باش ـــر س ـــدس ه ـــی ق روز جهان
ـــه  ـــانده ک ـــا رس ـــه آنج ـــدس را ب ـــت مق ـــن نهض ـــود و ای ش
بـــه تعبیـــر رهبـــر انقـــالب، روز قـــدس بـــه نمـــاد بـــزرگ 
ــده  ــان تبدیـــل شـ ــلمین جهـ ــکوهمند وحـــدت مسـ وشـ
ـــن  ـــوری در ای ـــس جمه ـــس ریی ـــور مجل ـــت.معاون ام اس
پیـــام یـــادآور شـــد: امســـال جمعـــه آخـــر مـــاه مبـــارک 
رمضـــان، - 26 خـــرداد،روز جهانـــی قـــدس اســـت،روزی 
ـــلمانان در  ـــه مس ـــی ایران،بلک ـــردم انقالب ـــا م ـــه تنه ـــه ن ک
ـــش  ـــه نمای ـــده را ب ـــت واح ـــان، اراده ام ـــاط جه ـــی نق اقص
ـــطین  ـــت فلس ـــاد مظلومی ـــدا فری ـــک ص ـــد و ی ـــی گذارن م
ـــرد:  ـــح ک ـــود تصری ـــام خ ـــری در پی ـــی دهند.امی ـــر م را س
ـــه  ـــا »معامل ـــه ب ـــال، مقابل ـــدس امس ـــام روز ق ـــعار و پی ش

ـــور  ـــرای حض ـــردم را ب ـــور، م ـــس جمه رئی
گســـترده در مراســـم روز قـــدس فـــرا 
خوانـــد و بـــا بیـــان اینکـــه ملـــت ایـــران 
ــز  ــخ را هرگـ ــان تاریـ ــدس و مظلومـ ، قـ
برابـــر  در  و  گذاشـــت  نخواهـــد  تنهـــا 
ســـتمگران ســـکوت نمـــی کنـــد ، تصریـــح کـــرد: ملـــت ایـــران امســـال 
ــدای  ــدس، نـ ــی روز قـ ــود در راهپیمایـ ــترده خـ ــور گسـ ــا حضـ ــز بـ نیـ
حمایـــت از مظلومـــان تاریـــخ بویـــژه مـــردم فلســـطین ســـر خواهنـــد 
داد و اعـــالم می کننـــد کـــه تـــا رســـیدن بـــه پیـــروزی ، در برابـــر 
ظالمـــان می ایســـتند.حجت االســـالم حســـن روحانـــی در آســـتانه روز 
قـــدس در جلســـه هیـــات دولـــت بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ملـــت ایـــران 
ــوده و در  ــن بـ ــع مظلومیـ ــواره مدافـ ــته همـ ــال گذشـ ــول ۴0 سـ در طـ
ـــدس  ـــطین و ق ـــت: فلس ـــت، گف ـــرده اس ـــتادگی ک ـــن ایس ـــر متجاوزی براب
یـــک اســـم رمـــز بـــرای مقاومـــت همـــه مســـلمان ها و اســـرائیل یـــک 
اســـم رمـــز بـــرای متجاوزیـــن دنیاســـت کـــه می خواهنـــد بـــه مـــردم 
ـــه  ـــه ب ـــران همیش ـــت ای ـــزود: مل ـــور اف ـــس جمه ـــم کنند.رئی ـــلمان ظل مس
ســـایر ملت هـــا کمـــک کـــرده بـــه گونـــه ای کـــه در ســـوریه، فلســـطین، 

ــک  ــوم کمـ ــای مظلـ ــه ملت هـ ــن بـ ــتان و یمـ ــراق، افغانسـ ــان، عـ لبنـ
ــن  ــوم یمـ ــای مظلـ ــه ملت هـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ کرده ایم.روحانـ
ــای ســـختی  ــان روزهـ ــارک رمضـ ــاه مبـ ــام مـ ــن ایـ ــطین در ایـ و فلسـ
و  یمـــن  مظلـــوم  ملت هـــای  داشـــت:  اظهـــار  ســـپری کردنـــد،  را 
فلســـطین ملتهایـــی مقـــاوم بـــوده و از متجـــاوزان هراســـی ندارنـــد و 
ـــور  ـــمنان را مجب ـــود، دش ـــدرت خ ـــتادگی و ق ـــار ، ایس ـــداکاری، ایث ـــا ف ب
بـــه عقب نشـــینی می کنند.رئیـــس جمهـــور ادامـــه داد: روزگاری مـــردم 
ـــتند،  ـــار داش ـــنگ در اختی ـــک س ـــا ی ـــود تنه ـــاع از خ ـــرای دف ـــطین ب فلس
ـــزاری در  ـــود اب ـــی خ ـــت داخل ـــداکاری  و صنع ـــالش و ف ـــا ت ـــروز ب ـــا ام ام
ــد  ــکن می دهنـ ــخ دندان شـ ــرائیلی ها پاسـ ــه اسـ ــه بـ ــد کـ ــار دارنـ اختیـ
ـــس  ـــه پ ـــوری ک ـــه ط ـــت؛ ب ـــک اس ـــواب موش ـــک ج ـــر موش ـــروز دیگ و ام
ـــد  ـــده و گنب ـــینی ش ـــه عقب نش ـــار ب ـــا ناچ ـــت ه ـــاعت صهیونیس از ۴۸ س
ـــاورد.  ـــاب نی ـــطینی ت ـــدگان فلس ـــکهای رزمن ـــر موش ـــا در براب ـــن آنه آهنی
ـــت  ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــدس بس ـــعار روز ق ـــرد: ش ـــد ک ـــی تأکی روحان
ـــز  ـــخ را هرگ ـــان تاری ـــدس و مظلوم ـــا ق ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــای آن ای و معن
فرامـــوش نکـــرده و تنهـــا نمی گذاریـــم و در برابـــر ســـتمگران ســـکوت 

نخواهیـــم کـــرد.

سنا
:ای

س
عک

وکیـل بابـک زنجانـی اظهـارات نماینـده حقوقـی وزارت نفت 
مبنـی بـر تهدیـد وزیـر از سـوی موکلـش را کـذب خوانـد و 
صـرف  بـرداری  بهـره  بـرای  مطالـب  برخـی  بیـان  گفـت: 
سیاسـی، جای تامل دارد. رسـول کوهپایه زاده در واکنش به 
اظهـارات نماینـده حقوقـی وزیـر نفـت گفت: آقـای هندی در 
گفـت وگویـی اعـالم کردند که مـوکل بنده وزیر نفـت را تهدید 
کـرده و گفتـه بـه زودی جـای او و وزیـر عوض می شـود،باید 
عـرض کنـم ایـن مطلـب خـالف واقـع و کذب محض اسـت.

مشـاور رئیـس جمهـوری بـا اشـاره تلویحـی بـه قتـل میتـرا 
اسـتاد همسـر محمـد علـی نجفـی از اعضـای سـابق کابینـه 
دولـت و پذیرفتن مسـئولیت این قتل توسـط نجفـی با بیان 
اینکـه »سـالمت روانـی و معنـوی قدرت مـداران بشـدت در 
خطر اسـت« اظهـار کرد: از قدرت رانده شـدگان بیش از پیش 
آسیب پذیرند.حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیـس جمهوری در 
حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر نوشت:» سیاسـت پیشـگان 
نیازمنـد کسـب مشـاوره مسـتمر از روانشناسـان و مربیـان 
متبحـر و مـورد اعتمـاد هسـتند. سـالمت روانـی و معنـوی 
قدرت مـداران بشـدت در خطـر اسـت. از قـدرت رانده شـدگان 

بیـش از پیـش آسـیب پذیرند.

تهدید وزیر نفت از سوی 
موکلم کذب محض است

از قدرت رانده شدگان بیش 
از پیش آسیب پذیرند

یـک فعـال سیاسـی گفـت: نکتـه مهمـی کـه در حـال حاضر 
احسـاس  فقدانـش  و  داشـته  اهمیـت  مـا  جامعـه  بـرای 
می شـود، ضرورت نقدپذیری مسـئوالن اسـت.پیام مجرد در 
ارتبـاط بـا ضـرورت بیـان انتقـادات به مسـئولین اظهـار کرد: 
نکتـه مهمـی کـه در حـال حاضـر بـرای جامعـه مـا اهمیـت 
داشـته و فقدانـش احسـاس می شـود، ضـرورت نقدپذیـری 
و  انتقـادات  بایـد  همـه مسـئوالن کشـور  اسـت.  مسـئوالن 

پیشـنهادهای مـردم به ویـژه قشـر جـوان را بشـنوند.

جمهـوری اسـالمی ایران در اجالس سـران سـازمان همکاری 
اسـالمی کـه قرار اسـت بـه میزبانی عربسـتان در مکـه برگزار 
شـود، در سـطح مدیر کل وزارت امور خارجه شـرکت می کند.
ایـن اجـالس قرار اسـت روز جمعه با حضور تعدادی از سـران 
و مقامـات کشـورهای عضـو این سـازمان در مکه برگزار شـود 
و بـرای حضـور ایـران در ایـن مراسـم فقـط دعوتنامـه ای از 
سـوی دبیرخانـه سـازمان همـکاری اسـالمی ارسـال شـده و 
دعوتنامه از سـوی کشـور میزبان یعنی عربسـتان برای حضور 

تهـران در این اجالس ارسـال نشـده اسـت.

فقدان نقدپذیری مسووالن 
احساس می شود

عربستان ایران 
را دعوت نکرد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

قبرستان باستانی که زیر مهدکودک، مدفون شده بودهنرمندان بازار فروششان را خودشان پیدا کنند
رییـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــگری اردکان ب ـــتی و گردش  دس
ــی  ــد بازاریابـ ــک هنرمنـ ــه یـ ــه وظیفـ این کـ
ـــدان  ـــن وجـــود از هنرمن ـــا ای ـــت: ب نیســـت، گف
بـــازار  می کنیـــم، خودشـــان  درخواســـت 
فـــروش پیـــدا کننـــد و محصـــوالت خـــود را بـــه فـــروش برســـانند.حمید 
ـــتان  ـــی شهرس ـــاد مقاومت ـــت اقتص ـــری و مدیری ـــت راهب ـــتاقیان در نشس مش
ـــدا  ـــه ج ـــتی دو مقول ـــتی و صنایع دس ـــای دس ـــه هنره ـــان اینک ـــا بی اردکان ب
ـــه  ـــت ب ـــی حرک ـــتی یعن ـــر دس ـــرد: هن ـــح ک ـــت، تصری ـــت اس ـــش صنع در بخ
ـــی  ـــه وقت ـــرا ک ـــازار؛ چ ـــه ب ـــوه و ورود ب ـــد انب ـــدن، تولی ـــی ش ـــمت صنعت س
ـــی  ـــمت هنرهای ـــه س ـــد ب ـــی بای ـــود یعن ـــرح می ش ـــتی مط ـــر دس ـــث هن بح
حرکـــت کـــرد کـــه به صـــورت فرهنگـــی و تمدنـــی از گذشـــته بـــوده و در 
ـــی  ـــد بازاریاب ـــک هنرمن ـــه ی ـــه وظیف ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــت.وی ب ـــال احیاس ح
ــود، از هنرمنـــدان درخواســـت  ــرایط موجـ ــه دلیـــل شـ نیســـت، افـــزود: بـ
ـــه  ـــود را ب ـــد و محصـــوالت خ ـــدا کنن ـــروش را پی ـــازار ف ـــان ب ـــم، خودش می کنی
ـــه  ـــی، بازارچ ـــراث فرهنگ ـــئولیت می ـــاس مس ـــر اس ـــه ب ـــانند البت ـــروش برس ف

صنایع دســـتی آمـــاده و بـــه صـــورت رایـــگان در اختیـــار هنرمنـــدان قـــرار 
گرفتـــه اســـت.این مســـئول از تجهیـــز کارگاه هـــای تولیـــد صنایع دســـتی 
بـــه منظـــور درخواســـت تســـهیالت از بانـــک کارآفرینـــی تصریـــح کـــرد: در 
ایـــن زمینـــه هنرمنـــدان بـــا مشـــکالت زیـــادی نظیـــر سرپرســـت خانـــوار 
ــتند.وی از  ــرو هسـ ــوارد روبـ ــایر مـ ــه و سـ ــابقه بیمـ ــتن سـ ــودن، نداشـ نبـ
برگـــزاری کالس هـــای نقاشـــی روی شیشـــه، گوهـــر تراشـــی، قلم زنـــی و 
ـــر  ـــت: در ه ـــرد و گف ـــاد ک ـــی اردکان ی ـــراث فرهنگ ـــفال در اداره می ـــا س کار ب
کارگاه ۱5 هنرجـــو جمعـــًا بـــه تعـــداد 60 نفـــر زیـــر نظـــر چهـــار مربـــی در 
حـــال آمـــوزش هســـتند، از طرفـــی اداره میـــراث فرهنگـــی گردشـــگری و 
ــوان  ــه کاربافـــی را به عنـ ــه حرفـ ــر دارد کـ ــز در نظـ ــتی اردکان نیـ صنایع دسـ
ـــو در  ـــوزش ۱۱5 هنرج ـــه آم ـــاره ب ـــا اش ـــتاقیان ب ـــرح کند.مش ـــد مط ـــک برن ی
شـــهر اردکان و عقـــدا در رشـــته کاربافـــی اظهـــار کـــرد: 200 نفـــر نیـــز در بخـــش 
ـــی،  ـــت کار باف ـــر در صنع ـــه ۱00 نف ـــد ک ـــت می کنن ـــتی اردکان فعالی صنایع دس
20 نفـــر ســـبدبافی، 20 نفـــر کار چـــوب و خراطـــی، ۱5 نفـــر گلیم بافـــی و 
ـــز در  ـــراد نی ـــن اف ـــه ای ـــه کار هســـتند و بقی ـــری مشـــغول ب ـــر در چلنگ ســـه نف
ـــد. ـــتغال دارن ـــت اش ـــه فعالی ـــی ب ـــارو و خورجینباف ـــی، ج ـــته های قلم زن رش

اطالعـــات  انجام شـــده  بررســـی  هـــای 
بیشـــتری در خصـــوص کشـــف بقایـــای 
انســـان در مهـــد کودکـــی واقـــع در فرانســـه 
ــنا  ــزارش ایسـ ــه گـ ــت. بـ ــرده اسـ ــه کـ ارائـ
بـــه نقـــل از الیـــو ســـاینس، در ســـال 2006، 
گروهـــی از کـــودکان در حیـــاط مهدکودکـــی واقـــع در شـــهری در جنـــوب فرانســـه 
ـــر  ـــت منج ـــوع در نهای ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــی از گل برخوردن ـــه تل ـــازی ب ـــن ب حی
ـــد.پس از  ـــش ش ـــال پی ـــه 5600 س ـــق ب ـــان های متعل ـــای انس ـــف بقای ـــه کش ب
ـــر روی  ـــودک ب ـــن مهدک ـــی از ای ـــه بخش ـــد ک ـــخص ش ـــدد مش ـــی های مج بررس
ـــاخته  ـــش س ـــال پی ـــزاران س ـــه ه ـــق ب ـــتانی متعل ـــتانی باس ـــای قبرس ویرانه ه
ـــکان  ـــن م ـــده ای ـــای کشف ش ـــر روی بقای ـــر ب ـــات اخی ـــا مطالع ـــت. ام ـــده اس ش
ـــه  ـــزی اســـت ک ـــش از آن  چی ـــا بی ـــن بقای ـــت ای ـــداد و قدم ـــد تع نشـــان می ده
در گذشـــته اعـــالم شـــده بـــود.در مقالـــه ای کـــه در مجلـــه »علـــم باستان شناســـی«  
ـــی  ـــم باستان شناس ـــت: تی ـــده اس ـــده، آم ـــر ش ـــاری منتش ـــال ج ـــل س در آوری
ـــای  ـــف بقای ـــه کش ـــق ب ـــود، موف ـــرار داده ب ـــی ق ـــورد بررس ـــل را م ـــن مح ـــه ای ک
۳0 انســـان شـــد. ایـــن آثـــار شـــامل بقایـــای 20 انســـان بالـــغ و ۱0 کـــودک 

می شـــود کـــه در عمـــق 50 ســـانتی متری دفـــن شـــده بودنـــد. نکتـــه قابـــل 
ـــددی  ـــای متع ـــن دندان ه ـــذاری رادیوکرب ـــه تاریخ گ ـــت ک ـــر آن اس ـــه دیگ توج
ـــاد در  ـــن اجس ـــد ای ـــان می ده ـــت،  نش ـــده اس ـــف ش ـــودال کش ـــن گ ـــه در ای ک
ـــالد  ـــش از می ـــال پی ـــا ۱250 س ـــالد ت ـــش از می ـــال پی ـــن ۳600 س ـــال های بی س
در ایـــن مـــکان قـــرار داده شـــده اند.اما این کـــه چـــرا ایـــن مـــکان ســـاده و 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــتگان م ـــن درگذش ـــرای دف ـــال ب ـــزار س ـــش از دوه ـــان بی بی نش
قـــرار می گرفـــت هنـــوز بـــرای دانشـــمندان مشـــخص نیســـت.»هانا جیمـــز« 
اســـتاد دانشـــگاه ملـــی اســـترالیا واقـــع در »کانبـــرا«  بیـــان کـــرد: »مـــورد 
ـــب  ـــی عجی ـــدت طوالن ـــن  م ـــرای چنی ـــکان ب ـــن م ـــن ای ـــرار گرفت ـــتفاده ق اس
ـــت.  ـــه اس ـــه کار نرفت ـــکان ب ـــن م ـــی در ای ـــانه خاص ـــچ نش ـــه هی ـــرا ک ـــت چ اس
ـــده  ـــاخته نش ـــخص س ـــی مش ـــا محل ـــه و ی ـــک تپ ـــر روی ی ـــتان ب ـــن قبرس ای
ـــه  ـــن نکت ـــس بنابرای ـــد، پ ـــناس باش ـــی ناش ـــد محل ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــت و ب اس
ـــل توجهـــی در مـــورد ایـــن مـــکان وجـــود داشـــته کـــه مـــردم آن زمـــان مایـــل  قاب
بـــه اســـتفاده از آن بوده انـــد.« دربـــاره هویـــت افـــرادی کـــه در ایـــن محـــل 
ـــتر  ـــه بیش ـــز آن ک ـــت ج ـــت نیس ـــخصی در دس ـــات مش ـــده اند اطالع ـــن ش دف

ـــد. ـــی بودن ـــراد محل ـــا اف آن ه

 پیام
 میراث

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: نباید ساخت وسازی روی کوه صاحب الزمان کرمان انجام شود و با اجرای چنین پروژه ای کامالً 
مخالف هستیم زیرا این مکان منظر فرهنگی این شهر است.محمدحسن طالبیان با اشاره به اجرای جاده دسترسی که در کوه 

صاحب الزمان اجرا شده، عنوان کرد:در آنجا اگر نگاه مهندسی انجام شده بود شاید نیاز به تخریب کوه نبود، ضمن آنکه دسترسی 
پیاده خوبی از پشت منظر که در گذشته وجود داشته، می توانست با کمترین دخالت دسترسی الزم را ایجاد کرد.

محمدحسـن طالبیـان معـاون میراث فرهنگی سـازمان میراث 
بازنگـری  در نشسـت  و گردشـگری  فرهنگی،صنایـع دسـتی 
طـرح جامـع تفصیلی شـهرهای بم و بـروات با رعایـت قوانین 
و معیارهـای میـراث جهانـی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان 
بـم دارای ظرفیت هـای گردشـگری مختلفـی مانندبسـتر آبـی 
مناسب،نخلسـتان ها، قنـوات و شـهری کـه منظـر فرهنگـی آن 
ثبت جهانی شـده اسـت، افزود: مسـئوالن این شهرسـتان اعم 
از اسـتانداری، شـهرداری، شـورای شـهر و از همه مهم تر، مردم 
شهرسـتان بایـد بـرای حفظ هر چه بیشـتر اسـتانداردهای این 
ظرفیت هـا بکوشـند تامنظـر فرهنگـی بـم از فهرسـت میـراث 
جهانـی خـارج نشـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای حفـظ و 
مدیریـت شـهر بـم و منظـر فرهنگـی آن بایـد همـه بـا هـم به 
یـک نتیجه برسـیم، اظهار کـرد: از آنجایی کـه موضوع حفاظت 
از میـراث فرهنگـی امـری مهم و ضـروری در توسـعه پایدار به 
شـمار می رود،بنابرایـن پیـش از هـر توسـعه ای الزم اسـت کـه 
میراث فرهنگی در معنای جامع آن بررسـی شـود و مورد توجه 
قـرار گیرد.طالبیـان با بیان اینکه شـهر بم دارای سـند مدیریتی 
مهمـی اسـت کـه مطالعات زیـادی پشـتیبان آن اسـت، اظهار 
کرد:درحـال حاضـر ضوابـط فقط ارتفاع نیسـت و تعـداد زیادی 
معیـار و مؤلفـه از جملـه تبـادل و تعامـل شـهر قدیـم و جدید 
در منظـر فرهنگـی بـم وجـود دارد کـه بایـد در ایـن زمینـه بـه 
یـک نـوع یکپارچگـی و همگونی برسـیم.وی با اشـاره به اینکه 
بـرای رسـیدن بـه شـهری پویـا و منسـجم بایـد از تجربیـات 
جهانـی این چنین مناظری در دنیا اسـتفاده کـرد، افزود: دیگر 
شـهرهای دارای منظـر فرهنگـی نیـز دچـار این گونـه چالش ها 
بوده انـد کـه بـا یـک اراده قـوی توانسـتند بـه یـک مدیریـت 
جامـع دسـت یابنـد کـه خوشـبختانه ایـن اراده در مسـئوالن 
ایـن شهرسـتان وجـود دارد. معـاون میـراث فرهنگی کشـور با 
اشـاره به اینکه در قسـمت هایی از شـهر بم سـاخت و سـازهای 
دنبـال  بـه  مـردم  تصریـح کـرد:  می شـود،  دیـده  ناهمگـون 
فضایـی مناسـب بـرای به دسـت آوردن اقتصـادی پایدارند، که 
ایـن خواسـته منـوط بـه همـکاری و همدلی مسـئوالن اسـت.
وی بـه آمادگـی معاونـت میـراث فرهنگـی کشـور بـرای حضور 
در جلسـات آسـیب شناسـی مدیریـت بم و منظـر فرهنگی آن 
اشـاره و اظهـار کرد:حضـور مشـاورانی که درباره طـرح جامع بم 

مطالعاتـی داشـته اند، بسـیار مهـم و الزامی اسـت.

ساخت و سازهای 
ناهمگون در شهر بم

بازتاب خضوع مخلوق در برابر عظمت خالق درآیین »ترنا«

 در آیین »ترنا« سنت هایی چون ادای دین؛ وفای به نذر؛ ادای حق بندگی و احترام به بزرگان انتقال داده می شود

ســهم بزرگــی از انتقــال آمــوزه هــای 
معنــوی و دینــی زندگــی اجتماعــی و 
دوش  بــر  همــواره  جوامــع  فرهنگــی 
بــوده  نمایشــی  و  آیینــی  رفتارهــای 
ــی  ــن نمایش ــان آیی ــن می ــتف در ای اس
ــن  ــال ای ــزایی در انتق ــش بس »ترنا«نق
ــب  ــه در قال ــراد جامع ــان اف ــا می باوره
آییــن هــای نمایشــی مــاه رمضــان 
داشــته است.رفتارشناســان خاســتگاه 
آییــن را از بــدو خلقــت انســان و عجیــن 
شــده بــا تمــام تمــدن هــا از کهــن تریــن 
تــا متاخرتریــن، در طــول تاریــخ دانســته 
ــد، آییــن را مــی تــوان نــخ تســبیحی  ان
خوانــد کــه ارتبــاط میــان بشــر امــروزی 
بــا نیــاکان و پیشــینیان آن در هــزاره 
شــکل گرفتــه  آن  توســط  دور  هــای 
ــوان  ــه عن ــز ب ــران نی ــورمان ای است.کش

ــدن و  ــب تم ــور صاح ــج کش ــی از پن یک
ــار بهــره  پیشــینه عظیــم فرهنگــی در کن
ــی و همراهــی  ــوع جغرافیای ــدی از تن من
اقــوام مختلف،مملــو از آییــن هــا و خرده 
ــی -نمایشــی اســت  ــای آیین ــت ه روای
کــه بخــش مهمــی از آنهــا پیرامــون 
مذهــب، دیــن و در نهایــت ســتایش 

ــت. ــورده اس ــم خ ــروردگار رق پ

تنیدگی ماه صیام
 با آیین های مردمی

مــرور و مداقــه بــر رفتــار آیینــی ایرانیــان 
ــی شــان، نشــان دهنده  ــا گســتره تمدن ب
ــه حــق تعالــی اســت، مــاه  ارادت آنهــا ب
صیــام )رمضــان( نیــز بــه عنــوان یکــی از 
مــاه هــای مهــم مســلمانان بــا مفاهیــم 
بنیادیــن در مســیر ادای حــق بندگــی 
ــا  ــود، ب ــق خ ــه خال ــبت ب ــوق نس مخل

رفتارهــای آییــن منــد ایرانیــان مســلمان 
ــاه  ــت م ــت.در حقیق ــده اس ــم تنی در ه
صیــام کــه از آن بــه عنــوان مــاه میهمانــی 
خــدا نیــز یــاد مــی شــود بــزرگ تریــن 
بســتر رفتارهــای آیینــی ایرانیــان را جهت 
ــه همــراه دارد؛  ــق ب ــه خال ادای بندگــی ب
جایــی کــه مردمــان روزه دار در کنــار لــب 
ــرای  ــربه، ب ــه و اش ــر اطعم ــتن ب فروبس
تجلــی برتریــن رفتارهای انســانی تمرین 
مــی کنند.مواردی از ســتایش تــا تذهیب 
نفــس؛از پرهیــز از گنــاه تــا رعایــت حقوق 
مــردم،از تکریــم خانــواده و بــزرگان قــوم 
و طایفــه و ایــل تــا ادای حــق بندگــی و 
ــده  ــاب دهن ــق بازت ــر خال ــش در براب کرن
ایــن تصویــر اســت کــه همــه مســلمانان 
پــای ســفره ای ثابــت نشســته انــد کــه 
خوان گســتر آن خداونــد بــه عنــوان ذات 

حــق تعالــی و خالــق انســان و جمــاد و 
نبــات اســت.

ترنا و کلید واژه هایی مانند 
ستایش خالق؛ نیایش و 

تمسک به پروردگار
ــای کشــورهای  ــن ویژگیه یکــی ازمهمتری
صاحــب تمــدن وفرهنگ،غنــای رفتارهای 
آیینــی و نمایشــی آمیختــه بــا رخدادهای 
ملی،مذهبــی و یــا تقویمــی آن جوامــع به 
شــمار مــی رود. کشــور ایــران بــا پیشــینه 
ــه  ــه از جمل ــود ک ــی خ ــی و مذهب تاریخ
ــمار  ــه ش ــدن ب ــب تم ــورهای صاح کش
مــی رود، مملــو از رفتارهــای آیینــی و 
نمایشــی اســت کــه در تــار و پــود زندگــی 
مردمــان ایــن ســامان تنیده شــده اســت. 
رفتارهــای آیینــی و نمایشــی کــه در فــرم 
ــانه و  ــه شناس ــانه، جامع ــگ شناس فرهن
ــه  ــگ عامیان ــای فرهن ــه ه ــه الی ــوذ ب نف
ــان  ــارک رمض ــت.ماه مب ــد اس ــل رص قاب
بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن مــاه هــا 
میــان مســلمانان در کنــار مراتــب معنوی، 
مذهبــی و آداب و مناســک برگــزاری آن، 
میــان عمــوم مــردم دارای اشــکال آیینــی 
و رفتارهــای نمایشــی متعــدد اســت؛ تــا 
ــار  ــان روزه دار در کن ــه واســطه آن، مردم ب
همراهــی بــا مناســک مذهبــی ایــن مــاه 
بتواننــد در قبــال رفتارهــای روزانه خود نیز 
ادای دینــی بــه توســعه فرهنــگ و جایگاه 
ــود  ــی خ ــور زندگ ــن در ام ــاحت دی و س
ــد  ــی مانن ــد واژه های داشــته باشــند. کلی
ســتایش خالــق؛ نیایــش و تمســک بــه 
پــروردگار؛ رعایــت حــق همســایه، یگانــه 
الگــو قــرار دادن آموزه هــای  پرســتی؛ 
کتــاب آســمانی مســلمانان قــرآن کریم و 
در نهایــت حرکــت بــه ســمت رســتگاری 
ــوان مهمتریــن هــدف مســلمانان  ــه عن ب

را مــی تــوان در بســیاری از رفتارهــای 
ــاه  ــام م ــالل ای ــی در خ ــی و نمایش آیین
ــاهده  ــوح مش ــه وض ــان ب ــارک رمض مب
ــی  ــن رفتارهــای آیین کرد.یکــی ازمهمتری
ــرای  ــبقه و درازای اج ــه س ــی ک و نمایش
ــه  ــرن را ب ــار ق آن، تاریخــی بیــش از چه
ــژه  ــه وی خــود اختصــاص داده اســت و ب
میــان مردمــان پایتخــت نشــین از جملــه 
آییــن هــای نمایشــی بســیار محبــوب بــه 
شــمار مــی رود بــه آییــن نمایشــی»ترنا 
ــه و  ــد صفوی ــردد.در عه ــی گ ــاز م بازی«ب
ــار  ــه رفت ــار ک ــه آن در دوران قاج در ادام
آیینــی و نمایشــی بنابــر مناســبت هــای 
ــه یکــی از ســنت های  ــی ب ــی و مذهب مل
همیشــه همــراه رفتارهــای آیینــی ایرانیان 
ــگاه  ــیاری از میدان ــود، بس ــده ب ــدل ش ب
ــورمان  ــای کش ــتان ها و محله ه ــا، بوس ه
در ســاعاتی از روز بــه ُقــُرق نمایشــگران و 
معرکــه گیرانــی در مــی آمــد کــه همســو 
بــا رفتارهــای آیینــی و نمایشــی، بازتابــی 
ــائل  ــی و مس ــاب زندگ ــای ن ــه ه از جنب

فرهنگــی آنــرا در راســتای ارتقــاء زیســت 
اجتماعــی بــه مــردم منتقــل مــی کردنــد.

شیوه اجرای »ترنا«؛ از تعامل و 
مشارکت تا احترام به سادات

آییــن نمایشــی »ترنــا« و بازیگــران ایــن 
ــگام اجــرای آن  ــه هن ــی ک ــش آیین نمای
ــردن  ــا ک ــرب و برپ ــد از اذان مغ ــه بع ب
ضیافــت افطــار تــا حوالــی ســحر در 
قهــوه خانــه هــا بــاز مــی گشــت؛ عــالوه 
بــر ســرگرم کــردن افــراد حاضــر در قهــوه 
ــالش  ــن ت ــن آیی ــطه ای ــه واس ــه؛ ب خان
ــون ادای  ــی چ ــنت های ــد س ــی کردن م
دیــن؛ وفــای بــه نــذر؛ ادای حــق بندگــی 
ــن  ــب ای ــزرگان را در قال ــه ب ــرام ب و احت
رفتــار آیینــی بــه مخاطبــان خــود انتقــال 
ــرای  ــار اج ــان در کن ــن می ــد. در ای دهن
ــا«؛ یکــی  رفتــار آیینــی و نمایشــی »ترن
از زیباتریــن جلوه هــای تعامــل میــان 
ــه در  ــی ک ــن و مردم ــن آیی ــران ای بازیگ
ــه هــا حضــور داشــتند شــکل  قهــوه خان

ــت. مــی گرف

ســرزمین  "کهن پیش هــای  کتــاب 
دســتی  صنایــع  موضــوع  بــا  خــوز" 
ــه آن در  ــته ب ــه های وابس ــی و پیش بوم
خوزســتان، چــاپ و وارد بــازار کتــاب 
)نویســنده  زمانــی راد  شد.ســپیده 
انتشــار  بــه  اشــاره  بــا  خوزســتانی( 
ــار داشــت: خوزســتان  ــود اظه ــاب خ کت
ــی  ــردان و زنان ــه م ــت ک ــرزمینی اس س
را در آغــوش خــود پرورانــده کــه همــواره 
ــات  ــر و معنوی ــا هن ــا ب ــان آن ه دل و ج

ــا بهره گیــری از آن هــا  تکامــل یافتــه و ب
ــن  ــر درای ــذر هن ــوی ب ــد و تکاپ ــه رش ب
ــه  ــی راد ادام ــت نهاده اند.زمان ــه هم خط
داد: تنــوع صنایــع دســتی در خوزســتان 
ــف  ــوام مختل ــی اق ــه دلیــل فراوان ــز ب نی
اعــراب  ُلرهــا،  از جملــه بختیاری هــا، 
و ... قابــل توجــه اســت بــه گونــه ای 
کــه می تــوان تولیــدات ایــن اســتان 
را بــه مجموعــه صنایــع دســتی شــهری، 
ــرد.او  ــیم ک ــایری تقس ــتایی و عش روس

تصریــح کــرد: از مجموعــه صنایع دســتی 
بــه  ایــن اســتان می تــوان  بومــی  و 
گروه هــای نســاجی ســنتی، پوشــاک 
محلــی، بافت هــای دارای و غیــرداری، 
ــع دســتی  ــزی، صنای ــع دســتی فل صنای
ــع  ــری، پیشــه های صنای ــی و حصی چوب
دســتی و ... اشــاره کــرد کــه هریــک از 
زیرشــاخه هایی  دارای  گروه هــا  ایــن 
ــد احرام بافــی، عبابافــی، موج بافــی،  مانن
چوقابافــی و ... هســتند. ایــن نویســنده 
افــزود: بــر همیــن اســاس تصمیــم بــه 
ــه  ــم و در آن ب ــاب گرفت ــن کت ــف ای تألی
معرفــی صنایــع دســتی اســتان و صنایع 
دســتی  منسوخ شــده، درحــال منســوخ و 

ــم. ــر پرداخت ــرض خط در مع

»کهن پیشه های سرزمین خوز« 
روانه بازار کتاب شد

حاشیه سدها میزبان 
گردشگران می شود

ــراث  ــازمان می ــرو و س ــن وزارت نی ــکاری بی ــه هم ــای تفاهم نام ــم امض مراس
ــدها  ــیه س ــگری در حاش ــای گردش ــعه فعالیت ه ــوع توس ــا موض ــی ب فرهنگ
بــا حضــور وزیــر نیرو،رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی و جمعــی از مســئوالن 
ــای  ــم امض ــرو( در مراس ــر نی ــان )وزی ــد.رضا اردکانی ــزار ش ــتانداران برگ و اس
تفاهم نامــه همــکاری بیــن وزارت نیــرو و ســازمان میــراث فرهنگــی بــا موضــوع 
ــدات  ــه تأکی ــا اشــاره ب ــای گردشــگری در حاشــیه ســدها ب توســعه فعالیت ه
ــرای  ــی ب ــراث فرهنگ ــرو و ســازمان می ــکاری وزارت نی ــر هم ــور ب رئیــس جمه
توســعه گردشــگری اظهــار کــرد: امیــدوارم در تابســتان امســال بتوانیــم بــا ارائــه 
راهکارهــای مناســب توجــه بخــش خصوصــی بــرای رونــق گردشــگری را بــرای 
اســتفاده از ظرفیــت آبــی کشــور کــه در اختیــار وزارت نیرو اســت، در عیــن رعایت 
ضوابــط کمــی و کیفــی جلــب کنیــم تــا مــردم بتواننــد از فرصت هــای گردشــگری 
داخلــی اســتفاده کننــد.وی بــا تاکیــد بــر این کــه توســعه گردشــگری در حاشــیه 
ــه همــراه دارد، گفــت: از اواخــر ســال گذشــته جلســاتی  ســدها اشــتغال زایی ب
در شــرکت مدیریــت منابــع آب در ایــن راســتا برگــزار شــده و دســتورات اخیــر 
ــا بیــان  رئیــس جمهــور نیــز بــه اجــرای ایــن هــدف ســرعت داد.وزیــر نیــرو ب
ــد  ــه فرصت هــا و اســتعدادهایی کــه دارن ــا توجــه ب این کــه برخــی اســتان ها ب
ــی در  ــزود: پروژه های ــد، اف ــب کنن ــی را جل ــش خصوص ــه بخ ــته اند توج توانس
ایــن راســتا در برخــی اســتان ها از جملــه اســتان گیــالن نیــز اجــرا شــده اســت.

ته
نک

کشـور ایـران بـا پیشـینه تاریخـی و مذهبـی خـود کـه از جمله 
کشـورهای صاحب تمدن به شـمار مـی رود، مملـو از رفتارهای 
آیینـی و نمایشـی اسـت کـه در تـار و پـود زندگی مردمـان این 
سـامان تنیـده شـده اسـت. رفتارهای آیینـی و نمایشـی که در 
فـرم فرهنـگ شناسـانه، جامعـه شناسـانه و نفـوذ بـه الیه های 

فرهنـگ عامیانـه قابل رصد اسـت.
مـاه مبـارک رمضـان بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مـاه هـا 
میـان مسـلمانان در کنـار مراتـب معنـوی، مذهبـی و آداب و 
مناسـک برگـزاری آن،میـان عموم مـردم دارای اشـکال آیینی 
و رفتارهـای نمایشـی متعـدد اسـت؛تا بـه واسـطه آن،مردمان 
روزه دار در کنـار همراهی با مناسـک مذهبی ایـن ماه بتوانند در 
قبـال رفتارهـای روزانـه خودنیـز ادای دینی به توسـعه فرهنگ 
و جایـگاه و سـاحت دیـن در امـور زندگـی خود داشـته باشـند

خبرمیراث

آغازبه کارتاکسی هوایی در۲مسیرتاپایان سالکوره های عصر آهن در اطراف یزد
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی 
تعـــدادی  وجـــود  از  یـــزد 
کوره هـــای باســـتان شناســـی 
مربـــوط بـــه عصـــر آهـــن 
در مناطـــق اطـــراف یـــزد یـــاد کـــرد و گفـــت: ایـــن 
کوره هـــا کـــه مبـــدا و آغـــاز صنعـــت آهـــن بودنـــداز 
ـــی  ـــید مصطف ـــزد هستند.س ـــان در ی ـــتانی پنه ـــار باس آث
ــرپیکان کشـــف  ــه سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ فاطمـ
ـــا  ـــوه تنه ـــج انگشـــتی شهرســـتان ابرک ـــوه پن شـــده در ک
ـــی  ـــت،اظهار کرد:مناطق ـــزد نیس ـــتانی ی ـــرپیکان باس س
ماننـــد ابرکـــوه و بخش هایـــی از غـــرب مهریـــز و 
خاتـــم در دوره هـــای مختلـــف هخامنشی،ساســـانی و 
اشـــکانی نقـــش شـــکارگاه داشـــتند وصدهـــا ســـال 
ــای  ــد.وی افزود:ابزارهـ در ایـــن نقـــش باقـــی ماندنـ

ــن  ــرپیکان در ایـ ــکان و سـ ــکار مانندپیـ مختـــص شـ
بـــازه زمانـــی مـــورد اســـتفاده بســـیار زیـــادی قـــرار 
ــی از  ــق را خالـ ــن مناطـ ــوان ایـ ــذا نمی تـ ــد لـ گرفتنـ
ــد. ــرپیکان خوانـ ــا دارای یـــک سـ ــار و تنهـ ــن آثـ ایـ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان یـــزد بـــا تاکیـــد 
ـــکار  ـــار ش ـــزد آث ـــتانی ی ـــکارگاه های باس ـــه ش ـــر اینک ب
ــزد از  ــه یـ ــت: البتـ ــد، گفـ ــای داده انـ ــود جـ را در خـ
منظـــر باســـتانی غنایـــی بیـــش از ایـــن مـــوارد دارد 
و در کاوش هـــای باستان شناســـی ابـــزارآالت ســـنگی 
ـــز بخشـــی  ـــال نی ـــزار س ـــا ۱5 ه ـــن ۱2 ت ـــی بی ـــا قدمت ب
ـــه  ـــتند ک ـــتان هس ـــن اس ـــوفه ای ـــی مکش ـــار تاریخ از آث
البتـــه بـــه دوران ابتدایـــی تمـــدن تعلـــق دارنـــد کـــه 
یکـــی از زیســـتگاه های ابتدایـــی بشـــر بـــوده اســـت.

نقـــل  و  حمـــل  معـــاون 
از  راه و شهرســـازی  وزیـــر 
راه انـــدازی تاکســـی هوایـــی 
حداقـــل در دو مســـیر تـــا 
پایـــان ســـال جـــاری خبـــر داد.شـــهرام آدم نـــژاد 
ـــازی( در  ـــر راه و شهرس ـــل وزی ـــل و نق ـــاون حم )مع
ــوردی  ــوزه هوانـ ــه در حـ ــای تفاهم نامـ ــن امضـ آئیـ
عمومـــی بـــا حضـــور رئیـــس ســـازمان هواپیمایـــی 
کشـــوری و دبیـــر ســـتاد توســـعه فناوری هـــای 
فضایـــی و حمـــل و نقـــل پیشـــرفته در محـــل 
ـــت:  ـــد، گف ـــزار ش ـــوری برگ ـــی کش ـــازمان هواپیمای س
ضـــرورت داشـــت کـــه در رابطـــه بـــا طراحـــی، 
ـــن  ـــش از ای ـــی پی ـــی هوای ـــوزش تاکس ـــعه و آم توس
ـــام  ـــی انج ـــون کار چندان ـــا کن ـــا ت ـــم ام ورود می کردی

نداده ایـــم.وی بـــا بیـــان اینکـــه کشـــور مـــا دارای 
قدمـــت دیرینـــه در صنعـــت هوانـــوردی در منطقـــه 
ـــوردی  ـــوزه هوان ـــعه در ح ـــکان توس ـــت: ام ـــت، گف اس
رفـــع  بـــا  می تـــوان  و  دارد  وجـــود  عمومـــی 
کاســـتی ها بـــه مســـائل مهـــم ایـــن حـــوزه توجـــه 
کرد.معـــاون حمـــل و نقـــل وزیـــر راه و شهرســـازی 
ـــوردی  ـــژه هوان ـــررات وی ـــاختار مق ـــاد س ـــزود: ایج اف
ـــه  ـــا در تفاهم نام ـــه م ـــورد توج ـــائل م ـــی از مس عموم
مربوطـــه اســـت و واگـــذاری کارهـــای اجرایـــی، 
عملیـــات جهـــت  مقـــررات  و کار  ایجـــاد ســـاز 
راه انـــدازی شـــبکه تاکســـی هوایـــی و کاهـــش 
هوانـــوردی  فرودگاهـــی  و  ناوبـــری  هزینه هـــای 
ــن  ــه در ایـ ــت کـ ــائلی اسـ ــه مسـ ــی از جملـ عمومـ

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــر قـ ــد نظـ ــه مـ تفاهم نامـ

لنا
 ای

س:
عک
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خبر

روز گذشـته مدیر کل روابط عمومی و امور رسـانه سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا اعـالم شـعار ملـی »کاهش 
آبـی، زمیـن سـبز« بـه  آالینده هـا و پسـماند؛ آسـمان 
مناسـبت روز جهانـی محیـط زیسـت اظهـار کـرد: » ۱5 
خردادمـاه )5 ژوئـن( روز جهانـی محیـط زیسـت، روزی 
اسـت کـه از سـوی سـازمان ملـل بـرای افزایـش آگاهی 
مـردم حفـظ محیـط زیسـت و تحریـک سیاسـتمداران 
بـه اتخـاذ تصمیماتـی بـرای رویارویی بـا تخریب محیط 
شـده   انتخـاب  زیسـتی جانوری  گونه هـای  و  زیسـت 

است.«
آن طور که امیر عبدالرضا سـپنجی به ایسـنا گفته، محیط 
زیسـت و تنوع زیسـتی میراث ارزشـمندی است که بشر 
آن را از نسـل های قبـل بـه امانـت گرفتـه اسـت و باید به 
نسـل های بعـد بسـپارد امـا در ایـن میـان زیاده خواهـی 
انسـان ایـن میـراث را بـه مخاطـره انداخته به طـوری که 
بسـیاری از گونه هـای گیاهـی و جانوری با خطـر انقراض 
شهرنشـینی،  توسـعه  وی  بـه گفتـه  شـده اند.  مواجـه 
گسـترش زمین هـای کشـاورزی، قطـع بی رویـه درختان 
و نابـودی جنگل ها به بهانه جاده کشـی، احداث سـدهای 
متعدد با توجیه تامین آب شـرب و به دنبال آن خشـک 
شـدن تاالب هـا و رودخانه ها، انقراض گونه هـای گیاهی و 
جانـوری، بـروز پدیده های جدید مانند گـرد و غبار و وقوع 
طوفان هـای مختلـف دریایـی و خشـکی پیامـد زندگـی 

شهرنشـینی و زیاده خواهـی انسـان از طبیعت اسـت.
سـپنجی در ادامـه تصریـح می کنـد حفاظـت از محیـط 
زیسـت و هـر چـه در آن اسـت ریشـه در اخـالق، فرهنگ 
و اعتقـادات ملت هـا دارد. نحـوه برخـورد انسـان با محیط 
زیسـت، رابطـه نزدیکـی با فرهنـگ و ارزش هـای اخالقی 
در ادیـان و جوامـع گوناگون دارد. در بیشـتر ادیان از جمله 
دیـن اسـالم به طـور ویـژه احتـرام بـه طبیعـت و حفاظت 

از گونه هـای زیسـتی موجـود در آن، مـورد توجـه و جـزو 
تعالیـم دینـی محسـوب می شـود و شکسـتن شـاخه 

درخـت به شکسـتن بال فرشـته تشـبیه شـده اسـت.
مدیـر کل روابـط عمومـی و امور رسـانه سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت می گویـد بـا توجـه بـه افزایـش رونـد 
نابـودی محیـط زیسـت و هرآنچـه در آن اسـت، جامعـه 
جهانـی بـه فکـر چـاره افتـاد کـه بر ایـن اسـاس تصمیم 
گرفـت روزی را بـه نـام روز جهانی محیط زیسـت تعیین 

کنـد تـا در ایـن روز توجـه جهانیـان را به اهمیـت موضوع 
جلـب کند. بـه گفته این کارشـناس حوزه محیط زیسـت 
مـردم در صورتـی خـود را ملـزم بـه حفظ محیط زیسـت 
می داننـد کـه ضـرورت آن را دریابند و از سـطحی از دانش 
و رفـاه برخـوردار باشـند کـه بتواننـد آن را حفـظ کننـد. از 
ایـن رو بـرای حفـظ محیـط زیسـت، عـالوه بـر دولت هـا 
الزم اسـت همـه افـراد بـرای تغییر و بهبود سـبک زندگی 
خـود تالش کنند. سـپنجی بر این باور اسـت کـه آموزش 
محیط زیسـت در همه سـطوح ضروری است و مشارکت 
اجتماعـی مـردم در حوزه محیط زیسـت هنگامی عینیت 

پیـدا می کنـد کـه مـردم بداننـد چـه مخاطراتـی محیـط 
زیسـت آنان را تهدید می کند، علت آن چیسـت و چگونه 
می تـوان بـا بهبـود عملکـرد یـا تغییـر رفتـار به رفـع آن ها 
کمک کرد. مدیر کل روابط عمومی و امور رسـانه سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت تاکیـد می کند بر اسـاس قانون 
حفـظ محیـط زیسـت وظیفـه عمومـی و همگانی اسـت 
و همـه بخش هـای مختلـف جامعـه و آحـاد مـردم باید 
نسـبت بـه محیط زیسـت احسـاس مسـوولیت داشـته 

باشند.

فرصتی برای تغییر در سبک زندگی
همـه اجزای محیطی کـه در آن زندگی می کنیم، از هوایی 
کـه تنفـس می کنیـم تـا تک تـک درختـان و گیاهـان و 

حتـی خـاک زمینـی کـه بـر آن قـدم می گذاریـم، محیط 
زیسـت مـا را تشـکیل می دهند که ضـروری ترین عوامل 

حیـات مـا را در خـود جای داده اسـت.
محیـط زیسـت، سـخاوتمندانه، هر آنچـه کـه دارد را به ما 
ارائـه می کنـد تا بتوانیـم نفس بکشـیم، به زندگـی ادامه 
دهیـم و بقـای خـود را حفـظ کنیـم. مـا از ایـن محیـط، 
هـوا، آب، غـذا، آرامش و بسـیاری مواهب دیگر را دریافت 
می کنیـم؛ بـدون آنکـه چیـزی را در ازای آن بپردازیـم. 
اگـر محیـط زیسـت را موجـودی زنـده در نظـر بگیریـد، 
می توانیـد او را مـادر هسـتی بدانیـد کـه همه انسـان ها را 
فـارغ از هـر دیـن و آیین و نـژاد در آغوش گرفته اسـت و 
بـا نـوازش هایـش زندگـی را بـه آنهـا هدیه می دهـد. اما 

حفظ محیط زیست در گروی تغییر و بهبود سبک زندگی
مدیر کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست: برای حفظ محیط زیست، عالوه بر دولت ها الزم است همه افراد برای تغییر سبک زندگی خود تالش کنند.

ــاور  ــر ایــن ب ــط عمومــی و امــور رســانه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب ــر کل رواب مدی
اســت کــه آمــوزش محیــط زیســت در همــه ســطوح ضــروری اســت و مشــارکت اجتماعــی 
ــه  ــد چ ــردم بدانن ــه م ــد ک ــدا می کن ــت پی ــی عینی ــت هنگام ــط زیس ــوزه محی ــردم در ح م
ــوان  ــه می ت ــت آن چیســت و چگون ــد، عل ــد می کن ــان را تهدی ــط زیســت آن ــی محی مخاطرات
ــر اســاس  ــه گفتــه وی ب ــه رفــع آن هــا کمــک کــرد. ب ــار ب ــا تغییــر رفت ــا بهبــود عملکــرد ی ب
قانــون حفــظ محیــط زیســت وظیفــه عمومــی و همگانــی اســت و همــه بخش هــای مختلــف 
ــه محیــط زیســت احســاس مســوولیت داشــته باشــند. جامعــه و آحــاد مــردم بایــد نســبت ب

کل  مدیــر  ســپنجی،  عبدالرضــا  امیــر 
روابــط عمومــی و امــور  رســانه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت معتقــد اســت 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــون حف ــاس قان ــر اس ب
ــه  ــت و هم ــی اس ــی و همگان ــه عموم وظیف
بخش هــای مختلــف جامعــه و آحــاد مــردم 
ــاس  ــت احس ــط زیس ــه محی ــبت ب ــد نس بای

مســوولیت داشــته باشــند.

رنا
 ای

س:
عک

در  همکارانــش  و  ایرانــی  محقــق 
ــه  ــق ب ــنگتن موف ــی واش ــگاه ایالت دانش
ــا اســتفاده  ــوم گیاهــی ب ــه ترکیــب ف ارائ
از نانــو بلــور ســلولز جایگزینــی بــرای 
ــروف  ــه ظ ــرای تهی ــتایرن ب ــوم پلی اس ف
ــزارش روز  ــه گ ــار مصــرف شــدند. ب یک ب
ــاوری  ــژه توســعه فن چهارشــنبه ســتاد وی
در  همکارانــش  و  عاملــی  امیــر  نانــو، 
مــاده ای  واشــنگتون  ایالتــی  دانشــگاه 
ارائــه  کار  ایــن  بــرای  زیست ســازگار 
کردنــد کــه ریشــه گیاهــی دارد. فــوم 
پلــی اســتایرن مــاده ای اســتخراج شــده 
ــد  ــه در تولی ــت ک ــی اس ــات نفت از ترکیب
مصــرف  یک بــار  ظــروف  از  بســیاری 
نظیــر لیــوان اســتفاده می شــود. ایــن 
ــاخته  ــمی س ــیار س ــزای بس ــاده از اج م
بایــد  اســتفاده  از  پــس  و  می شــود 
ــرا  ــود چ ــه ش ــی تجزی ــورت مصنوع به ص
کــه در طبیعــت پایــدار اســت. زمانــی 
ــود،  ــوزانده ش ــتایرن س ــوم پلی اس ــه ف ک
گازهــای ســمی تولیــد می کنــد. فــوم 
ــلولز  ــور س ــتفاده از نانوبل ــا اس ــی ب گیاه
بــه کمــک  ســاخته شــده اســت کــه 
مصــرف  یک بــار  ظــروف  می تــوان  آن 
ــرد،  ــد ک ــاال تولی ــا دوام ب زیست ســازگار ب
ــود را  ــر وزن خ ــا 200 براب ــروف ت ــن ظ ای
ــت  ــادگی در طبیع ــه س ــرده و ب ــل ک تحم
تجزیــه می شــوند، عملکــرد ایــن ظــروف 
پلیمــری  ظــروف  از  مصــرف  یک بــار 
رایــج باالتــر بــوده و در اثــر ســوختن گاز 
یــا خاکســتر ســمی تولیــد نمی کننــد. 
ــن  ــی ای ــاده اصل ــلولز م ــای س نانوبلوره
فراوان تریــن  ســلولز  هســتند،  فــوم 
ــن  ــت. در ای ــاه اس ــود در گی ــاده موج م
زیست ســازگار  فرآینــد  یــک  از  روش 
شــده  اســتفاده  فــوم  تولیــد  بــرای 
کــه در آن بــه جــای حالل هــا و مــواد 
می شــود.  اســتفاده  آب  از  شــیمیایی، 
نتایــج ایــن پــروژه در قالــب مقالــه ای در 
 .Carbohydrate Polymers نشــریه 
ــه چــاپ رســیده اســت. پیــش از ایــن  ب
جایگزیــن  تولیــد  بــرای  تالش هایــی 
ــوم  ــرای ف ــلولز ب ــر س ــی ب ــی مبتن گیاه
امــا  بــود  شــده  انجــام  پلی اســتایرن 
محصــول نهایــی کارایــی پایینــی داشــت.

لی
سا

شک
مقامات مالزی: کانتینرهای حامل زباله وارداتی خ

عودت داده می شوند
تصمیــم  از  مالــزی  زیســت  محیــط  وزیــر 
کانتینــر   ۹ بازگردانــدن  بــرای  کشــور  ایــن 
محمولــه پســماندهای پالســتیکی را کــه بــه 
ــر  ــود، خب ــر کشــورها ارســال شــده ب ــی از دیگ طورغیرقانون

داد.
بــه گــزارش ایســنا، وزیــر محیــط زیســت مالــزی بــا 
ــماندهای  ــن پس ــل دف ــر مح ــزی دیگ ــه مال ــن ک ــان ای بی
کشــورهای توســعه یافتــه نخواهــد بــود و افــرادی بــا 
تخریــب  مســوول  غیرقانونــی  فعالیت هــای  چنیــن 
ــن  ــا ای ــا ب ــرد: م ــار ک ــتند، اظه ــزی هس ــتم مال اکوسیس
فعالیت هــا مقابلــه خواهیــم کــرد و اگرچــه کشــور کوچکــی 

ــد. ــم ش ــع نخواهی ــم واق ــورد ظل ــا م ــتیم ام هس
ایــن کانتینرهــای پــر از پســماند از کشــورهای ایــاالت 
متحــده آمریــکا، انگلیــس، ســنگاپور، هلنــد، اســترالیا، 
ــه مالــزی  ژاپــن، چیــن، عربســتان ســعودی و بنــگالدش ب
ارســال شــده اند و شــامل ۴50 ُتــن پســماند از جملــه 

حتــی  و  پالســتیکی  بســته بندی  شــیر،  کیســه های  
زیســت  محیــط  وزارت  هســتند.  فشــرده  دیســک های 
مالــزی بــا بیــان ایــن کــه کشــورهای توســعه یافتــه اغلــب 
ــورهای  ــه کش ــت ب ــه بازیاف ــه بهان ــود را ب ــماندهای خ پس
ــر  ــد، خاط ــال می کنن ــزی ارس ــد مال ــعه مانن ــال توس در ح
ــت  ــل کیفی ــه تحم ــور ب ــا مجب ــه مالزیایی ه ــرد ک ــان ک نش
ــه  ــل ســوختن پالســتیک هســتند ک ــه دلی ــن ب هــوای پایی
ــن  ــا، دف ــی رودخانه ه ــه خطــرات بهداشــتی، آلودگ منجــر ب
ــط می شــود.  ــه  هــا و دیگــر مشــکالت مرتب ــی زبال غیرقانون
مقامــات وزارت محیــط زیســت مالــزی هم چنیــن در حــال 
ــه  ــماند ک ــن پس ــاوی ۳000 ُت ــر ح ــر دیگ ــی 60 کانتین بررس
آن هــا نیــز بــه کشــورهای مبــدا بازگردانــده می شــوند، 
ــون  ــه تاکن ــده اند ک ــی ش ــزی مدع ــات مال ــتند. مقام هس
ــر پســماند ارســالی از کشــورهای توســعه یافته را  ۱20 کانتین
ــر  ــج کانتین ــزی پن ــز مال ــاه گذشــته نی ــد. م بازرســی کرده ان

ــود. ــده ب ــپانیا بازگردان ــه اس ــه را ب زبال

بــه دنبــال انتقــاد رئیــس شــورای عالــی جنــگل  از ســازمان 
صــدور  چگونگــی  مــورد  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــی  ــر ارزیاب ــر کل دفت ــک« مدی ــد الس ــاخت س ــوز »س مج
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــت محیطی س زیس
اینکــه همــه ســدها مشــمول ارزیابــی زیســت محیطی 
ســد  مــورد  در  جنگل هــا  ســازمان  از  هســتند، گفــت: 
ــن دســتگاه  ــه مراحــل اســتعالم شــده و ای الســک در هم
بــه جــز مخالفــت بــدوی، مخالفــت جــدی بــا ســاخت ســد 
ــارت ۴6  ــت خس ــتار پرداخ ــا خواس ــته و تنه ــک نداش الس
ــت. ــده اس ــگل ش ــب جن ــی از تخری ــی ناش ــارد تومان میلی
بــه گــزارش ایســنا، روز گذشــته صــدور مجــوز ســاخت ســد 
ــورد  ــط زیســت، م ــت محی ــازمان حفاظ الســک توســط س
انتقــاد ســازمان جنگل هــا قــرار گرفــت بــه طوری کــه 
ــنا  ــا ایس ــی ب ــگل در گفت وگوی ــی جن ــورای عال ــس ش رئی
ــر  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــرد ک ــار ک اظه
بــه صــدور مجــوز  اقــدام  ارزیابی هــای خــود  اســاس 
ــم  ــت گفتی ــط زیس ــازمان محی ــه س ــا ب ــت و م ــرده اس ک
ــا  ــراه ب ــد هم ــگل بای ــوزه جن ــت در ح ــه فعالی ــه هرگون ک
ــب  ــبب تخری ــون س ــد چ ــی باش ــت محیط ــی زیس ارزیاب
رویشــگاه های جنگلــی می شــود. ســازمان جنگل هــا در 
ــه  ــا احــداث ســد الســک مخالفــت کــرد و ب ــه اول ب مرحل
همیــن دلیــل ایــن ســد را بــه مــکان دیگــری کــه آســیب 
کمتــری داشــته باشــد، منتقــل کردنــد ولــی بــه هــر حــال 
مطالعــات اولیــه و اقدامــات الزم بــرای احــداث ســد 
انجــام شــده بــود و گزارش هــای آن در مرحلــه نهایــی بــه 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــد، ای ــال ش ــا ارس ــازمان جنگل ه س

نظــر ســازمان جنگل هــا بایــد در همــان مطالعــات جانمایــی 
ــد  ــاره حمی ــن ب ــد. در ای ــاظ می ش ــی لح ــل ابتدای و مراح
جاللونــدی - مدیــر کل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــتگاه  ــک دس ــا ی ــازمان جنگل ه ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
مســتقل اســت و می توانــد موافقــت یــا مخالفــت خــود را 
ــر از  ــروژه ، مســتقل از ســازمان های دیگ ــر پ ــا اجــرای ه ب
ــازمان  ــرد: س ــالم کند،اظهارک ــا اع ــازمان جنگل ه ــه س جمل
ــگل  ــت از جن ــی صیان ــی قانون ــوان متول ــه عن ــا ب جنگل ه
مخالفــت کنــد  بــا ســاخت ســد الســک  می توانســت 
ــط  ــه چــون ســازمان حفاظــت محی ــا ک ــن ادع ــن ای بنابرای
زیســت مجــوز ســاخت ســد الســک را داده ، ســازمان 
جنگل هــا هــم مجبــور بــه صــدور مجــوز شــده اســت، 
ــد. ــه حســاب می آی ــی ب ــای درســتی نیســت و فرافکن ادع
ــر  ــد ب ــا می توان ــه ســازمان جنگل ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــگل  ــب جن ــا تخری ــی ب ــارات قانون ــف و اختی اســاس وظای
و قطــع درخــت مخالفــت کنــد، تصریــح کــرد: طبــق قانــون 
اگــر ســازمان جنگل هــا مجــوز ندهــد، تخریــب جنــگل رخ 
ــاخت  ــث س ــد، بح ــعی دارن ــی س ــه برخ ــد. اینک ــی ده نم
ســد الســک را بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ایــن  چنــد کــه  هــر  نیســت.  درســتی  برگرداننــد کار 
ــا اجــرای طــرح ســد  ــر دســتگاهی ب ســازمان بیــش از ه
ــت همــه تالشــش را  ــه همیــن عل ــود. ب ــف ب الســک مخال
ــروژه انجــام داد. ــن پ ــرای کاهــش تخریــب ناشــی از ای ب
ــاع ســد، کاهــش  ــان اینکــه کاهــش ارتف ــا بی ــدی ب جاللون
ــار،  ــه ۹۴ هکت ــار ب ــگل از ۳۳5 هکت ــه جن ــب عرص تخری

ــه  ــر ســد از دو رودخان ــای درگی ــداد رودخانه ه کاهــش تع
ــه ســد از  ــه، کاهــش جــاده دسترســی ب ــک رودخان ــه ی ب
دو جــاده بــه یــک جــاده، کاهــش تعــداد روســتاهایی کــه 
ــزن و  ــی از مخ ــارت ناش ــش خس ــی رود، کاه ــر آب م زی
ــی  ــط زیســت و در نتیجــه ارزیاب … توســط ســازمان محی
ــن  طــرح زیســت محیطــی انجــام شــده اســت، گفــت: ای
ــت انجــام  ــط زیس بررســی ها در ســازمان حفاظــت محی
ــگل  ــی جن ــورای عال ــرا ش ــم چ ــده و نمی دان ــال ش و اعم
طــوری مطــرح کــرده کــه انــگار کاهــش ســطح تخریــب بــا 

ــت؟ ــوده اس ــا ب ــازمان جنگل ه ــالش س ت
ــازمان  ــه س ــالی ک ــش س ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ارزیابــی  موضــوع  روی  زیســت  محیــط  حفاظــت 
نماینــده  می کــرد،  کار  الســک  ســد  زیســت محیطی 
ســازمان جنگل هــا نیــز در همــه جلســات مربــوط بــه 
تخریــب جنــگل حضــور داشــت، گفــت: ســازمان جنگل هــا 
ــرآورد  ــا ب ــرده و تنه ــت نک ــا ســاخت ســد الســک مخالف ب
خســارت ناشــی از تخریــب جنــگل را بــه وزارت نیــرو ارائــه 

داده اســت.

ــدگان  ــگاران، نماین ــالن، خبرن ــتاندار گی ــتور اس ــال دس ــه دنب ب
انجمــن هــای مــردم نهــاد، جمعــی از اســاتید دانشــگاه و 
واحــد  کارخانــه  از  زیســت  و محیــط  پســماند  کارشناســان 
بازیافتــی پســماند پاالیشــگاه جنــوب در لوشــان بازدیــد کردنــد.
ــه  ــوب ب ــماند جن ــال پس ــل انتق ــه دلی ــدی ب ــد تولی ــن واح ای
ــاد  ــورد انتق ــای آن م ــن و امح ــال دف ــالن و احتم ــتان گی اس

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــدید مردم ش
ــی  ــت عمران ــدم معاون ــط مق ــر اوس ــی اکب ــد عل ــن بازدی در ای
مدیــرکل ســازمان حفاظــت  اســتانداری گیــالن، محمدپــور 

سد السک؛ اعتراض یا فرافکنی؟
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شورای نگهبان، دیگر مشکلی با تصویب 
توافقنامه پاریس ندارد

»کنگان« نیازمند دستگاه سنجش کیفیت 
آب و هوا است

محیــط  ســازمان  معــاون 
دیگــر  می گویــد  زیســت 
شــورای نگهبــان مشــکلی بــا 
تصویــب توافقنامــه پاریــس 
نــدارد. بــه گــزارش برنــا؛  سرنوشــت یکــی از مهمترین 
توافق هــای زیســت محیطی جهــان را در ایــران در 
شــرایط مبهمــی قــرار داده؛ بیــش از یــک از ســال از رد 
توافقنامــه پاریــس توســط شــورای نگهبــان گذشــته و 
هنــوز وضعیــت »پاریــس« در مجلــس معلوم نیســت، 
ــا  ــرده مشــکلی ب ــالم ک ــان اع ــورای نگهب ــار ش ــن ب ای
تاییــد ایــن توافقنامــه نــدارد، امــا هنــوز از تصویــب آن 
در مجلــس خبــری نیســت. ایــن ماجــرا بــه نزدیــک 
ــه ۴ ســال پیــش برمی گــردد؛ دســامبر ســال 20۱5  ب
ــران  ــه ای ــش از ۱50 کشــور از جمل ــالدی ســران بی می
در پاریــس جلســه ای بزگــزار کردنــد تــا بــرای نجــات 
زمیــن از بزرگتریــن بحــران زیســت محیطی دنیــا 
چــاره ای پیــدا کننــد. از زمــان انقــالب  صنعتــی انتشــار 

گازهــای گلخانــه ای در جهــان بــه ســرعت رشــد کــرده، 
ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش شــدید دمــای زمیــن 
ــی  ــای مختلف ــا، بحران ه ــش دم ــن افزای ــده و ای ش
بــه همــراه داشــته. در پاریــس سیاســتمداران و 
ــرای حــل  ــی ب ــال رســیدن توافق ــه دنب دانشــمندان ب
ایــن بحــران بودنــد. ایــن بیســت و یکمیــن بــاری بــود 
کــه کشــورها در ایــن رابطــه دور هــم جمــع شــده بودند، 
جلســه ای بســیار حیاتــی کــه بســیاری آن را آخریــن 
فرصــت نجــات زمیــن می دانســتند. ســرانجام بعــد از 
۱0 روز جلســه همــه کشــورها بــه توافقــی رســیدند. در 
ایــن توافقنامــه ایــران و ســایر کشــورها متعهــد شــدند 
کــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود  کاهــش دهنــد 
ــوی افزایــش 2درجــه ای دمــای کــره  ــه نوعــی جل و ب
زمیــن را تــا پایــان قــرن بگیرنــد. بــه گفتــه مقامــات 
کشــورهای دیگــر در میــان کشــورهای در حــال توســعه 
ــادی در ایجــاد »توافقنامــه تاریخــی  ــران نقــش زی ای

ــس« داشــت. پاری

رئیــس اداره محیــط زیســت 
کنــگان گفت:بــرای انــدازه 
گیــری آلودگــی آب دریــا بــه 
ــدازه گیــری  ایســتگاه های ان
آلودگــی آب نیــاز داریــم کــه متاســفانه در شهرســتان 
وجــود ندارنــد و بــرای تهیــه دســتگاه های ســنجش 
ــه  ــازمان منطق ــم س ــار داری ــوا و آب انتظ ــی ه آلودگ
ــس  ــد. رئی ــارس ورود کن ــرژی پ ــژه اقتصــادی ان وی
اداره محیــط زیســت کنــگان گفت:بــرای انــدازه گیری 
ــری  ــدازه گی ــتگاه های ان ــه ایس ــا ب ــی آب دری آلودگ
آلودگــی آب نیــاز داریــم کــه متاســفانه در شهرســتان 
وجــود ندارنــد و بــرای تهیــه دســتگاه های ســنجش 
ــه  ــازمان منطق ــم س ــار داری ــوا و آب انتظ ــی ه آلودگ
ــد  ــد. احم ــارس ورود کن ــرژی پ ــادی ان ــژه اقتص وی
ــارس  ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب ــروز گفتگ ــح ام ــار صب آذری
در شهرســتان کنــگان اظهــار داشــت: پاالیشــگاههای 
گازی بــا دفــع پســاب های صنعتــی بــا بــار آلودگــی 

بــاال بــه دریــا بــه اکوسیســتم دریایــی آســیب جــدی 
ــه  ــت سیســتم تصفی ــن جه ــه همی ــد، ب وارد می کنن
فاضــالب پاالیشــگاهها بایــد بــه روزرســانی و از 
ــرای کاهــش  ــی ب ــه فاضــالب تکمیل سیســتم تصفی
ــاب  ــی پس ــازی خروج ــتاندارد س ــی و اس ــار آلودگ ب
ــا( اســتفاده شــود. رئیــس  ــه محیــط پذیرنده)دری ب
اداره محیــط زیســت شهرســتان کنــگان افــزود: بــرای 
ــتگاه های  ــه ایس ــا ب ــی آب دری ــری آلودگ ــدازه گی ان
انــدازه گیــری آلودگــی آب نیــاز داریــم کــه متاســفانه 
ــرای  ــت: ب ــار گف ــد. آذری ــود ندارن ــتان وج در شهرس
ــوا و آب  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه های س ــه  دس تهی
انتظــار داریــم ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی 
انــرژی پــارس ورود کنــد. رئیــس اداره محیــط 
زیســت شهرســتان کنــگان بــا اشــاره بــه خبــر حــذف 
عــوارض آالیندگــی گفــت: امیــدوارم ایــن خبــر تاییــد 
نشــود و بــا کارشناســی دقیــق و منصفانــه ایــن 

ــد. ــدی کنن ــوارض را تقســیم بن ع

تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن برای سفرهای فضایی
محققان کلتک راکتوری ساختند که قادر است دی اکسید کربن را به اکسیژن مولکولی تبدیل کند.
به گزارش ایرنا، از لحاظ نظری کارکرد این رآکتور بسیار ساده است و دی اکسید کربن را دریافت 
کرده و یک اتم کربن را از آن خارج می کند. برای این منظور کافی است دی اکسید کربن با یک 
سطح خنثی مانند فویل طال برخورد کند تا مولکول آن به کربن و اکسیژن تجزیه شود.

 
گزارش

تولید ظروف یک بار 
مصرف سبز

ش
موز
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فقر از عوامل ناسازگاری انسان با محیط زیست
پژوهشــی  و  آموزشــی  معاونــت  سرپرســت 
ــگاهی  ــاد دانش ــط زیســت جه ــکده محی پژوهش
رفتارهــای  توانــد موجــب  فقــر مــی  گفــت: 
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــط شــود. ب ــا محی ناســازگار ب
امــروز در همایــش حقــوق  نیلوفــر عابدیــن زاده 
و محیــط زیســت کــه در موسســه آمــوزش عالــی جهــاد 
دانشــگاهی رشــت برگــزار شــد، گفــت: بــی شــک شــرط اولیــه 
ــر  ــاری از ه ــالم و ع ــت س ــود طبیعی ــا وج ــان ه ــات انس حی
ــت  ــط زس ــب محی ــزود: تخری ــت. وی اف ــی اس ــه آلودگ گون
ــت و  ــط از طبیع ــتفاده غل ــی، اس ــای اجتماع ــول نابرابره معل
ــن زاده  ــت. عابدی ــانها اس ــوق انس ــع حق ــل تضی ــی از عوام یک
ــظ  ــرای حف ــت اج ــت ضمان ــط زیس ــوق محی ــه داد: حق ادام
ــن  ــات طبیعــی و زیســت محیطــی کشــور و اســاس تامی حی
اکولوژیــک آن محســوب مــی شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســابقه حقــوق محیــط زیســت در ایــران بــه کمــی بیــش از نیــم 
قــرن مــی رســد، تصریــح کــرد: اولیــن مــوردی کــه در قانــون 
مدنــی ایــران تصویــب شــده اســت، مربــوط بــه قوانیــن صیــد و 
شــکار بــوده اســت. سرپرســت معاونــت آموزشــی و پژوهشــی 

ــی  ــت: یک ــاد دانشــگاهی گف ــط زیســت جه پژوهشــکده محی
ــل  ــالمی، اص ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــی قان ــول مترق از اص
پنجاهــم قانــون اساســی اســت. در ایــن اصــل آمــده اســت کــه 
در حفاظــت از محیــط زیســت نســل امــروز و نســل هــای آینده 
بایــد حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند و این امر 
یــک وظیفــه عمومــی تلقــی مــی شــود. از ایــن رو فعالیتهــای 
اقتصــادی و غیــره کــه بــه آلودگــی محیــط یســت منجــر شــود، 
ــل  ــن اص ــه در ای ــان اینک ــا بی ــن زاده ب ــت. عابدی ــوع اس ممن
اولویــت حفاظــت از محیــط زیســت پایــدار  جنبــه بهــره منــدی 
از محیــط زیســت ســالم کــه نــه تنهــا حقــوق شــهروندی اســت 
ــزود:  ــی شــود، اف ــی اســت، برجســته م ــی عموم ــه تکلیف بلک
تصویــب ایــن قانــون در مجلــس بــه صراحــت فعالیــت هــای 
اقتصــادی و غیــره کــه موجــب تخریــب غیرقابــل جبــران 
محیــط زیســت باشــد، را ممنــوع کــرده اســت. وی گفــت: ایــن 
رویکــرد نشــان مــی دهــد کــه نــه تنهــا عمــوم مــردم مخاطبــان 
ــه  ایــن اصــل هســتند بلکــه کلیــه نهادهــای حکومتــی از جمل

ــد. ــت کنن ــد آن را رعای ــز موظن ــذاری نی ــای قانوگ نهاده

ل ها
جنگ

محیـط زیسـت بـه دلیـل آنچـه کـه عـدم ارائه 
ارزیابـی زیسـت محیطـی اعالم شـد بـا اجرای 
گلـوگاه-  مسـیر  کـردن  خطـه  چهـار  طـرح 
دامغـان کـه سـال گذشـته کلنـگ زنـی شـد ، مخالفـت کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، گذر حـدود ۱۷ کیلومتـر از طرح 
۱۳0 کیلومتـری چهـار خطـه کـردن مسـیر گلـوگاه - دامغان 
از داخـل جنـگل هیرکانـی کـه پیشـینه ای چنـد دهـه ای 
دارد و سـال پیـش بـه مرحلـه کلنـگ زنـی رسـید، همـواره 
زیسـت محیطـی  تشـکل های  و  زیسـت  محیـط  مخالفـت 
مازنـدران را بـه دنبـال داشـت بـه طوری کـه این تشـکل ها 
در نامـه ای بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت خواهـان 
توقـف ایـن طـرح شـدند. اگرچـه اسـتارت ایـن پـروژه در 
سـال ۹۱ زده شـد، ولی مخالفت محیط زیسـت باعث شـد 
تـا اجـرای آن بـه دلیـل نداشـتن ارزیابـی زیسـت محیطی 
بـا تاخیـر 6 سـاله مواجـه شـود، ولـی بـار دیگر بـا پیگیری 
نماینـده منطقـه در مجلـس شـورای اسـالمی طـرح بـدون 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حتـی خـاک زمینـی کـه بـر آن قـدم می گذاریـم، محیط 
زیسـت مـا را تشـکیل می دهند که ضـروری ترین عوامل 

حیـات مـا را در خـود جای داده اسـت.
محیـط زیسـت، سـخاوتمندانه، هر آنچـه کـه دارد را به ما 
ارائـه می کنـد تا بتوانیـم نفس بکشـیم، به زندگـی ادامه 
دهیـم و بقـای خـود را حفـظ کنیـم. مـا از ایـن محیـط، 
هـوا، آب، غـذا، آرامش و بسـیاری مواهب دیگر را دریافت 
می کنیـم؛ بـدون آنکـه چیـزی را در ازای آن بپردازیـم. 
اگـر محیـط زیسـت را موجـودی زنـده در نظـر بگیریـد، 
می توانیـد او را مـادر هسـتی بدانیـد کـه همه انسـان ها را 
فـارغ از هـر دیـن و آیین و نـژاد در آغوش گرفته اسـت و 
بـا نـوازش هایـش زندگـی را بـه آنهـا هدیه می دهـد. اما 

تـا بـه حال چنـد بـار پـای درد دل هـای این مادر دلسـوز 
نشسـته اید؟ تـا بـه حال به ایـن فکر کرده ایـد که چگونه 

زحماتـش را قدردانـی می کنیـد و مراقـب او هسـتید؟ 
روز جهانـی محیـط  بـا ۱5 خـرداد،  ژوئـن مصـادف   5
زیسـت اسـت؛ روزی کـه به پـاس مهربانی هـای زمین و 
آسـمان بـه این نام مزین شـده اسـت تا شـاید برخی از 
خـواب غفلـت بیدار شـوند و با خود بیندیشـند که چگونه 
ذره ذره، جـان محیط زیسـت را می گیرند و شـیره جانش 
را می مکنـد. شـاید از همین روسـت کـه سـازمان ملـل 
متحـد بـا توجـه بـه اهمیت حفاظـت از محیط زیسـت و 
بهبـود آن، کـه رفـاه تمـام اقوام بشـر را موجب می شـود و 
توسـعه اقتصـادی جوامـع را تضمیـن می کنـد، روز پنجم 

ژوئـن را بـه عنـوان روز جهانی محیط زیسـت اعـالم کرده 
است.

برگـزاری ایـن رویـداد جهانـی فرصتـی اسـت بـرای ما تا 
مبانـی تفکـرات روشـن بینانـه و رفتـاری مسـووالنه را در 
میـان تمامـی جوامـع و نهادهـا و سـازمان های سراسـر 
جهـان بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت خـود تقویـت 
کنیـم. از سـال ۱۹۷۴ تاکنـون ایـن روز بـه عنـوان یـک 
رویـداد جهانـی در بیش از ۱00 کشـور جهان جشـن گرفته 
می شـود. بـه همین مناسـبت تاریـخ آغاز ایـن کنفرانس 
را بـا عنـوان روز جهانـی محیـط زیسـت وارد تقویم کردند 
و در آن بـه اجـرای برنامه هایـی از قبیـل راهپیمایی هـای 
خیابانـی، همایش هـای دوچرخه سـوارای، کنسـرت های 

سـبز، مسـابقات نقاشـی و مقاله نویسـی، درختـکاری و 
برنامه هـای بازیافت و پاکسـازی پرداختند. برگزارکنندگان 
امیـدوار بودنـد کـه ایـن فعالیت هـا منجـر بـه بـاال بـردن 
سـطح آگاهـی و اقـدام در مورد مسـایل فـوری از آلودگی 
دریایـی و گرم شـدن کـره زمین تا مصرف پایـدار منابع و 

جرایـم حیـات وحش شـود.
هـدف UNEP از برگـزاری چنین مراسـمی عبارت اسـت 

از :
-بخشیدن چهره ای انسانی به مسائل زیست محیطی

-توانمند سـازی مـردم بـرای تبدیل شـدن بـه فعاالنی در 
زمینه توسـعه پایـدار و متوازن

بینـش عمومـی کـه جوامـع در تغییـر  ایـن  -ارتقـای 
دیدگاه هـا در خصـوص مسـاله محیـط زیسـت نقـش 

می کننـد. ایفـا  اساسـی  و  محـوری 
-ترویـج مشـارکت با هدف اطمینـان از برخـورداری همه 

ملت هـا از آینـده ای امن تـر و سـعادتمندانه تر

محیط زیست چیست؟
شـاید ایـن سـوال در ذهـن شـما هم بـه وجـود بیاید که 
وقتی سـخن از محیط زیسـت در میان است دقیقا راجع 
بـه چـه چیـزی صحبـت می کنیـم. محیط  زیسـت همه 
محیط هایی را شـامل می شـود کـه زندگـی در آنها جریان 
دارد. ایـن محیط هـا می تواننـد شـهر، روسـتا، منطقـه، 
طبیعـت و حتـی زیـر آب ها باشـند. عوامل موثر بر شـکل 
گیـری محیـط زیسـت را می تـوان تنـوع آب و هوایـی و 
تنـوع شـرایط اقلیمـی، نـوع خـاک، اختـالف ارتفـاع و 
نا همواری هـا برشـمرد. به طـور کلی مجموعـه ای از عوامل 
فیزیکـی خارجـی و موجـودات زنـده، محیـط زیسـت را 
تشـکیل می دهنـد کـه بـا هـم در کنـش هسـتند و تاثیر 

چشـمگیری بـر رشـد و نمـو و رفتـار موجـودات دارند.

ویژگی های روز جهانی محیط زیست
این روز دارای ابعاد مختلفی است که عبارتند از:

روزی برای مردم
روز جهانـی محیـط زیسـت روزی برای مردم اسـت تا به 
بهانـه آن کاری بـرای مراقبت از زمین انجام دهند و تغییر 
را آغـاز کننـد. ایـن تغییـر می توانـد در خـود فـرد صـورت 
گیـرد یـا بـه صورت محلـی انجام شـود و حتـی می تواند 
در سراسـر کشـور و یـا در سـطح جهانـی بـه اجـرا در آید. 

همـه در انتخـاب آزادند...
شعاری متفاوت در هر سال

در هـر سـال، روز جهانـی محیـط زیسـت بـر روی یـک 
موضـوع متمرکـز می شـود و با تاکید بر روی یک مسـاله 
ایـن روز اختصـاص  بـه  را  زیسـت محیطـی، شـعاری 

می دهـد.

شهرنشینی،  توسعه 
زمین های  گسترش 

کشاورزی، قطع 
بی رویه درختان و 

به  نابودی جنگل ها 
جاده کشی،  بهانه 
احداث سدهای 
متعدد، خشک 

شدن تاالب ها و 
انقراض  رودخانه ها، 

گونه های گیاهی و 
جانوری، وقوع گرد 

و غبار و طوفان های 
پیامد  مختلف، 

و  زندگی شهرنشینی 
انسان  زیاده خواهی 

از طبیعت است.

حفظ محیط زیست در گروی تغییر و بهبود سبک زندگی
مدیر کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست: برای حفظ محیط زیست، عالوه بر دولت ها الزم است همه افراد برای تغییر سبک زندگی خود تالش کنند.

ــدگان  ــگاران، نماین ــالن، خبرن ــتاندار گی ــتور اس ــال دس ــه دنب ب
انجمــن هــای مــردم نهــاد، جمعــی از اســاتید دانشــگاه و 
واحــد  کارخانــه  از  زیســت  و محیــط  پســماند  کارشناســان 
بازیافتــی پســماند پاالیشــگاه جنــوب در لوشــان بازدیــد کردنــد.
ــه  ــوب ب ــماند جن ــال پس ــل انتق ــه دلی ــدی ب ــد تولی ــن واح ای
ــاد  ــورد انتق ــای آن م ــن و امح ــال دف ــالن و احتم ــتان گی اس

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــدید مردم ش
ــی  ــت عمران ــدم معاون ــط مق ــر اوس ــی اکب ــد عل ــن بازدی در ای
مدیــرکل ســازمان حفاظــت  اســتانداری گیــالن، محمدپــور 

ــل  ــهانی مدیرعام ــدار، شهش ــی فرمان ــت، ضیای ــط زیس از محی
پســماند شــهرداری تابعــه اســتان و جمعــی دیگــر از مســئولین 

ــتند.  ــور داش ــتانی حض اس
واحــد  ایــن  بیلیــش کارخانــه  شــرکت  مدیرعامــل  حقگــو 
ــرای  ــاردی ب ــذاری ۱6 میلی ــرمایه گ ــه س ــاره ب ــا اش ــدی ب تولی
ســاخت ایــن واحــد تولیــدی  و اشــتغال بیــش از ۱5 نفــر ابــراز 
داشــت: خریــد مــواد از طریــق مناقصــه و مزایــده صــورت مــی 
ــور  ــطح کش ــز در س ــر نی ــدی دیگ ــد تولی ــن واح ــرد و چندی گی
ــز  ــی نی ــواد بازیافت ــه  امحــای م ــا  رد هرگون وجــود دارد. وی ب

ابــراز داشــت:  حتــی یــه گــرم از ایــن مــواد نــه ســوزانده و نــه  
نــه امحــاء مــی شــود و سیاســت و برنامــه شــرکت بــر اســاس 
ــوده و هــدف  ــت ب ــط زیســت صــد در صــد بازیاف ــن محی قوانی

صــادرات کاالســت.
ــه  ــد ب ــد در ص ــه ص ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــش ب ــل بیلی مدیرعام
ــای  ــه ه ــی زبال ــرد: حت ــان ک ــت خاطرنش ــد اس ــط پایبن محی
رودبــار و لوشــان نیــز قابلیــت بازیافتــی در ایــن واحــد تولیــدی 

ــد. دارن
ــاء ده  ــالن از امح ــت گی ــط زیس ــرکل محی ــن مدی ــش از ای پی
درصــدی ضایعــات پســماند خبــر داده بــود کــه در ایــن بازدیــد 
بــا رد آن گفــت: شــرکت بیلیــش اعــالم کــرده اســت کــه 

ــت. ــا را دارا اس ــت آن ه ــت بازیاف قابلی
وی بــا اشــاره بــه ســوالی دربــاره علــت انتقــال مــواد از جنــوب 
بــه شــمال نیــز گفــت:  کارخانجــات بازیافــت نفــت و روغــن کــه 
بیــش از ۸0 واحــد صنعتــی در گیــالن، قزویــن، البــرز، تهــران، 
ــوب  ــات از جن ــه کارخانج ــواد اولی ــتند، م ــتقر هس ــمنان مس س
ــواد  ــن م ــه و تامی ــواد اولی ــد  م ــود و بای ــن میش ــور تامی کش

ــن بشــود!  کارخانجــات اســتان هــای شــمالی تامی
ــه دوســت دارم در اســتان  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
ــق  ــش طب ــه بیلی ــایت کارخان ــه داد: کل س ــم ادام ــود کار کن خ
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــده باس ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه هماهنگ
ــه 20 عــدد دوربیــن  ــق برعملکــرد شــرکت ب جهــت نظــارت دقی
ــبکه  ــه ش ــر ب ــال تصوی ــال و انتق ــت اتص ــا قابلی ــته ب ــدار بس م

ــد  ــن واح ــای ای ــت ه ــه فعالی ــا کلی ــوده ت ــز ب ــی مجه ارتباط
ــد  ــن بازدی ــان ای ــرد. در پای ــرار گی ــارت ق ــت نظ ــی تح صنعت
ــالن  ــی اســتانداری گی ــاون عمران ــدم مع ــر اوســط مق ــی اکب عل
بــا اشــاره بــه تاکیــدات اســتاندار گیــالن بــرای بررســی محیــط 
زیســتی ایــن واحــد تولیــدی بیــان داشــت: حمایــت از محیــط 
ــدت از  ــه ش ــت و ب ــا اس ــای م ــت ه ــه از اولوی ــت همیش زیس
ــن  ــد از انتشــار ای ــط زیســت بع ــاالن محی ــردم و فع ــه م دغدغ

ــم. ــی کنی ــت م ــر حمای خب
توســط  صــورت گرفتــه  ســرمایه گذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بخــش خصوصــی و صــدور مجــوز انتقــال پســماند از واحدهــای 
ــت  ــور بازیاف ــه منظ ــه ب ــن کارخان ــه ای پتروشــیمی خوزســتان ب
از ســوی محیــط زیســت اشــاره کــرد و افــزود: مســائل مرتبــط 
بــا ایــن حــوزه بــه صــورت مســتند در اختیــار اســاتید دانشــگاه 
قــرار گرفــت تــا از نظــرات علمــی صاحبنظــران بهره منــد شــویم.
ــن  ــی اســتانداری گیــالن همچنی ــاون هماهنگــی امــور عمران مع
ــروژه و  ــن پ ــه ای ــوط ب ــتندات مرب ــی مس ــه تمام ــتار ارائ خواس
نحــوه حمــل ایــن پســماندها بــه اســتان و اطالعــات مربــوط بــه 
ــی  ــه ای تخصص ــده در جلس ــل کنن ــرکت حم ــا و ش ــه ه محمول
ــران صنعــت، معــدن  ــا حضــور فعــاالن زیســت محیطــی، مدی ب
و تجــارت و اســاتید دانشــگاه شــد. همچنیــن منوچهــر جمالــی 
ــرای  ــان بازدیــد گفــت: ب ــار نیــز در پای ــده شهرســتان رودب نماین
ــورد  ــی برخ ــورت علم ــه ص ــال ب ــد کام ــرا بای ــن ماج ــی ای بررس

ــم. ــودداری کنی ــرات احساســی خ ــم و از نظ کنی

واحد تولیدی پسماند جنوب در »لوشان« 

هیچ گونه ضایعاتی نخواهد داشت

عضــو هیــات  رئیســه شــورای عالــی اســتان ها گفــت : 
بــرای مقابلــه بــا قطــع و قاچــاق درختــان قانــون محکــم و 
ــا  ــازمان جنگل ه ــی، س ــع طبیع ــدارد، مناب ــود ن ــی وج قطع
و ســازمان محیــط  زیســت در حفــظ و حراســت از درختــان 

ــد. ــالش نمی کنن ــد ت ــه بای ــان ک ــی آنچن ــودرو و جنگل خ
بــه گــزارش ایرنــا، غالمرضــا ضیایــی بــا بیــان اینکــه 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــور نگران کنن ــان در کش ــت درخت وضعی
بــرای مثــال در جنــگل ارســباران کــه یکــی از مناطــق 
ــر  ــران اســت، متاســفانه ه ــر و باســتانی گردشــگری ای بک
روز شــاهد قطــع درختــان توســط ســوداگران هســتیم. 
ادامــه  اســتان ها  عالــی  شــورای  هیات رئیســه  عضــو 
ــژه  ــهروندان به وی ــی از ش ــهرها برخ ــیاری از ش داد: در بس
ــت  ــع درخ ــه قط ــدام ب ــی اق ــل واه ــه دالی ــا ب مغازه داره
می کننــد، در حالــی  کــه قانــون در ایــن زمینــه وجــود 
ــت  ــته اس ــهرداری کاش ــه ش ــی ک ــه درخت ــر ریش دارد و اگ
بــرای یــک مغــازه ایجــاد مزاحمــت کنــد، بایــد تنهــا ریشــه 
ــود.  ــع ش ــت قط ــه کل درخ ــود ن ــته ش ــده و برداش آن بری
ــاره  ــا اش ــر ب ــهر نی ــورای ش ــجار ش ــیون اش ــس کمیس رئی
ــاس  ــر اس ــت: ب ــیون گف ــن کمیس ــت ای ــوه فعالی ــه نح ب
قانــون کســی کــه قصــد قطــع درخــت در درون بافــت 
ــیون  ــد از کمیس ــد بای ــاورزی را دارن ــی کش ــهری و حت ش
اشــجار شــورای شــهر مجــوز دریافــت کنــد.وی افــزود: ایــن 
ــد  ــزار می کن ــه برگ ــار جلس ــه یک ب ــر 2 هفت ــیون ه کمیس
ــر کمیســیون،  ــس کمیســیون، دبی ــه در آن شــهردار، رئی ک
منابــع طبیعــی و جهــاد کشــاورزی عضــو آن هســتند، قبــل 
ــت را  ــع درخ ــت قط ــان درخواس ــه کارشناس ــزار جلس از برگ
بررســی می کننــد و بــه کمیســیون گــزارش می دهنــد و 

می کنــد. تصمیم گیــری  هــم  کمیســیون 

عضو هیات  رئیسه شورای عالی 
استان ها اعالم کرد:

نبود قانون بازدارنده در 
خصوص قطع و قاچاق درختان

خبر
شکار بی رویه سنجاب ها

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــا فصــل زاد و ولــد  اصفهــان گفــت: بهــار مصــادف ب
ــفانه  ــل متأس ــن فص ــه در ای ــت ک ــنجاب ها اس س
تعــداد زیــادی از ایــن جونــدگان بــه شــکل زنــده و 
بــه منظــور فــروش شــکار مــی شــوند. بــه گــزارش مهــر، مرتضــی جمشــیدیان  
ــی از  ــران، انواع ــی در کشــور ای ــوع آب و هوای ــه تن ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب اظه
حیــات وحــش در مناطــق حفاظــت شــده ایــن اســتان زندگــی می کننــد کــه از 
جملــه آنهــا ســنجاب ایرانــی اســت. وی افــزود: 5 گونــه از 26۷ گونــه شناســایی 
ــا  ــی و ی ــی درخت ــه زندگ ــد ک ــی می کنن ــران زندگ ــور ای ــنجاب در کش ــده س ش
ــور  ــه منظ ــتر ب ــوان بیش ــن حی ــکار ای ــزود: ش ــیدیان اف ــد. جمش ــی دارن زمین

ــود. ــام می ش ــا انج ــروش آنه ــاق و ف قاچ

۲ واحد صنعتی آالینده در 
دزفول تعطیل شدند

ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
دزفــول از تعطیلــی دو واحــد صنعتــی آالینــده 
ــر،  ــزارش مه ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس در ای
مصطفــی اســتاد چینــی گــر اظهــار کــرد: دو واحــد صنعتــی آالینــده کــه موجــب 
ــا  ایجــاد آلودگــی هــوا در مجتمــع صنعتــی شــماره یــک دزفــول می شــدند، ب
شــکایت اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان و دســتور قضائــی تعطیــل 
شــدند. وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد هرگونــه آلودگــی هــوا وفــق قانــون هــوای 
پــاک ناشــی از هرگونــه فعالیــت ممنــوع و غیــر قانونــی اســت، افــزود: کلیــه 
ــب  ــا نص ــتند ب ــف هس ــی موظ ــدی و خدمات ــای تولی ــات، کارگاه ه کارخانج
سیســتم ها و تجهیــزات کنترلــی نظیــر فیلترهــا، نســبت بــه کنتــرل آلودگــی و 
جلوگیــری از ایجــاد آلودگــی هــوا اقــدام کننــد. اســتادچینی گــر تصریــح کــرد: 
در غیــر ایــن صــورت از فعالیــت آن هــا در راســتای جلوگیــری از تهدیــد ســالمت 

شــهروندان ممانعــت بــه عمــل خواهــد آمــد.

کاهش تولید زباله در همدان 
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــای  ــع زباله ه ــد و دف ــش تولی ــدان از کاه هم
ــه گــزاش ایســنا، حســین  ــر داد. ب شــهری خب
ــب  ــادی و تــورم موج ــائل اقتص ــت: مس ــوص گف ــن خص ــیبیدر ای س
مدیریــت مصــرف توســط شــهروندان شــده و بــه دنبــال ایــن مدیریــت 
نیــز تولیــد زباله هــای شــهری کاهــش یافتــه  اســت. وی تصریــح 
ــروز برخــی مشــکالت شــده  ــرد: مســائل اقتصــادی گرچــه موجــب ب ک
امــا در موضــوع مدیریــت مصــرف و در حــوزه دفــع پســماندهای 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــا را ب ــش زباله ه ــهری، کاه ش

شکارچیان

صنایع

زباله ها

اعمال محدودیت های آبِی جدید در سیدنی
سیدنی از روز )سه شنبه( نخستین محدودیت های عمده آبی خود را پس از یک دهه اعمال کرد و در پی 

خشکسالی بی سابقه این شهر، محدودیت های مصرف آب برای خانه ها و کسب و کارها تعیین شد. به گزارش 
ایسنا، دولت نیو ساوث ولز اعالم کرده که آب های زیرزمینی در منطقه بزرگ  سیدنی، از دهه ۱۹۴0 میالدی تاکنون 

کمترین گردش را داشته و محدودیت های آبی از هفته آینده اجرایی خواهند شد.

رنا
 ای

س: 
عک

ــط زیســت سیســتان و بلوچســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
همــکاری  بــا  زهــک  شهرســتان  بانــان  محیــط  گفــت: 
خــودروی  یــک  توقیــف  بــه  موفــق  انتظامــی  نیــروی 
ــداد  ــه تع ــی الش ــر اصول ــل غی ــه حم ــدام ب ــه اق ــواری ک س
زیــادی مــرغ گوشــتی کــرده بــود، شــدند. بــه گــزارش 
مدیــرکل  پورمــردان  وحیــد  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
ــت:  ــتان  گف ــتان و بلوچس ــت سیس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــک  ــتان زه ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــان حفاظ ــط بان محی
ــک  ــف ی ــه توقی ــق ب ــی موف ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ب
ــه  ــک ک ــهر زه ــیه ش ــواری در حاش ــودروی س ــتگاه خ دس
ــادی مــرغ  ــی الشــه تعــداد زی ــر اصول ــه حمــل غی اقــدام ب

ــدند. ــود، ش ــرده ب ــتی ک گوش
پورمــردان ادامــه داد: از آنجائیکــه ایــن امــر باعــث بــه 
جامعــه  ســالمت  و  عمومــی  بهداشــت  افتــادن  خطــر 
میشــود و از طــرف دیگــر مرغداری هــا در صــورت بــروز 
ــه  ــبت ب ــکی نس ــی اداره دامپزش ــا هماهنگ ــد ب ــات بای تلف
ــد  دفــن بهداشــتی الشــه در ســپتیک مرغــداری اقــدام کنن
ــه  ــال اینک ــود؛ احتم ــاده ب ــاق نیفت ــم اتف ــر ه ــن ام ــه ای ک
متخلــف مذکــور قصــد تزریــق الشــه ها بــه بــازار کشــتار روز 

ــت. ــدت گرف ــته ش ــا را داش ــروش آن ه و ف
ــط زیســت سیســتان و بلوچســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
ــی  ــت بازجوی ــی و تح ــرا معرف ــه دادس ــف ب ــزود: متخل اف
ــان  ــر از کارکن ــر دیگ ــن راســتا دو نف ــت و در همی ــرار گرف ق
تحــت  و  شــدند  احضــار  دادســرا  بــه  نیــز  مرغــداری 
بازجویــی قــرار گرفتنــد. پرونــده متخلفیــن تحــت پیگیــری 
و تحویــل مراجــع قضایــی شهرســتان اســت. پورمــردان 
ــروی  ــارت نی ــا نظ ــه ها ب ــرد: الش ــان ک ــان خاطرنش در پای
انتظامــی، اداره حفاظــت محیــط زیســت و اداره دامپزشــکی 
ــه  ــه ب ــی ک ــی مناســب و در گودال در حاشــیه شــهر در محل
ــد،  ــر گردی ــر حف ــق ۳ مت ــه عم ــی ب ــل مکانیک ــیله بی وس

ــدند. ــون ش ــی مدف ــت محیط ــط زیس ــق ضواب طب

جلوگیری از فاجعه با 
هوشیاری محیط بانان
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ل ها
محیط زیست با اجرای طرح چهار خطه گلوگاه  دامغان جنگ

مخالفت کرد
محیـط زیسـت بـه دلیـل آنچـه کـه عـدم ارائه 
ارزیابـی زیسـت محیطـی اعالم شـد بـا اجرای 
گلـوگاه-  مسـیر  کـردن  خطـه  چهـار  طـرح 
دامغـان کـه سـال گذشـته کلنـگ زنـی شـد ، مخالفـت کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، گذر حـدود ۱۷ کیلومتـر از طرح 
۱۳0 کیلومتـری چهـار خطـه کـردن مسـیر گلـوگاه - دامغان 
از داخـل جنـگل هیرکانـی کـه پیشـینه ای چنـد دهـه ای 
دارد و سـال پیـش بـه مرحلـه کلنـگ زنـی رسـید، همـواره 
زیسـت محیطـی  تشـکل های  و  زیسـت  محیـط  مخالفـت 
مازنـدران را بـه دنبـال داشـت بـه طوری کـه این تشـکل ها 
در نامـه ای بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت خواهـان 
توقـف ایـن طـرح شـدند. اگرچـه اسـتارت ایـن پـروژه در 
سـال ۹۱ زده شـد، ولی مخالفت محیط زیسـت باعث شـد 
تـا اجـرای آن بـه دلیـل نداشـتن ارزیابـی زیسـت محیطی 
بـا تاخیـر 6 سـاله مواجـه شـود، ولـی بـار دیگر بـا پیگیری 
نماینـده منطقـه در مجلـس شـورای اسـالمی طـرح بـدون 

دریافـت ارزیابـی زیسـت محیطـی بـه مرحلـه کلنـگ زنـی 
قانـون  اسـاس  بـر  دریافـت کـرد.  بودجـه  و حتـی  رسـید 
زیسـت  ارزیابـی  دریافـت  توسـعه کشـور،  ششـم  برنامـه 
بـه  و  اسـت  اجبـاری  عمرانـی  پروژه هـای  بـرای  محیطـی 
بـه  طـرح  اجـرای  بـا  زیسـت  محیـط  هـم  دلیـل  همیـن 
مخالفـت برخاسـته اسـت و دسـتور توقف اجـرای آن را در 

مسـیر جنـگل هیرکانـی گلـوگاه صـادر کـرده اسـت. 
در  گلـوگاه  خطـه  چهـار  طـرح  از  کیلومتـر   50 حـدود 
شـرق مازنـدران بـه دامغـان در اسـتان سـمنان در حـوزه 
اسـتحفاظی اسـتان مازنـدران قـرار دارد. مدیـرکل محیـط 
بـا  اداره کل  ایـن  مخالفـت  تاییـد  بـا  مازنـدران  زیسـت 
اجـرای طـرح در مسـیر جنگلـی، علـت مخالفت را نداشـتن 
ارزیابـی زیسـت محیطـی و قانونـی بیـان کـرد و گفـت: بـر 
اسـاس مـاده 2 تبصـره ف بنـد ۳۸ قانـون برنامـه ششـم 
دریافـت ارزیابـی زیسـت محیطـی بـرای تمـام پروژه هـای 

اجبـاری اسـت. عمرانـی 

ان
دگ

یک قطعه بوتیمار در طبیعت »نقده« رها شدپرن
نقـده  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
علـت  بـه  کـه  بوتیمـار  قطعـه  یـک  گفـت: 
ناتوانـی در پـرواز بـه ایـن اداره تحویـل داده 
شـده بـود، بعـد از سـپری کـردن دوره درمـان 
در طبیعـت تـاالب سـولدوز رهـا شـد. بـه گـزارش 
اینکـه ایـن بوتیمـار  بـا اشـاره بـه  ایرنـا، اکبـر محمدیـان 
توسـط دوسـتداران محیـط زیسـت بـه محیـط بانـان ایـن 
شهرسـتان تحویـل داده شـده بـود، افـزود: محیـط بانـان 
پـس از تیمـار و اطمینـان از بهبـودی و سـالمت کامل آن را 
بـه دامـان طبیعـت بازگرداندنـد. وی ادامـه داد: بوتیمـار از 
پرنـدگان کنـار آبـزی و تاالبـی از خانـواده حواصیـالن بـوده 
تیـره حواصیـالن  اعضـای  از دیگـر  تـر  و گـردن آن کوتـاه 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه بوتیمار پرنده تـک زی بوده 
و بیشـتر خـود را پنهـان می کنـد، اضافـه کـرد: ایـن پرنـده 
آهسـته و بـه دشـواری قـادر بـه پرواز اسـت و پـس از اوج 
گرفتـن گـردن خـود را جمع مـی کند. وی بیـان کرد: زخمی 
شـدن توسـط شـکارچیان، ضعـف و ناتوانـی بـر اثـر حضور 
در محیـط شـهری، نیافتـن غـذای مـورد نیـاز و برخـورد بـا 

اتومبیـل ازجملـه تهدیداتـی اسـت کـه همـواره پرنـدگان و 
حیـات وحـش را در معـرض خطـر قـرار مـی دهـد. رییس 
تاکیـد کـرد: محیـط  نقـده  زیسـت  اداره حفاظـت محیـط 
پرنـدگان و حیـات وحـش  از  بانـان در حفـظ و حراسـت 
تـالش مـی کننـد و بـه صـورت شـبانه روزی آمـاده برخورد 
داشـت:  اظهـار  محمدیـان  هسـتند.  شـکار  متخلفـان  بـا 
جهـت جلوگیـری از تخلفـات صیـد و حفاظـت از زیسـتگاه 
هـای شهرسـتان، گشـت هـای منظم شـبانه روزی و پایش 
منطقـه توسـط پرسـنل یـگان حفاظـت محیط زیسـت نقده 
انجـام مـی شـود. بـه گـزارش ایرنـا بوتیمـار یا غـم خورک 
پرنـده ای آبـزی از خانـواده حواصیـالن بـا بدنـی پـر خط و 
خـال، کـه پاهـای بـزرگ بژ رنگ و صـدای مشـخصی دارد، 
هنـگام احسـاس خطـر بی حرکت می ایسـتد و سـر و منقار 
خـود را بـه طـرز خاصـی عمـودی نـگاه مـی دارد. نقـده بـه 
لحـاظ موقعیـت خـاص جغرافیایـی و طبیعـی دارای تاالب 
هـای بیـن المللـی بـه ثبـت رسـیده بـوده و بـه علـت قـرار 
پناهگاهـی  مهاجـر  پرنـدگان  مهاجـرت  مسـیر  در  گرفتـن 

بـرای آنـان به شـمار مـی رود.



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1460 | پنجشنبه  9  خرداد 1398

کل  اداره  اداري  شـوراي  جلسـه  دومیـن 
راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای مازندران 
در سـال جديد باحضور مدير كل ، معاونین 
و روسـاي ادارات سـتادی و تابعـه بـا هدف 
برنامه ریـزی جهـت آمادگـی کامـل بـرای 
تعطیالت عید سـعید فطر و نیمـه خرداد و 
ایـن جلسـه عباسـعلی  برگـزار گردیـد در 
نجفـی مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای خواسـتار آمادگـی کامـل راهداران 
بـرای ایمن سـازی محورهای اسـتان شـدو 
افـزود : بهسـازی، پاکسـازی و زیبا سـازی 
حریـم راهها نیازمند یک تـالش همگانی و 

دقـت می باشـد چرا که دقـت در زمینه زیبا 
سـازی حریـم راههـا، جـاده های اسـتان را 

متحول خواهد کرد.
عباسـعلی نجفـی در ادامـه اظهـار داشـت: 
بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  رود  مـی  انتظـار 
تعطیـالت نیمه خرداد و عید سـعید فطر و 
رونـد   ، اسـتان  بـه  مسـافر  انبـوه  ورود 
پیشـرفت فیزیکـی پـروژه هـای راهـداری 
سـطح اسـتان سرعت بیشـتری گرفته و از 
همه امکانات برای بهسـازی و پاکسـازی و 
، مبلمـان جـاده ای اسـتفاده  زیباسـازی 
نمـوده و ایـن موضـوع  بـا دقـت و سـرعت 

بیشـتری دنبـال گـردد .وی در ادامـه افزود 
:حفـظ حریـم راههـا از وظایـف اصلـی این 
اداره کل مـی باشـد، بایـد حرمـت حریـم 
راههـا را رعایـت کـرد و هرکسـی کـه ایـن 
حرمـت را حفـظ نکنـد بایـد در مقابلـش 

ایستاد و از حریم راهها دفاع نمود.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل  اسـتان 
مازندران در این نشسـت خواسـتار استفاده 
بهینـه از بخـش های مختلف بـرای اجرای 
نمـود:  عنـوان  و  شـد  راهـداری  عملیـات 
پاکسـازی و زیباسـازی حریـم راه ها، نصب 
تابلوهایvslنمایشـگر سـرعت متغیر بسته 
دوربین هـای  نصـب  جـاده،  شـرایط  بـه 
نظارت تصویری، نصب تابلوهای فلورسنتی 
جهـت آشکارسـازی نقاط پرحادثـه، تقویت 

عالئـم افقـی و عمـودی، بهبـود وضعیـت 
حفاظ هـا و نگهـداری روشـنایی محورهـا، 
ایمن سـازی و سـاماندهی نقـاط پرحادثـه، 
خط کشـی و لکه گیری، شستشـو و ترمیم 
عالئـم، جمع آوری الشـه حیوانـی و زباله در 
سـطح محورها از جمله فعالیت های ایمنی 
اسـت که باید توسط روسـای ادارات  شدت 
بیشتری بگیرد.مدیر کل راهداری و حمل و 
نقـل جـاده ای مازنـدران از روسـای ادارات 
آالت  ماشـین  نگهـداری  در  تـا  خواسـت 
راهـداری نهایت تالش را نمـوده تا اقدامات 
بهنـگام در راهداری مسـتمر و جـاری که در 
سـایه همدلی و هماهنگی و احترام متقابل 
در ارائـه یـک کار موفـق میباشـد صـورت 

پذیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
دقت در  زمینه زیبا سازی حریم راه ها، 

جاده ها را متحول خواهد کرد

همدان 

اهدای 179 واحد خون در 
شب 21 ماه رمضان

مدیـرکل سـازمان انتقـال خون اسـتان همدان از خونگیـری ۱۷۹ 
واحد خون در شب 2۱ ماه رمضان در سطح استان خبر داد.

افشـین محمـدی  بـا اعـالم ایـن خبر بیان کـرد: در شـب 2۱ ماه 
رمضـان، ۱۷۹ واحـد خونگیـری انجـام شـد کـه در ایـن میـان ۳ 

واحد خون سهم زنان است.
وی ادامـه داد: سـاعت پذیـرش و نوبت دهـی در مـاه رمضـان در 
نوبت صبح از سـاعت ۸ تا ۱۳ و در سـاعات شـب از سـاعت 20 تا 
2۴ اسـت کـه در شـب 2۱ مـاه رمضان خونگیری تا سـاعت ۱:۳0 

بامداد ادامه داشت.
محمـدی تصریـح کـرد: میـزان مراجعه در شـب 2۱ مـاه رمضان 
نسـبت به سـالهای گذشـته کاهش داشته اسـت چرا که با انجام 
فراخوان و ارسـال پیام به اهداکنندگان مسـتمر از آنها درخواسـت 
شـد کـه اهـدای خون را به روزهـای دیگری در مـاه رمضان موکول 
کننـد.وی با اشـاره به اینکه افـرادی که برای نخسـتین بار اهدای 
خـون را انجـام می دهند، مورد مشـاوره کارشناسـان اهـدای خون 
قـرار می گیرنـد، عنوان کرد: از افرادی که در سـه سـال گذشـته در 
2۱ مـاه رمضـان اهـدای خـون انجـام داده انـد دعـوت شـد تا نذر 

خود را در روزهای دیگر این ماه ادا کنند.
محمـدی اضافـه کـرد: معمـوال ازدحام جمعیـت برای انجـام نذر 
خـون در ایـام تاسـوعا و عاشـورا اتفاق می افتد و اهـدای خون در 
شـب های قدر نسـبت به ایام محرم کمتر اسـت.مدیرکل سازمان 
انتقـال خـون اسـتان همـدان در پایـان یـادآور شـد: بـا توجـه به 
اینکـه توان شـهروندان برای اهـدای خون در مـاه رمضان کاهش 
می یابـد خوشـبختانه تـا کنـون کمبـودی در فرآورده هـای خونـی 

نداشته ایم.

سودوکو شماره 1460

پاسخ سودوکو شماره 1459

فقی ا
۱- کتابــی نوشــته خانم امیلی 

 نوتومب نویســنده بلژیکی

2- زمان - آنچه که باب باشــد - 

عراق  پول 

۳- دشــنام دهنده - از شهرهای 

فرانســه - جابجایی هوا - نشــانه 

لی  مفعو

۴- مزه چای - شــتر می مالد - 

 کبد

5- اندام رونده - شــدت سرما - در 

 خانــه - ناله آهســته با گریه

6- مانتــو - الــک - حاصل آب و 

 خاک

۷- پــر حرف - بــت - آنکه حجامت 

 می کند

۸- ابــزار روز مبــادا - مربوط به ملت 

 - خاطر - برداشــت گندم

۹- ناشــی از سر گشادش آن را 

نــوازد! - کالم و گفتــه - گونه ای 

 جلد کتاب

۱0- حرف نــدا - آنتیک - روحانی 

بــزرگ یهود که موجــب محکومیت 

)ع( گردید  مسیح 

۱۱- ســتیز و جنگ - در آن چیزی 

گذارنــد - رشــته کوه اروپایی - تکان 

جنبش  و 

۱2- هنــر انگلیســی - قیمت - پارچه 

بریشمی  ا

۱۳- چیز - قســم و گونه - ســرزمین 

 - از القــاب حضرت علی )ع(

۱۴- شــدت گرفتن - طول دادن 

 کالم - ســرزمین بلقیس

۱5- رمانــی بــه قلم »جی جی باالرد«

عمودی 
۱- از صــور فلکی معروف - خوراک 

 بامدادی

2- مالیمــت و شــفقت - پیکار و رزم 

 - لطیــف تریــن الیاف طبیعی

۳- در ســاختمان مــی یابید - نیکو 

 نهاد - همان دف اســت

 ۴- بافته شــده - پرواز

5- انــدک - در گرمابــه بیابید - 

 بازداشــتن - پیامبر هندوها

 6- نشــان تجاری - نیمروز

۷- رها شــدن - بی نیاز - چروک 

 پوســت - ضمیر غایب

۸- از گربه ســانان - از عناصر 

 شــیمیایی - بــاالی خانه - نا امنی

۹- برادر پدر - خالص - بخشــی از 

 پیراهــن - پیامبر نقاش

 ۱0- حملــه بوســیله هواپیما - قصر

۱۱- ســازنده باغ ارم بود - ضربه ای 

 بــا پا - حقه - رایحه

۱2- همراه بند - حشــره ای شــبیه 

 پروانه

۱۳- اشــاره به دور - موی سیاه و 

 سفید - سؤال

۱۴- میــوه شــیردار - فرمانده و مهتر 

نیلگون  - 

۱5- پایتخــت زیمبابوه - نویســنده 

انگلیســی »دل تاریکی«

جدول شماره 1460

 پیام
استان ها

واژگونی خودرو تانکر حمل سوخت در جاده اهواز - اندیمشک
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از واژگونی یک خودرو تانکر حمل 
سوخت در جاده اهواز - اندیمشک خبر داد. 
علی تراب پور اظهار کرد: ساعت 0۳:۱2 روز گذشته طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱25 
سازمان، واژگونی خودرو تانکر حمل سوخت در جاده اهواز - اندیمشک اطالع رسانی شد.  

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
 139804019063000191.1

بدینوسـیله بـه آقای کـورش باقری نـام پدر محمد 
به شـماره ملـی ۳05۱۱6۳۷۷5 سـاکن رفسـنجان 
ابـالغ مـی شـود کـه خانـم مهرنـوش میزانـی جهـت وصـول مبلغ 
2۱.۱۱۳.۸۱0.5۳۸ ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج 
شـماره ۴۴52 دفترخانـه ازدواج 2۱ شـهر رفسـنجان اسـتان کرمـان 
علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه ۹۸00۱۹۷ 
در واحد اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده 
و محـل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده ،لـذا بنا 
بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده۱۸ آئین نامـه اجرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه 
روز ابـالغ محسـوب می گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام 

ننمایید،عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافت.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان
 ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره 62۱۸۷ – ۳۱/ ۸5/0۳و متمم رهنـی ۷۷۹00_۹0/0۳/25 دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره۸  شهرسـتان جیرفت موضوع پرونده اجرائی كالسـه  ۹۷00۷۹۷له: بانک 
کشـاورزی شـعبه مرکزی جیرفت عليه: آقای خسـرو رشـیدی فرزند یوسـف  به شـماره ملی ۳0۳۳0۷۹۷۷6۳ 
بعنـوان وام گیرنـده و راهـن تشـکیل و نظـر بـه اینکه مدیون نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقدام ننموده اسـت 
برابر مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا به درخواسـت 
بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط هیـات کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه اصل ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر باغچـه بـه مسـاحت ۱۸۴0 متـر مربع پـالک۱۹2 فرعـى از  5۷۳ اصلـی واقع در بخـش ۴5 کرمان بـه آدرس 
جیرفـت - خیابـان خیابـان ۱2 بهمن پشـت هتل هلیل را نمـوده لذا ملک فوق که دارای سـند مالکیت تعویضی 
به شـماره چاپی ۷0۷۷۸5 سـری ج سـال ۹۴ به شـماره دفتر الکترونیک ۱۳۹6۳0۳۱۹0۱۴00۴۳۷۸ در مالکیت 
قانونی آقای خسـرو رشـیدی میباشـد و به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به شـرح ذیل: شـماال: درب و 
دیـوار بطـول )5۴/60( پنجـاه و چهار متر و شـصت سـانتیمتر به کوچه شـرقا: در شـش قسـمت که قسـمتهای 
دوم و پنجـم آن جنوبـی اسـت ، اول دیـوار یسـت بطـول )۸0/ ۱5( پانـزده متر و هشـتاد سـانتیمتر بـه پانصد و 
هفتـاد و سـه اصلـی دوم بـه دیـوار بطـول )۷/50(هفت متر و پنجاه سـانتيمتر بـه پانصد و هفتـاد و چهار اصلی 
سـوم مـرز یسـت بطـول)۱۴/00( چهـارده متـر به پانصـد و هفتـاد و چهار اصلی چهـارم به دیـوار بطـول )60/ ۸( 
هشـت متر و شـصت سـانتیمتر به شـماره هشـت هزار و پنجاه و دو فرعي از پانصد و هفتاد و چهار اصلی پنجم 
بـه دیـوار بطـول)0/۸0 ( هشـتاد سـانتيمتر به شـماره نهصد و پنجاه و سـه فرعی از پانصد و هفتـاد و چهار اصلی 
ششـم بـه دیـوار بطـول )6/۳0( شـش متر و سـی سـانتیمتر به شـماره نهصـد و پنجاه وسـه فرعـی از پانصد و 
هفتـاد و چهـار اصلـی جنوبـا مـر زیسـت بطـول )۳0/00( سـي متر به شـماره یکصد و هشـتاد و شـش فرعی از 
پانصد وهفتاد وسـه اصلی غربا در سـه قسـمت که قسـمت دوم آن جنوبی اسـت . اول به دیوار بطول )۸/۳0( 
هشـت متـر و سـی سـانتیمتر بـه شـماره دویسـت و نـود و یـک  فرعی از پانصـد و هفتاد و سـه اصلـی دوم به 
دیوار بطول ) 0/25( بیسـت و پنج سـانتیمتر به شـماره دویسـت ونود ویک فرعی از پانصد و هفتاد وسـه اصلى 
سـوم بـه دیـوار بطـول)۳0/00( سـی متر به شـماره دویسـت و نود فرعـی از پانصد و هفتاد وسـه اصلـی که برابر 
نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری ۱- عرصه بمسـاحت ۱۷65 متر مربع جمعـا مبلـغ   ۸/۸25/000/000 ریال 
2-اعیانی به مسـاحت 2۴0 متر مربع مشـتمل بر سـاختمان با سـاختار مصالح بنایی فاقد كالف بندی و رعایت 
مقـررات ملـی سـقف طـاق ضربـی و نمای سـیمان نر مـه و دارای قدمت قابـل بهره بـرداري جمعـا  600/000/000 
ریـال۳- حصارکشـی محوطـه سـازی و امتیـاز آب و بـرق ۸0/000/000ریـال مع الوصـف ارزش ششـدانگ ، مورد 
مزایده با کلیه متعلقات و منسـوبات جمعا مبلغ ۹/505/000/000ریال میباشـد. که مبنا و پایه مزایده  نیز تعیین 
میگـردد ،جلسـه مزایـده از سـاعت ۹ الـی ۱2 صبح روز شـنبه مورخه۹۸/0۳/25،در محل شـعبه اجـرا   اداره ثبت 
اسـناد و امـالک جیرفـت برگـزار " مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد 
شـد ،ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و بـرق و تلفن و غیره تـا تاریخ انجـام مزایده اعم 
از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده بـه عهده برنـده مزایده مـی باشـد. ضمنا"چنانچـه روز مزایده  با 
تعطیل رسـمی مصادف گردد،روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد . جهت کسـب اطالعات بیشـتر 

در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد و امالک )شـعبه اجرا (مراجعه نمایید.تاریخ انتشـار ۹۸/۳/۹
جواد فاریابی-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
 139704019070000582/1:

بدینوسـیله بـه علـی سـکندری سـیف الدینـی 
 ۱۳۹۷0۴0۱۹0۷00005۸2/۱ کالسـه  بدهکارپرونـده 
کـه برابـر گـزارش ۹۷/۱۱/۱0شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ مـی گردد 
کـه برابرسـند رهنـی شـماره 5۱۳۹مـورخ ۹5/0۴/2۷بیـن شـما 
و بانـک کشـاورزی شـعبه بعثـت جیرفـت  مبلـغ 2/۳00/000/000 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق ماده 
۱۸/۱۹آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی 
گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –م الف :129

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

سند رسمی 
برابــر رای شــماره 9860318020000395 -98/2/9 هیــات 
ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه 
ــم  ــد ابراهی ــر فرزن ــن رنجب ــای امی ــارض متقاضــی آق بالمع
بــه شــماره شناســنامه 339 صــادره از رودســر و کــد ملــی 
2691153754 بصــورت ششــدانگ یکبابخانــه و انبــاری 
و محوطــه بــه مســاحت 264/22متــر مربــع پــالک 42 
ــالن  ــش 29 گی ــوگاه بخ ــع در ک ــی واق ــی از 38 اصل فرع
ــد  ــق محم ــب نس ــمی زارع صاح ــک رس ــداری از مال خری
کاظــم رنجبــر محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م

ــت صــادر خواهــد شــد. ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول:   پنج شنبه 09 /98/03  

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/23
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 95/2/7-  9860318020000374 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــوع تعیی ــات اول موض هی
ــد  ــی فرزن ــوی دلیجان ــید مصطف ــای جمش ــی آق اراض
قــدرت الــه بــه شــماره شناســنامه 1567 صــادره از 
ــدانگ  ــورت شش ــی 2690648712 بص ــر و کدمل رودس
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 299/65 متــر مربــع 
پــالک 515 فرعــی از 303 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــع در  ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 36 فرع ــده ازپ ش
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی ــر بخ هراتپرلپاس
ــذا  رســمی مجیــد قنبــر زاده محــرز گردیــده اســت. . ل
بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد. ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه98/03/09  
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700175 مقــدار 0/427 دانــگ 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــک دان ــاع از ی مش
و باغچــه بشــماره پــالک هشــتصد و بیســت واقــع در آســتارا 
ــتی  ــد پس ــوم ک ــت س ــن بس ــری ب ــه ذاک ــرزی کوچ ــان م – خیاب
43918-35378 کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 
295-507 دفتــر 2 ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه آقــای مجیــد 
محمــدی جگــر کنــدی منتقــل شــده اســت کــه برابــر گواهــی حصــر 
ــوق  ــی حق ــت شــماره 850-85/9/29 شــعبه اول دادگاه عموم وراث
ــی  ــه معرف ــدی از ورث ــدی اح ــز محم ــای پروی ــوت و آق ــتارا ف آس
کــه نامبــرده نیــز بــه موجــب حصــر وراثــت 746-89/10/15 حــوزه 
ــم هــا  شــش شــورای حــل اختــالف آســتار فــوت و وراث وی خان
نســیم صبــا  محمــدی )فرزنــدان( و خانــم تبســم زمانــی )همســر( 
و خانــم آراســته آقــا زاده )مــادر( معرفــی شــدند کــه ســهم االرث 
پرویــز محمــدی در قبــال طلــب خانــم تبســم زمانــی بــه موجــب 
پرونــده کالســه فــوق بازداشــت و ارزیابــی کــه طبــق نظر کارشناســی 
رســمی ششــدانگ بــه مبلــغ شــش میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده 

کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد:
ــتصد  ــی از هش ــک فرع ــماره ی ــاض ش ــن بی ــر زمی ــه چی ــماال ب ش
و بیســت اصلــی شــرقا اول و دوم بــه بنــد درب ورود در جــزء 
ــارم  ــوزده چه ــه شــماره هشــتصد و ن ــوار خان دوم اســت ســوم بدی
ــه  ــوار خان ــا بدی ــه جنوب ــه شــماره هشــتصد و ســی و ن ــوار خان بدی
ــماره  ــه ش ــدق خان ــا بخن ــت غرب ــی و هش ــتصد و س ــماره هش ش
هشــتصد و بیســت و پنــج حقوقــی ارتفاقــی: خانــه شــماره 
ــت دارد.و  ــورد ثب ــه م ــاران ب ــان آب ب ــوزده حــق جری هشــتصد و ن
ــع مشــتمل  ــه مســاحت 800 متــر مرب پــالک فــوق دارای عرصــه ب
بــر یکدســتگاه ســاختمانی مســکونی یــک طبقــه قدیــم االحــداث 

)کلنگی(بــا زیربنــای حــدود 90 متــر مربــع واقــع در ضلــع شــمالی 
ــا  ــه ب ــک طبق ــکونی ی ــاختمان مس ــتگاه س ــز یکدس ــن و نی زمی
ــر  ــدود 100 مت ــای ح ــر بن ــا زی ــال ب ــاالی 30 س ــاخت ب ــت س قدم
واقــع در ضلــع جنوبــی زمیــن مــی باشــد ســاختمان هــای موجــود 
در پــالک موصــوف دارای ســاختار ســازه ای مصالــح بنایــی ســنگ 
بلــوک و آجــر نمــای انــدود ســیمانی و ســربندی چوبــی بــا پوشــش 
ســفای محلــی و لمبــه کوبــی چوبــی، مــی باشــد دارای انشــعابات 
ــور در  ــک مزب ــرا مل ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــرق و گاز ک آب و ب
تصــرف خانــم آراســته آقــا زاده احــدی از ورثــه مرحومیــن مجیــد 
ــد و  ــی باش ــادر( م ــر و م ــر کندی)همس ــدی جگ ــز و محم و پروی
ــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 98/4/9 در  ــوق از ســاعت 9 ال ــالک ف پ
ــان جمهــوری  اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیاب
جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده 
ــال  ــون ری ــت میلی ــت و هف ــد و بیس ــغ چهارص ــگ مبل 0/427دان
)427000000ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قمیــت پیشــنهادی نقــدا 
ــای  ــر اســت پرداخــت بدهــی ه ــه ذک ــی شــود. الزم ب ــه م فروخت
مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
ــز  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک و مصــرف در صورت
ــخ  ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ــی ه بده
ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
ــود  ــورت وج ــز در ص ــت و نی ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــد ب باش
مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
ــده  ــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزای ــده مزای برن
نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی 
گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 

مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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دادنامه
پرونــده کالســه9709985258200351 شــعبه 2 شــورای حــل اختــالف شهرســتان تالــش 
تصمیــم نهایــی شــماره 9709975258200797 خواهــان: موســی اللــه پــور خطبــه ســرا 
فرزنــد عیســی بــا وکالت آقــای قــادر کیومرثــی فرزنــد عزیــز الــه بــه نشــانی گیــالن – 
ــده: اردشــیر خــدادای  ــت   خوان ــر وکال ــی دفت ــی غرب ــم نظام آســتارا – آســتار خ حکی
ــای  ــته: تقاض ــکان  خواس ــول الم ــالن مجه ــانی گی ــه نش ــریعنلی ب ــد ش ــارگام فرزن پ
رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 100/000/000 میلیــون 
ــه شــماره ظ خواســته: تقاضــای رســیدگی و  ــره چــک ب ــک فق ــت وجــه ی ــال از باب ری
صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 100/000/000 میلیــون ریــال از 
بابــت وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 343987ظ/57 تاریــخ 97/04/05عهــده بانــک 
ســپه بــا احتســاب کلیــه خســارات از جملــه هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم  گــردش 
کار: قاضــی شــورا بــا بررســی جامــع اوراق و تذقیــق در محتویــات مضبــوط در پرونــده 
و بــا اســتعانت از درگاه احدیــت یکتــا ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذیــل مبــادرت 

بــه انشــا و صــدور رای مــی نمایــد:
»رای شورا«

ــه  ــای موســی الل ــان آق ــا وکالت از خواه ــی ب ــادر کیومرث ــای ق ــوی آق در خصــوص دع
ــدادادی  ــیر خ ــای اردش ــوی آق ــده دع ــت خوان ــی بطرفی ــد عیس ــرا فرزن ــه س ــور خطب پ
پــارکام فرزنــد شــیرینعلی بخواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره ســریال 
343987ظ/57-   1397/04/05 عهــده بانــک ســپه شــعبه پــره ســر کــد شــعبه 1941 
مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال )100/000/000( ریــال بــا احتســاب وارده بشــحر منعکــس در 
ــا تقدیــم تصــور مصــدق چــک  ــه اینکــه وکیــل خواهــان ب دادخواســت تقدیمــی نظــر ب
گواهینامــه عــدم پرداخــت آن را بــه علــت کســر موجــودی تقاضــای رســیدگی و صــدور 
ــا تشــکیل جلســه  ــورا ب ــوی و ش ــرح دع ــب ط ــته دارد متعاق ــم را بشــرح خواس و حک
دادرســی و خوانــده دعــوی علیرغــم ابــالغ قانونــی اخطاریــه و انتشــار آن در جرایــد کثیــر 
ــدا  ــورا حضــور پی ــش در محضــر ش ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب االنتشــار و اســتحضار مبن
نکــرده و الیحــه ای تقدیــم ننمــوده و دفاعــی نیــز معمــول نداشــته اســت.و بــا امعــان 

ــه دعــوی  ــده دعــوی نتوانســته اســت ایــراد و اعتراضــی نســبت ب ــه اینکــه خوان نظــر ب
ــی  ــل مخالف ــدرک و دلی ــید و م ــل آورد و رس ــرازی وی بعم ــتندات اب ــان و مس خواه
ــراز نداشــته و صحــت  ــه و اب ــر پرداخــت وجــه چــک موصــوف از خواهــان ارائ ــی ب مبن
ــده  ــراد و تعــرض خوان و اصالــت دعــوی مســتند  دعــوی و نیــز امضــای ذیــل آن از ای
دعــوی مصــون باقــی مانــده اســت و بــا امعــان نظــر بــه اینکــه مســتندات دعــوی در یــد 
خواهــان دلیــل بــر بقــاء دیــن ظهــور بــه اشــتغال ذمــه خوانــده مذکــور در قبــال خواهــان 
مــی باشــد و توجهــا بــه اینکــه چــک از اســناد تجــاری و دارای وصــف تجریــدی مــی 
باشــد لهــذا بنــا بــه جمیــع و جهــات و مراتــب معنــون فــوق الذکــر قاضــی شــورا دعــوی 
ــخیص  ــت تش ــت و ثاب ــر صح ــرون ب ــول و مق ــان را محم ــه خواه ــته مطروح و خواس
ــدی  ــون صــدور چــک مصــوب 1355و اصالحــات بع ــواد 2 و 3و 12 قان ــه م مســتندا ب
تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون چــک و مــاده واحــده استفســاریه بــه تبصــره الحاقــی 
مرقــوم مصــوب 1376 و مــواد 310 و 311 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 228 و 1284 
و 1301 و10 و شــق دوم مــاده 1258 قانــون مدنــی و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 حکــم بــر محکومیــت خوانــده دعــوی بــه 
ــغ یکصــد میلیــون ریــال )100/000/000ریــال( از بابــت اصــل خواســته و از  پرداخــت مبل
بابــت قاعــده فقهــی نســبیب مبلــغ یــک میلیــون و چهارصــد و ده هــزار ریــال )141/000 
ریــال( بعنــوان هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل وفــق مادتیــن 3 و 4 آئیــن نامــه 
ــوب 1385/04/27  ــه مص ــوه قضائی ــی ق ــاوران حقوق ــه وکالء و مش ــق الوکال ــه ح تعرف
مبلــغ ســه میلیــون و ششــصد و هــزار ریــال )3/600/000 ریــال( و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــکام  ــرای اح ــه در اج ــم ک ــرای حک ــت اج ــک 1397/04/05 لغای ــید چ ــخ سررس از تاری
مدنــی محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــارده 
بــه تحویــز مــاده 26 قانــون شــوراهای حــل اختــالف مصــوب 1394 غیابــی بــوده و ظــرف 
ــس از  ــن شــورا و پ ــل واخواهــی در همی ــالغ قاب ــخ اب ــس از تاری ــت بیســت روز پ مهل
انقضــای مهلــت مزبــور بیســت روز دیگــر مســتندا بــه مــاده 27 قانــون شــوراهای حــل 
ــی شهرســتان  ــم عموم ــد نظــر خواهــی در محکاک ــل تجدی ــالف مصــوب 1394 قاب اخت

تالــش مــی باشــد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تالش مهدی علی پور     2951
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

اولین عمل پیوند کلیه در اردبیل انجام شد 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اولین عمل پیوند کلیه در استان اردبیل خبر داد. 

 دکتر قدرت اخوان اکبری در بازدید از مرکز پیوند کلیه و عیادت از اولین بیماران پیوندی این استان اظهار کرد: 
امروز یکی از آرزوهای دیرینه مردم این استان و نیز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محقق شد و ما توانستیم عمل 

پیوند کلیه را برای اولین بار در استان انجام دهیم. 

ــوم  ــان عم ــاز در می ــه از دیرب ــران ک ــی ای ــک مل بان
اقتصــادی  نهــاد  یــک  عنــوان  بــه  مــردم کشــور 
جایگاهــی ویــژه داشــته، ایــن روزهــا ضمــن تقویــت 
ایــن جایــگاه، وجهــه فرهنگــی خــود را نیــز بیــش از 

ــت.  ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــش ب پی
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، 
ایــن بانــک اساســا بــا هــدف خلــع یــد بیگانــگان از 
اقتصــاد کشــور تاســیس شــد و توانســت بــه ســرعت 
بــا جــذب ســپرده هــای مردمــی و جــاری کــردن آن 
ــی بخــش هــای  در فعالیــت هــای اقتصــادی، آبادان
ــد، اشــتغال  ــادی از کشــور را در حــوزه هــای تولی زی

ــد. ــم بزن و توســعه زیرســاخت هــا رق
بــا ایــن حــال، بخــش فرهنــگ عمومــی کــه در 
کشــور مــا کمتــر مــورد توجــه بــوده، ایــن روزهــا بــه 
شــدت مــورد توجــه بانــک ملــی ایــران قــرار گرفتــه 

اســت.
یکــی از مهــم تریــن وجــوه ایــن توجــه را مــی 
تــوان در فعالیــت مــوزه بانــک ملــی ایــران مشــاهده 
ــدگار در دوره  ــوان اثــری مان ــه عن کــرد. ایــن مــوزه ب
ــی از  ــل توجه ــم قاب ــته حج ــک، توانس ــت بان فعالی
ــع  ــقف جم ــک س ــر ی ــری را زی ــی و هن ــار فرهنگ آث
آوری کــرده و هــر روز جمعــی از فرهنــگ دوســتان را 

ــرد آورد. ــزد خــود گ ن
مــوزه بانــک ملــی ایــران عــالوه بــر ایــن کــه جایــگاه 
مناســبی در میــان عالقــه منــدان داخلــی پیــدا کــرده، 
ــخ  ــتان و تاری ــد هنردوس ــت و آم ــرای رف ــی ب محل
شناســان خارجــی نیــز شــده اســت، بــه طــوری کــه 
ــای  ــرف ه ــکاری ط ــا هم ــدد ب ــای متع نمایشــگاه ه

غیــر ایرانــی در آن برگــزار شــده و خواهــد شــد.
در حــوزه کــودکان نیــز بانــک ملــی ایــران بــا توســعه 
هــا،  جوانــه  بــه کانــون  مربــوط  هــای  فعالیــت 
توانســته مخاطبــان بســیار خوبــی را بــه ســوی خــود 
ــای  ــاب ه ــار کت ــا انتش ــون ب ــن کان ــد. ای ــذب کن ج
اقتصــادی ویــژه کــودکان و نوجوانــان، تــا حــدی 
ــوزه  ــژه ح ــه وی ــگ ب ــه فرهن ــه عرص ــود را ب ــن خ دی
ــد را ادامــه خواهــد داد. کتــاب ادا کــرده و ایــن رون
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی نیــز بانــک ملــی 
مــی کنــد.  تجربــه  را  ای  تــازه  فضاهــای  ایــران 
بــا کاهــش  پویــش هــای اینســتاگرامی مرتبــط 
و  مصــرف کاغــذ  ای، کاهــش  جــاده  تصادفــات 
کاهــش مصــرف آب، بازتــاب بســیار مطلوبــی در 
ــراه  ــه هم ــک ب ــان بان ــا مخاطب ــان مشــتریان و ی می
داشــته اســت. فرهنــگ ســازی یــک امــر تدریجــی 
ــن  ــت ای ــا درک درس ــران ب ــی ای ــک مل ــت و بان اس
ســرمایه  آن  مختلــف  وجــوه  روی  بــر  موضــوع، 
گــذاری کــرده اســت. ادامــه ایــن رونــد کــه بــه زودی 
ــد،  ــد ش ــان خواه ــری از آن نمای ــای دیگ ــش ه بخ
ــه  ــار وجه ــز در کن ــی را نی ــه فرهنگ ــد وجه ــی توان م
ــروز و  ــه ب ــتر ب ــران بیش ــی ای ــک مل ــادی بان اقتص

ــاند. ــور برس ظه

حــوزه  در  نقــش  ایفــای  راســتای  در 
مســئولیت اجتماعــی، بانــک دی ســه باب 
ــور  ــیل زده کش ــتان س ــه در دو اس مدرس

ــازد. ــی س م
و  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
تبلیغــات بانــک دی، در پــی وقــوع ســیل 
و ویرانــی برخــی از مــدارس روســتایی در 
ــک  ــور، بان ــای کش ــتان ه ــدادی از اس تع
دی در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت 

ــات  ــه تبلیغ ــی از بودج ــی، بخش اجتماع
ــه  ــاب مدرس ــه ب ــاخت س ــه س ــود را ب خ

اختصــاص داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در پــی تصویــب 
هیئــت مدیــره بانــک دی مبنــی بــر 
ــی  ــه تبلیغات ــی از بودج ــاص بخش اختص
بانــک بــه ســاخت ســه بــاب مدرســه در 
روســتاهای برخــی از اســتان هــای ســیل 
زده، بانــک دی در اقدامی انســان دوســتانه 

و در راســتای ایفــای نقــش در حــوزه 
مســئولیت اجتماعــی پــروژه ســاخت یک 
بــاب مدرســه در روســتای گمیشــان واقــع 
در اســتان گلســتان و دو بــاب مدرســه در 
روســتای الشــتر و روســتای ازنــا از توابــع 

اســتان لرســتان را آغــاز کــرد.
گفتنــی اســت؛ پیــش از ایــن در پــی 
وقــوع زلزلــه در اســتان هــای غربی کشــور 
و تخریــب مــدارس اســتان کرمانشــاه نیز 
بانــک دی هزینــه  تهیــه و تولید سررســید 
و تقویــم ســال ۱۳۹۷ خــود را بــه ســاخت 
۳ بــاب مدرســه در روســتای پیران ســرپل 
ذهــاب، روســتای بــان افشــار گیالنغــرب و 
ــتان  ــن اس ــی ای ــمه نظام ــتای چش روس

اختصــاص داده بــود.

 بانک دی در مناطق سیل زده 
مدرسه می سازد

پوشش عایقی سه پست برق 
در خوزستان به اتمام رسید

پسـت هـای 2۳0 کیلـو ولـت نیروگاه افـق، 2۳0 کیلو ولـت چهل مایل 
و پسـت ۱۳2 کیلـو ولـت فرعـی ماهشـهر ناحیه جنوب شـرق شـرکت 

بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـه صورت کامل پوشـش عایقی شـدند.
مدیـر امـور بهـره بـرداری ناحیـه جنـوب شـرق ایـن شـرکت عملیـات 
پوشـش عایقـی )RTV( کـردن پسـت های برق را در راسـتای امنیت 
پسـت هـا در مقابـل پدیـده ریزگردها و شـرایط نامسـاعد جوی اعالم 

کرد.
حمیـد رضـا زریـن جویـی افـزود: پسـت هـای نیـروگاه افـق، چهـل 
مایـل و پسـت فرعـی ماهشـهر از ایسـتگاه هـای مهـم شـبکه بـرق 
ناحیـه جنـوب شـرق بـوده و در پایـداری شـبکه بـرق اسـتان نقـش 

ویـژه ای دارنـد.
وی رعایـت نـکات ایمنـی، زمـان بندی دقیـق و هماهنگـی و همکاری 
ریـزی  برنامـه  امـور  بـرداری،  بهـره  معاونـت  سـازی  بهینـه  امـور 
دیسـپاچینگ جنـوب غـرب و توزیـع بـرق بنـدر ماهشـهر را از ویژگـی 

هـای ایـن برنامـه عملیاتـی دانسـت.

اصفهان 

کرمان 

حضور فوالد مبارکه در جشن گلریزان ویژه 
آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد

تاکید معاون وزیر راه و شهرسازی بر توجه 
ویژه به ارگ بم در طرح تفصیلی این شهر 

مهنـدس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکـه هشـتمین مراسـم گلریزان 
شـرکت فـوالد مبارکـه و شـرکتهای 
ویـژۀ  شـرکت،  ایـن  زیرمجموعـۀ 
آزادسـازی زندانیـان جرائـم غیرعمـد گفـت: حضـور در مراسـم 
پرفیض و معنوی گلریزان نوعی قرار آسـمانی اسـت؛ چراکه در 
واقـع خیریـن حاضر در گلریزان به دعـوت خداوند، این کار خیر 
را انجـام میدهنـد و ایـن امـر برای بنده و سـایر عزیـزان حاضر 

توفیـق و افتخـار بزرگی اسـت.
وی تعهـد بـه مسـئولیت اجتماعی را نشـانۀ تعالی هر سـازمان 
و میزبانـی فـوالد مبارکـه را مایـۀ مباهـات دانسـت و تصریـح 

کـرد: همـۀ مـا در هـر جایگاه و مسـئولیتی، هـرگاه کاری انجام 
دادهایـم، از سـوی خلـق خـدا ازجملـه مسـئوالن شهرسـتان، 
اسـتان و کشـور مـورد لطـف و قدردانـی قـرار گرفتهایـم. حتـی 
هنـگام وقوع حوادث و بالیای طبیعی، وقتی سـایر کشـورها به 
مدد همنوعان خود برمیخیزند، مسـلما خیرخواهی آنها دیده و 

مـورد تقدیر واقع میشـود.
وی در همیـن خصـوص ادامـه داد: بـا کمـی دقـت در فراینـد 
مذکـور مالحظـه خواهیـم کـرد کـه مسـلما کار نیک انجامشـده 
همـواره قدردانـی مخلـوق را نیـز در پی دارد؛ پـس باید به خاطر 
داشـته باشـیم خداوند متعال که خالق بینیاز اسـت، چنانکه در 
بسـیاری آیـات قـرآن ازجمله سـورۀ بقـره بهکرات آمده اسـت، 

از کارهـای خیرخواهانهـای کـه بـا آگاهـی و نیـت خیـر انجـام 
میشـود، ماننـد جشـنهای گلریـزان، آنگونـه کـه خـود صـالح 
میدانـد قدردانـی خواهـد کـرد.وی بـروز حـوادث در کارخانههای 
صنعتـی را محتمـل دانسـت و بـا تأکیـد بـر اینکـه بسـیاری از 
حـوادث نیـز همـواره بـه خیـر میگذرنـد، تصریح کـرد: بهیقین 
قدمهای خیری که سـازمانها در راسـتای مسئولیتهای اجتماعی 
شـرکت برمیدارنـد و از همنوعـان خـود دسـتگیری میکنند، اثر 
مثبـت خـود را بر سـالمتی کارکنان و موفقیت سـازمانها خواهد 
گذاشـت، چنانکه در شـرکت فوالد مبارکه نیز اینگونه بوده است 

و ایـن همـان تشـکر خداونـد از بندگان اسـت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکه در ادامه با اشـاره به سـورۀ مبارکۀ فجر 
خاطرنشـان کرد: خداوند متعال احوال انسـانها را در این سـوره 
متذکـر شـده و میگویـد انسـانها در روز حسـاب افسـوس آن را 
میخورند که کاش برای سـرای جاوید و زندگی ابدی توشـههای 
بیشـتری برداشـته بودنـد؛ و کمک بـه همنوعانی که ناخواسـته 
در زندانهـا گرفتار شـدهاند همان توشـههایی اسـت کـه خداوند 

به آن اشـاره فرموده اسـت.وی با بیان اینکه جشـنهای گلریزان 
فـوالد مبارکـه و شـرکتهای زیرمجموعـۀ آن از سـال ۱۳۹۱ آغـاز 
شـده اسـت، گفـت: بنابـر آمـار موجـود، در طـی ایـن سـالها بـا 
جمعـآوری حـدود ۱۳ میلیـارد تومـان نزدیـک بـه ۱500 زندانی 
جرائـم غیرعمـد بـه آغوش گـرم خانـواده و جامعه بازگشـتهاند 
و دوبـاره از موهبـت آزادی بهرهمند شـده اند.مهندس عظیمیان 
حضـور ذینفعـان و شـرکای تجـاری کسـبوکار فـوالد مبارکـه و 
بهطـور کلی مدیـران و صاحبان صنایع در این جشـن گلریزان را 
نشـانۀ فرهیختگی جامعه و نهفقط برانگیخته شدن احساسات 
و عواطـف انسـانی دانسـت و گفـت: بهیقیـن انسـانهای خـالق 
و فرهیختـه عالوبـر مطالعـات گسـتردۀ صنعتـی، از مشـکالت 
پیرامـون و اجتمـاع خـود نیـز باخبرنـد و در چنیـن مواقعی به 
حضـور در چنیـن مجالسـی بـرای ذخیـرۀ آخـرت خود پاسـخ 
مثبـت میدهند.وی در بخش پایانی سـخنان خود تصریح کرد: 
فوالد مبارکه در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی خود همواره 

در کنـار مردم اسـت.

و  شهرســازی  معــاون 
و  راه  وزیــر  معمــاری 
توجــه  بــر  شهرســازی 
ویــژه بــه ارگ بــم، باغــات و نخلســتان هــا 
ــم  ــی شــهر ب ــرح تفصیل ــه در ط و موضــوع زلزل

کــرد. تاکیــد 
ــانی  ــالع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
کرمــان،  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
ــه صــادق مالواجــرد در جلســه بررســی و  فرزان
ــی  ــرح تفصیل ــوص ط ــری در خص ــم گی تصمی

شــهر بــم کــه در فرمانــداری ایــن شــهر برگــزار 
ــن  ــت: ای ــب گف ــن مطل ــان ای ــن بی ــد، ضم ش
ــش از  ــی بی ــرح تفصیل ــد در ط ــا بای ــی ه ویژگ
طــرح جامــع مــورد توجــه قــرار گیــرد و منجــر 

ــود. ــم ش ــهر ب ــاغ ش ــظ ب ــه حف ب
و  راه  وزیــر  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
شهرســازی افــزود: طــرح تفصیلــی بــم بــا 
مشــارکت وزارت راه و شهرســازی و راهبــری 
ــز  ــازی، و نی ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ش
ــج آن  ــی انجــام و نتای مشــارکت مقامــات محل

همزمــان بــا ســالگرد زلزلــه، در پنجــم دی مــاه 
ــد. ــد ش ــی خواه رونمای

وی اظهــار داشــت: بــا بررســی آســیب شناســی 
انجــام شــده توســط مقامــات اســتانی بــر روی 
طــرح جامــع شــهر بــم، ظــرف دو هفتــه آینــده 
تصمیــم الزم دربــاره طــرح تفصیلــی ایــن شــهر 

اتخــاذ خواهــد شــد.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه صــادق مالواجــرد ب فرزان
بهــره  و  و منظــر شــهری  بــه ســیما  توجــه 
ــم تصریــح  گیــری از الگــوی معمــاری بومــی ب
ــه اقدامــات  کــرد: در ایــن شــهر نبایــد صرفــا ب
ــرد، بلکــه اقدامــات فرهنگــی  ــدی توجــه ک کالب
و  نظــارت  و  اقتصــادی  انتفــاع  ترویجــی،  و 
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــز بای ــرل نی کنت
و  راه  وزیــر  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 

شهرســازی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــم، 
ــی معمــاری کشــور اســت،  ــه کنگــره مل دبیرخان
ــر داد و  ــه خب ــن دبیرخان ــدد ای ــت مج از فعالی
گفــت: ایــن مهــم در کنــار اســتفاده از ظرفیــت 
ــاری  ــای معم ــته ه ــگاهی در رش ــم دانش عظی
و شهرســازی کشــور، و توجــه بــه گردشــگر 
داخلــی، منجــر بــه رونــق گردشــگری ایــن 

ــد. ــد ش ــی خواه ــهر تاریخ ش
جلســه بررســی و تصمیــم گیــری در خصــوص 
طــرح تفصیلــی شــهر بــم ســه شــنبه ۷ خــرداد 
معمــاری،  و  معــاون شهرســازی  بــا حضــور 
تحقیقیــات  مرکــز  رئیــس  و  وزیــر  معــاون 
ــتانی  ــات اس ــازی و مقام ــکن و شهرس راه، مس

ــد. ــزار ش ــم برگ ــان در ب کرم

بهره برداری از پل راه 
روستایی پسنده عباس 
آباد تا پایان خرداد ماه

ایـن  عنـوان  بـا  طـور  مهنـدس 
موضـوع کـه دو  دهانـه پـل راه 
بـه  خـرداد  اواخـر  در  روسـتایی 
رسـد گفـت  مـی  بـرداری  بهـره 
و  آبـاد  عبـاس  پسـنده  پـل   :
بـا  بابـل  یکشـوب  امامـزاده 
مسـاحتی بیـش از ۷۸ متـر  در 
دولـت   هفتـه  و  خـرداد  اواخـر 

گـردد. مـی  افتتـاح  آمـاده 
سـهراب طـور معاونـت توسـعه و 
مهندسـی سـاخت ضمـن اعـالم 
ایـن خبـر افـزود : اعتبـار  ایـن 
دو پـروژه کـه جز پـروژه های راه 
روسـتایی مـی باشـد بـا مبلغـی 
از  ۳0 میلیـارد ریـال و  بیـش  
از محـل اعتبارات اسـتانی تامین 
گردیـده اسـت کـه بـا پیشـرفت 
حـال  در  درصـدی   50 فیزیکـی 

انجـام مـی باشـد.
وی در در خصـوص جزئیات این 
پـروژه اظهـار کـرد : پـل پسـنده 
عبـاس آباد  با اعتبـاری بیش از 
۱2 میلیـارد ریـال و پـل امامزاده 
یکشـوب با اعتبـاری بیش از ۱۸ 
میلیـارد ریال آماده بهـره برداری 

می باشـد.
توسـعه  معاونـت  سرپرسـت 
و  راه  کل  اداره  مهندسـی  و 
شهرسـازی اسـتان  مازنـدران  در 
خصـوص  مـدت زمـان قـرارداد 
ایـن دو پـروژه گفت : بـازه زمانی 
سـاخت پـل عبـاس آبـاد ۱2 ماه 
و پـل امامـزاده یکشـوب بابل  ۱0 

مـاه مـی باشـد .

»فرهنگ عمومی« دغدغه مازندران 
تازه بانک ملی ایران در 

حوزه  مسئولیت اجتماعی

چراغ سبز شهرداری شیراز  به فعاالن صنعت ساختمان: 

کاهش ۲0 درصدی عوارض و بهای خدمات 
شهری تا پایان خرداد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز:کاهش 20 درصدی عوارض تا پایان خرداد ماه 

اقتصــادی  و  مالــی  معــاون 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــیراز اع ــهرداری ش ش
صنعــت  رونــق  بــرای  تــالش  در 
ایجــاد  بسترســازی  و  ســاختمان 
توســعه  بــه  کمــک  و  اشــتغال 
ــدی  ــت درص ــش بیس ــهری، کاه ش
بهــای  و  عــوارض  تعرفه هــای 
پایــان  تــا  شــهری  خدمــات 

می شــود. اعمــال  خردادمــاه 
یــک  در  هاشــمپور  محمدهــادی 
ــم  ــه حت ــت: ب ــری گف ــس خب کنفران
مهمتریــن  از  ســاختمان  صنعــت 
ــد و پیشــران اقتصــادی  ــع مول صنای
ــرای  ــدی ب ــت و اراده ج ــور اس کش
شــهر  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود 
نــزد  مالــی  تنگناهــای  از  عبــور  و 

شــورای  و  شــهری  مدیریــت 
وجــود  شــیراز  شــهر  اســالمی 
و  فرآیندهــا  اصــالح  بــا  تــا  دارد 
ــرک و  ــای مح ــت   ه ــال سیاس اعم
بــرای  تشــویفی  بســته های  ارائــه 
ــادی  ــاخص های اقتص ــی ش بازآفرین

 . بردارنــد  گام 
راهــکار  هاشــمپور  اعتقــاد  بــه 
بازگشــت بــازار ســاختمان بــه مســیر 
رونــق غیــر تورمــی و پویایــی در 
ســرمایه گــذاری، بازنگــری و اصــالح 
ــد  ــی می دان ــای حمایت ــت   ه سیاس
و در ایــن خصــوص، اعتقــاد دارد: 
هایــی کــه  سیاســت  اعمــال  بــا 
تحــرک  راســتای  در  شــهرداری 
ســاختمان  حــوزه  بــه  بخشــی 

موفــق بــه انجــام آن گــردد، مــی 
تــوان امیــدوار بــود بخــش قابــل 
ــی انباشــته شــده  ــی از نقدینگ توجه
ــمت  ــه س ــور ب ــی کش ــام بانک در نظ
بــازار مســکن هدایــت و بــا افزایــش 
حجــم معامــالت و ســطح تقاضــا 
نیــز بــه مــرور زمــان، رونــق بــه 

 . بازگــردد  ســاختمان  صنعــت 
ــه  ــب الیح ــه تصوی ــاره ب ــا اش وی ب
ــی عــوارض  کاهــش تعرفه هــای ریال
و بهــای خدمــات شــهری توســط 
یــک  عنــوان  بــه  شــیراز  شــورای 
ــان  ــده، خاطرنش ــت برانگیزانن سیاس
ــه  ــن الیح ــده ای ــاده واح ــرد: در م ک
بــرای  کــه  اســت  شــده  تاکیــد 
اعمــال سیاســت   هــای حمایتــی 

پویایــی  هــدف  بــا  تشــویقی  و 
و  شــهری  ســازهای  و  ســاخت 
ــن خصــوص،  ــه تســهیالت در ای ارای
ــه  ــبت ب ــان نس ــه مودی ــه کلی چنانچ
پرداخــت کل بدهــی خــود تــا پایــان 
اقــدام کننــد،  امســال  خردادمــاه 
درصــدی   20 کاهــش  مشــمول 

عــوارض خواهنــد شــد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  هاشــمپور 
پرســش کــه بــا اجــرای مصوبــه 
صــدور  عــوارض  کاهــش 
ــهرداری  ــاختمانی، ش ــای س پروانه ه
ــت:  ــت، گف ــی اس ــه اهداف ــال چ دنب
ــی  ــزارش توجیه ــه در گ ــه ک همانگون
ــت،  ــده اس ــده، آم ــاد ش ــوب ی مص
بــری  راهــکاری تشــویقی  اعمــال 
و  ســاختمان  صنعــت  احیــای 
افزایــش حجــم خدمــت رســانی بــه 
ــوده  ــی ب ــدف اصل شــهروندان، دو ه

اســت.
ــداف کالن  ــق اه ــه داد: تحق او ادام
بهــره  نوعــی  بــه  ایــن سیاســت، 
مشــارکتی  ســود  یــک  از  منــدی 
ســازندگان،  بــرای  را  بــرد  بــرد- 
ــت  ــاالن صنع ــذاران و فع ــرمایه گ س

رونــق  و  ســو  یــک  از  ســاختمان 
ــر،  ــوی دیگ ــهری از س ــادی ش اقتص
ــا از ایــن  ــه ارمغــان خواهــد آورد ت ب
طریــق بــا افزایــش منابــع درآمــدی 
ــق  ــد از طری ــدار، شــهرداری بتوان پای
ــه  ــام برنام ــی و انج ــق نقدینگ تزری
متناســب  و  بهینــه  هــای  ریــزی 
بــا نیــاز شــهر، ضمــن دســتیابی 
بــه شــاخص های رفــاه اجتماعــی 
توســعه  مولفه هــای  گســترش  و 
گســترش  بــه  شــیراز،  یافتگــی 
عمرانــی-  هــای  زیرســاخت   
طرح هــای  اجــرای  و  خدماتــی  

 . توســعه ای همــت گمــارد 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  هاشــمپور 
و  عــوارض  درصــدی   20 کاهــش 
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــای خدم به
شــیراز، بیشــترین میــزان ســاالنه 
محســوب  عــوارض  کاهــش 
ــاه  ــدای تیرم ــت: از ابت ــود، گف می ش
ــد  ــدد رون ــن ع ــال ای ــان س ــا پای ت
لــذا  داشــت،  خواهــد  کاهشــی 
اکنــون بهتریــن زمــان بــرای فعــاالن 

اســت. ســاختمان  صنعــت 

ته
نک

هاشـمپور راهکار بازگشـت بازار سـاختمان به مسـیر رونق غیر تورمی و 
پویایـی در سـرمایه گذاری، بازنگـری و اصالح سیاسـت   های حمایتی 
می دانـد و در ایـن خصـوص، اعتقـاد دارد: بـا اعمـال سیاسـت هایی 
که شـهرداری در راسـتای تحرک بخشـی بـه حوزه سـاختمان موفق به 
انجـام آن گردد، مـی توان امیدوار بود بخـش قابل توجهی از نقدینگی 
انباشـته شـده در نظام بانکی کشـور به سـمت بازار مسـکن هدایت و با 
افزایـش حجـم معامـالت و سـطح تقاضا نیـز به مـرور زمـان، رونق به 
صنعـت سـاختمان بازگـردد . وی با اشـاره بـه تصویب الیحـه کاهش 
تعرفه هـای ریالـی عـوارض و بهـای خدمـات شـهری توسـط شـورای 
شـیراز بـه عنوان یـک سیاسـت برانگیزاننده، خاطرنشـان کـرد: در ماده 
واحـده ایـن الیحـه تاکید شـده اسـت که بـرای اعمال سیاسـت   های 
حمایتی و تشـویقی با هدف پویایی سـاخت و سـازهای شـهری و ارایه 
تسـهیالت در ایـن خصوص، چنانچـه کلیه مودیان نسـبت به پرداخت 
کل بدهـی خـود تـا پایـان خردادمـاه امسـال اقـدام کنند، مشـمول 

کاهـش 20 درصـدی عوارض خواهند شـد.
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نخستین جشنواره ملی 

کتاب معلوالن برگزار می شود. 
عالقمندان به شرکت در این جشنواره تا 
۳۱ مرداد امسال می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مجید قناد دبیر بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 

شد

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
 شماره جدید ماهنامه »اندیشه پویا« منتشر شد.

»شدن«؛ کتاب  زندگی نامه »میشل اوباما«  
و »تحصیل کرده«؛ خاطرات »تارا وست  اور« 

همچنان در لیست کتاب های پرفروش 
غیرداستانی نشریه نیویورک تایمز قرار دارند.

تیزر نمایش 

هملت، شاهزاده اندوه به کارگردانی 
محمد عاقبتی و بازی افشین هاشمی که قرار 
است از امروز در تماشاخانه سپند روی صحنه 

برود، منتشر شد.

نمایشگاهی از کتاب های کودک ایرانی همراه 

با معرفی برنامه با من بخوان
26 خردادماه در ژاپن برگزار می شود.

 - خوشبختی تو دل آدمه...
 + اونجاشو نمیخواد بخونی...برو پایین تر !

قصه ها

نمایشکتابکتاب دیالوگ

ناله ئی کان ز دل چنگ برون می آید
گر بدانی ز دل سنگ برون می آید

صورت عشق چه نقشیست که از پردٔه غیب
هر زمانی بد گرینگ برون می آید
از نم دیده و خون جگر فرهادست

هر گل و الله که از سنگ برون می آید
می چون زنگ بده کاینٔه خاطر ما

باده می بیند و از زنگ برون می آید
دلم از پرده برون می رود از غایت شوق
هر نفس کان صنم شنگ برون می آید

هر که در میکده از پیر مغان خرقه گرفت
شاید ار چون قدح از رنگ برون می آید
میشود ساکن خاک در میخانٔه عشق
هر که از خانه فرهنگ برون می آید

جان می گشت مگر دیدٔه خواجو که ازو
دمبدم باده چون زنگ برون می آید

خواجوی کرمانی 

 من در حضور باغ برهنه

 در لحظه های عبور شبانگاه

 پلک جوانه ها را

 آهسته می گشایم و می گویم:

 آیا اینان رؤیای زندگی را

 در آفتاب و باران

بر آستان فردا احساس می کنند؟

عکس نوشت

عکس: 
محمد نظری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نبرد سرنوشت ساز تیسفون: 
شكست رومیان و كشته 

شدن امپراتور روم
بیسـت و نهـم مـاه می سـال ۳6۳ میالدی در 
كنـار دجلـه، در محلـی كـه اینك در آنجا شـهر 
بغـداد واقـع شـده اسـت و نـه چنـدان دور از 
شـهر تیسـفونCtesiphon )مدائن( پایتخت 
امپراتـوری ایـران، جهـان باسـتان شـاهد نبرد 
سـخت 60 هـزار لژیونـر رومـی بـا 65 تـا ۸0 
سـپهبد  فرماندهـی  بـه  ایرانـی  سـرباز  هـزار 
رومیـان  فرماندهـی  بـود.   »Merenaمرنـا«
را ژولیـان )فالویـوس كلودیـوس ژولیانـوس
Flavius Claudius Julianus( امپراتور روم 
شـخصا برعهـده داشـت. میـدان ایـن جنـگ، 
شـمال  کیلومتـری(   ۳6( فرسـنگی  شـش 
تیسـفون نوشـته شـده اسـت. مارسـه لیـوس 
Marcellinus مـورخ یونانـی )متولـد ۳۳0 و 
متوفـا در ۳۹۱ میـالدی( كـه بـه عنـوان یـك 
افسـر ارتـش روم ناظـر صحنـه هـای جنـگ 

بـود شـرح نبرد، علـل و نتایج آن را برنگاشـته 
درگذشـت  از  پـس  وی،  نوشـته  بـه  اسـت. 
در   ۳6۱ نوامبـر  سـوم  در  دوم  كنسـتانتین 
ترسـوس Tarsus )جنـوب ترکیـه امروز و در 
نزدیکـی دریـای مدیترانـه( كـه در قسـطنطنیه 
دفـن شـد، ژولیان جانشـین او وارث مسـاعی 
وی بـرای پیشـگیری از ادامـه تصـرف قلمـرو 
رومیـان در مشـرق زمیـن توسـط شـاپور دوم 
دودمـان  از  ایـران  وقـت  شـاه  )ذواالكتـاف( 
ساسـانیان شـده بـود. ژولیـان پنجـم مـارس 
سـال ۳6۳ میالدی از فرصت دوربودن شـاپور 
از پایتخـت اسـتفاده كـرد بـا ۹0 هـزار لژیونـر 

ایران شـد.  عـازم 
شـاپور دوم بـرای سـركوب كردِن ِهپتـال ها که 
گردنکشـی مـی کردند بـه تخارسـتان و منطقه 
فـرارود )شـمال روِد آمـو = آمـو دریـا( رفتـه 
بـود. ]ِهپتـال هـا و اصطالحا هون های سـفید 
مهاجرانـی بـا لهجـه ای شـبیه لهجـِه پشـتون 
و پاتـان هـا بودنـد کـه عـرب آنـان را هیاطلـه 
مـی نویسـد.[. شـاپور قبـال دو بـار دسـت بـه 

حملـه نظامـی به قلمرو كنسـتانتین دوم زده و 
دسـت رومیـان را از مناطـق متعدد در آسـیای 

غربـی كوتـاه كـرده بود. 
ژولیـان در رسـانیدن خـود به پشـت دیوارهای 
پایتخـت وقـت ایران بـه قدری شـتاب كرد كه 
منتظـر پیوسـتن ۳0 هـزار َتـن از نظامیانـش 
نشـد كـه آنـان را قبـال روانه ارمنسـتانـ  متحد 
ایـران ـ سـاخته بود. شـاپور دوم پـس از آگاه 
شـدن از لشكركشـی ژولیـان، بـا عجلـه عـزم 
بازگشـت بـه پایتخـت كـرد و تـا رسـیدن خود 
اسـپهبد  سـپاه  ارتـش،  اصلـی  واحدهـای  بـا 
»مرنـا« مسـتقر در منطقـه پایتخـت را مامـور 
متوقـف سـاختن ژولیـان كـرده بـود. سـپهبد 
مرنـا در نبـرد بیسـت و نهـم مـاه مـی موفـق 
بـه متوفـق سـاختن ژولیـان شـد كـه قصـد او 
تصـرف پایتخـت ایـران زمیـن بـود. در جریان 
جنـگ، یك سـرباز ایرانـی، زوبین )نیـزه كوتاه 
ـ سـرنیزه كـه بـه هـدف پرتـاب مـی شـد( به 
سـوی ژولیـان پرتـاب كـرد كـه بـر پهلـوی او 

نشسـت و چنـد سـاعت بعـد درگذشـت.

انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع 

مقدس به مناسب روز قدس

نمایشگاه کارتون و کاریکاتوری با ۷۱ اثر از 25 کشور جهان را در موزه 
هنرهای معاصر فلسطین برپا می کند.

تجسمی

وز 
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ما 
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کتاب 

کتـاب 2۱ درس بـرای قـرن 2۱ سـومین کتـاب یـووال نـوح هـراری 

اسـت کـه تمرکـز آن روی زمـان حـال و جایـی کـه در آن زندگـی 

انسـان  کتـاب  یعنـی  نویسـنده،  اول  کتـاب  دو  اسـت.  می کنیـم 

خردمند گذشـته انسـان را بررسـی کرد و نشـان داد که انسـان چگونه 

بـه فرمانـروای زمین تبدیل شـده اسـت. کتـاب دوم نویسـنده یعنی 

کتـاب انسـان خداگونـه آینـده را بررسـی کرد و تالش داشـت مقصد 

نهایـی هـوش و وجـدان بشـر را بـه تصویـر بکشـد. اما ایـن کتاب – 

کتـاب سـوم یـووال نـوح هـراری – بـه مسـائل حـال حاضـر بشـر و 

آینـده نزدیـک می پـردازد.

یـووال دربـاره ایـن کتـاب و اینکـه به چـه موضوعاتـی می پـردازد در 

مقدمـه چنـد سـوال مهـم مطـرح می کند:

اکنـون چـه چیـزی در حـال روی دادن اسـت؟ بزرگ تریـن چالش ها 

و مهم تریـن انتخاب هـای امـروز چیسـت؟ بـه چه چیـزی باید توجه 

کنیـم؟ چـه چیزی باید بـه کودکانمـان بیاموزیم؟

درباره کتاب 21 درس برای قرن 21
در همـان ابتـدای کار، در اولیـن جملـه مقدمـه کتـاب، خواننـده 
بـه سـرعت متوجـه می شـود کـه ایـن کتـاب حرف هـای خوبـی 
بـرای گفتـن دارد. حرف هایـی کـه در ایـن دنیای شـلوغ می تواند 
بسـیار کمک کننـده باشـد. کتاب های یـووال نوح هراری همیشـه 
چالشـی بودنـد و همیشـه خواننـده را درگیـر خود می کنـد. جمله 
اول مقدمـه نیـز دقیقـا نشـان می دهـد کـه دوبـاره بـا یـک کتاب 
چالشـی روبـرو هسـتیم. جملـه اول مقدمـه چنیـن اسـت: »در 
اسـت،  بی ربـط  اطالعـات  انبـوه  سـیالب  گرفتـار  کـه  دنیایـی 
شـفافیت برتری اسـت.« بنابراین در همین جا به شـما پیشـنهاد 
می کنـم اگـر بـه دنبـال شـفافیت هسـتید، مطالعـه این کتـاب را 

از دسـت ندهیـد.
در کتـاب 2۱ درس بـرای قـرن 2۱ با حجم گسـترده ای از اطالعات 
روبـرو هسـتیم کـه یووال بـا همان سـبک خاص خـود در اختیار 
مـا قـرار می دهـد بـه نحوی کـه کتاب به هیـچ وجه خسـته کننده 
و یـا گنـگ نیسـت، همه چیـز در عین سـادگی و شـفافیت پیش 
روی شماسـت. امـا بایـد توجـه داشـته باشـیم که در میـان انبوه 
اطالعـات کتـاب، برخـی از آن هـا حقیقـت علمـی و یـا مـوارد 
ثابت شـده هسـتند و برخی دیگر صرفا نظرات شـخصی نویسنده 
هسـتند. قاطـی نکـردن ایـن دو مـورد درنهایـت باعـث می شـود 

خواننـده دیـد بهتـری بـه هر کـدام از درس ها داشـته باشـد.

جمالتی از کتاب 21 درس برای قرن 21
انسـان ها بیشـتر بـه قصه هـا فکـر می کنند تا بـه واقعیـات، ارقام 
و معـادالت. و هرچـه قصـه سـاده تر، بهتـر. هر شـخص، گـروه و 
ملتـی، قصه هـا و افسـانه های خود را دارد. )کتـاب 2۱ درس برای 

قـرن 2۱ – صفحه ۱۹(
در طوالنی مدت، هیچ شـغلی کامال از اتوماسـیون در امان نخواهد 
مانـد. حتـی هنرمنـدان هـم بایـد از این موضـوع آگاه باشـند. در 
دنیـای مـدرن، هنـر معمـوال بـا عواطـف انسـانی پیونـد دارد. مـا 
مایلیـم فکـر کنیم که هنرمنـدان نیروهـای روان شـناختی درونی 
را منتقـل می کننـد و اینکـه همـه هـدف هنـر، مرتبط کـردن ما با 
احساسـاتمان یا تحریک احساسـاتی جدید در درون ماسـت. در 
نتیجـه، وقتـی می خواهیـم هنـر را ارزش گذاری کنیـم، مایلیم آن 
را بـا تاثیـرات احساسـی که بر ببینده گذاشـته قضـاوت کنیم. اما 
اگـر هنـر با احساسـات انسـانی معنا شـود، وقتـی الگوریتم های 
بیرونی قادر باشـند احساسـات انسـانی را بهتر از شکسپیر، فریدا 
کالـو یـا بیانسـه درک کـرده و بـا مهـارت اداره کننـد، چـه اتفاقـی 

خواهـد افتـاد؟ )کتـاب 2۱ درس بـرای قـرن 2۱ – صفحه ۴۴(

21 درس برای قرن 21
نویسنده: یووال نوح هراری
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