
آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

شماره 98/04/ص
نوبت دوم

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــاء و مرمــت 
ــف ۵۵0000 ســال 9۷  ــوب جــزء ۳4 ردی ــارات توســعه جن ــات از محــل اعتب ده رشــته قن
را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار نمایــد متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت 

اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.

دریافت اسناد
سامانهمحل

از تاریخ 98/0۳/22 تا تاریخ 98/0۳/2۵زمان

تحویل 
)ضمانت نامه(

جیرفت – خیابان آزادی – سازمان جهاد مکان
کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/04/0۵زمان

گشایش 
پیشنهادها

جیرفت – خیابان آزادی – سازمان جهاد مکان
کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

ساعت 10 صبح پنج شنبه 98/04/06زمان

توضیحات :
جهت شـرکت در مناقصه فوق شـرکت کنندگان بایستی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 

به آدرس: دولت 
سـامانه:  راهبـری  و  پشـتیبانی  مرکـز  تمـاس  شـماره   )www. setadiran . ir(

نماینـد. اقـدام   021_2۷۳419۳4

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد:کاال و خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه شــرح ذیــل را باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه معامــات شــرکت از طریــق برگــزاری مناقصــه 

عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایتهای زیــر دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 1398/04/11 بــه نشــانی:اصفهان خیابــان چهاربــاغ عباســی-خیابان عبــاس آبــاد-
ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف-دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطاعات بازرگانی با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات،اطاعات ،شرح خدمات مناقصه با شماره تلفن : 36641054  دفتر کنترل پروژه تماس حاصل فرمائید.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است.
* ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت http://ww.eepdc.ir جهت به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است)در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده ،از آخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد،در غیــر اینصــورت 
مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه(در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

* به مدارک،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء،مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت دریافت 
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری

مبلغ تضمین 
)ریال(

خرید انواع کابل کستانتریک مسی سه فاز و 1
981100071398/3/271398/4/11398/4/111398/4/1210:003,030,000,000تکفاز جهت انشعاب مشترکین

2
اجرای عملیات  انتقال نیرو و برق رسانی به 

شبکه های توزیع برق در محدوده مدیریت برق 
نواحی _ بخش ورزنه و جلگه(

متعاقبا اعالم 981301298/3/271398/4/11398/4/11
1,224,000,000-می گردد

3
تبدیل شبکه های هوایی فشار ضعیف مسی به 
شبکه های هوایی فشار ضعیف خود نگهدار در 

محدوده امور شمال غرب و شمال
متعاقبا اعالم 98140011398/3/271398/4/11398/4/11

475,000,000-می گردد

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

وزارت نیرو

شورا یاری ها جای افراد 
فرصت طلب محالت؟

2

3

 )Governance( مهم تریــن پیش فــرض شــکل گیری حکم روایــی
بــه رســمیت شــناختن ذی نفعــان چندگانــه و پذیــرش ایــن اصــل 
اســت کــه حل مســائل و مشــکالت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی 
ــه  ــد تعامــل، مشــارکت و گاه چانه زنی هــای چندجانب شــهرها نیازمن
بــا حضــور شــهروندان، نهادهــای مدنــی، گروه هــای هم ســود، 

انجمن هــای داوطلبــی و بخــش خصوصــی اســت.
زیــرا شــهر فضایــی اســت کــه ضمــن شــکل دادن بــه تعامــل و تقابل 
نیروهــای اجتماعــی، خــود از آن شــکل می گیــرد. حکومــت دیگــر 
یگانــه بازیگــر ایــن میــدان نیســت و مســائل را نمی توانــد بــه تنهایی 
ــی،  ــور ذات ــه ط ــی ب ــن رو، حکمروای ــد. از ای ــل کن ــا ح ــت ی مدیری
سیاســی اســت و نهــاد شــورا محمــل و بســتر تحقــق چنیــن امــری 

ــد. در شــهر را فراهــم می کن
ــاد  ــن نه ــرد ای ــاختار و کارک ــف س ــاد مختل ــی ابع ــن، بررس بنابرای
می توانــد در فهــم میــزان قــدرت نیروهــای اجتماعــی و نحــوء تعامل 
آنهــا نقــش مهمــی داشــته باشــد. یکــی از ویژگی هــای ســاختاری 
ــذارد نحــوه انتخــاب اعضــای  ــر می گ ــرد آن تاثی ــر کارک ــه ب شــورا ک

شوراســت. 
انتخــاب اعضــای شــورای شــهر در جهــان عمومــًا بــه دو روش صورت 
ــه  ــوزه انتخابی ــه ح ــر پای ــورا ب ــای ش ــرد. در روش اول اعض می گی
شــهری انتخــاب می شــوند. در ایــن روش ممکــن اســت هــر بخــش 
یــا ناحیــه یــک یــا چنــد نماینــده در شــورا داشــته باشــد که بــا توجه 
بــه ارتبــاط و آشــنایی بــا مســائل و مشــکالت ناحیــه انتخابیــه خود و 
رابطــه نزدیــک بــا شــهروندان آن ناحیــه، ضمــن دفــاع از منافــع کلــی 
شــهر، از منافــع ناحیــه یــا منطقــه خــود نیــز در شــورا دفــاع  می کنــد، 

ماننــد نیویــورک، پاریــس و تورنتو.
در روش دوم امــا اعضــای شــورا بــا »رأی یــک جــا«ی شــهروندان 
انتخــاب می شــوند، نظیــر لنــدن، ونکــوور یــا شــورای اســالمی شــهر 
تهــران. در ایــن روش اعضــای شــورا حداقــل در نظــر، خــود را در قبال 
کل شــهر و تمامــی شــهروندان بــه یکســان مســئول می داننــد، امــا 
بــا توجــه بــه تراکــم جمعیــت، وســعت زیــاد و پیچیدگــی مســائل و 
مشــکالت شــهرهای بــزرگ و کالن شــهرها، امــکان آشــنایی اعضــا با 
مســائل و مشــکالت نواحــی و مناطــق مختلــف شــهر، ســخت و گاه 

غیــر ممکــن اســت.
ــا اعضــای  ــی ب ــک چندان ــاط نزدی ــهروندان ارتب ــر، ش از ســوی دیگ
ــران  ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــه ش ــژه اینک ــه وی ــد. ب ــب ندارن منتخ
ــن  ــر ای ــزه شــدن شــدید، ب ــا بوروکراتی ــه و ب ــا نگاهــی نخبه گرایان ب
ــت. در  ــزوده اس ــود اف ــه خ ــهروندان ب ــی ش ــکان دسترس ــدم ام ع
چنیــن وضعیتــی نهــاد شــورایاری ها بــا هــدف »شناســایی، نظارتــی، 
مشــورتی و همــکاری« ایجــاد شــد تــا شــورایاران بــا جلب مشــارکت 
ــه یــاری شــورا آینــد، امــا تاکنــون  شــهروندان در ســطح محــالت ب
ــتند  ــورایاران نتوانس ــت. ش ــداده اس ــی رخ ن ــن اتفاق ــل چنی در عم
ــادل نظــر  ــو و تب ــت و گ ــرای گف ــی ب ــه حــوزه عموم ــاد را ب ــن نه ای
شــهروندان بــرای تأمیــن نیازهــای محــالت تبدیــل کننــد و در عمــل 
بــه یاریگــر اعضــای شــورا و تأمیــن منافــع برخــی افــراد و گروه  هــای 
خــاص درآمدنــد کــه ایــن ناکامــی دالیــل مختلفــی دارد.یکــی از این 
دالیــل، بــه ســاختار شــورای اســالمی شــهر برمی گــردد کــه متناظــر 
بــا ســاختار شــهرداری تهــران اســت. چنانکــه شــهرداری تهــران علــی 
رغــم تقســیماتی نظیــر شــهرداری های مناطــق و نواحــی، از ســاختار 
هرمــی و متمرکــز برخــوردار اســت و شــهرداری های مناطــق و نواحــی 
از قــدرت و اختیــار چندانی برخوردار نیســتند، شــورای اســالمی شــهر 

انس طال         1.341.210

مثقال طال     18.070.250

گرم طالی 18  4.296.192

گرم طالی 24   5.728.200

بهار آزادی      45.690.000

امامی          46.820.000

نیم       24.770.000

ربع         16.780.000

گرمی       10.090.000

دالر             129.390

یورو         148.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      93.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 24  تا  ۳4دنبال کنید

قوه قضاییه در مسیر تامین امنیت زنان
معاون فرهنگی قوه قضاییه: الیحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفت

علمـی  همایـش  در  سـمنان  اسـتاندار  گذشـته  روز 
تخصصـی ضـرورت طـرح انتقـال آب از دریـای خـزر  به 
اسـتان سـمنان که در دانشـگاه سـمنان برگزار شد ضمن 
بیـان اینکـه 78 هـزار میلیـارد مترمکعـب آب در دریـای 
خـزر وجـود دارد کـه قـرار اسـت فقـط 25 هـزارم درصـد 
آن سـاالنه بـه سـمنان منتقـل شـود، گفـت: »این حجم 
برابـر بـا اسـتحصال 2 سی سـی آب از یـک منبـع 780 
لیتـری اسـت که البته بسـیار ناچیز محسـوب می شـود 
و ایـن در حالـی اسـت کـه 275 میلیـارد مترمکعب آب 
شـیرین به جز نزوالت آسـمانی از طریق 130 رودخانه به 
دریـای خـزر وارد می شـود«. به گفته علیرضا آشـناگر در 
حال حاضر کشـورهای حاشـیه دریای خزر نیز از این آب 
برداشـت می کننـد، نه تنهـا از آب بلکه این کشـورها امروز 
بـه صـورت وسـیع و قابـل توجـه از نفـت و گاز خـزر هم 
اسـتفاده می کننـد که یکـی از منابع آلودگـی دریای خزر 
برداشـت بی رویه از منابع نفت و گاز محسـوب می شـود 

کـه بایـد مورد توجـه فعاالن محیط زیسـت باشـد. 
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15 هزار گردشگر در 
جشنواره شیردوشان 

حضور یافتند
رئیس میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری دامغان 
گفت: بیش از 1۵ هزار نفر از 
گردشگران و عالقه مندان به 
آیین های کهن، در ششمین 

جشنواره ملی شیر دوشان  
دیباج حضور یافتند.

قانون »حفاظت از خاک« 
ابالغ شد

رئیس جمهور 
»قانون حفاظت از خاک« را 

برای اجرا به سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت جهاد 

کشاورزی ابالغ کرد.
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استاندار سمنان می گوید قرار 
است ساالنه فقط 2۵ هزارم درصد 
از کل آب موجود در دریای خزر  
به سمنان منتقل شود

انتقال آب به سمنان 

ضرری ندارد؟!
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45 و

»فاروج« پایتخت آجیل 
کشور می شود

رئیس سازمان میراث  فرهنگی کشور دستور ثبت 
»فاروج« به عنوان شهر پایتخت آجیل را صادر کرد

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان میلی به 
توسعه اختیارات خود ندارد

ــن  ــر تدوی ــود را ب ــوان خ ــرو و ت ــترین نی ــز بیش نی
ــرده  ــز ک ــهرداری کل متمرک ــت ش ــن و مدیری قوانی

اســت.
ــه  ــای آنک ــه ج ــورایاری ها ب ــرایطی، ش ــن ش در چنی
بــه عنــوان نهــادی »مشــورتی و نظارتــی« بــه یــاری 
شــورای شــهر درآینــد، فضایــی را ایجــاد کردنــد کــه از 
یــک ســو بــه »ســازمان  رای« احــزاب و افــراد تبدیــل 
شــدند و از ســوی دیگــر فرصتــی بــرای تأمیــن منافع 
برخــی از گروه هــای خــاص فراهــم آوردنــد. در واقــع، 
آنچــه موجــب بازتولیــد نهــاد شــورایاری ها می شــود 
ــای  ــی، گروه ه ــای مدن ــات شــهروندان، نهاده مطالب
همســود، انجمن هــای داوطلبــی و بخــش خصوصی 
ــرد  ــه کژکارک ــال در ســطح محــالت نیســت، بلک فع
یــا کارکــرد پنهــان ایــن نهــاد }شــورایاری{ در پیونــد 
ــه افــراد و نیروهــای فرصــت طلــب در ســطح  دوگان
محــالت و احــزاب و جناح هــای سیاســی در ســطح 

شــهر اســت.
البتــه بــه لحــاظ نظــری و فــی نفســه، حضــور احزاب 
ــات شــورایاری ها و  ــای سیاســی در انتخاب و جناح ه
معرفــی کاندیــدا بــه منظــور جلــب اعتمــاد و کســب 
ــه  ــت، بلک ــیب زا نیس ــا آس ــه تنه ــهروندان ن رای ش
ــه پاســخگویی و شــفافیت آنهــا و رشــد  ــد ب می توان
دموکراســی نیــز منجــر شــود، امــا احــزاب و جناح هــا 
در ایــران بیــش از آنکــه بــه احــزاب سیاســی چنانکــه 
در کشــورهای دموکراتیــک مرســوم و معــروف اســت 
شــبیه باشــند، ســاختار فرقــه گرایانه و سکتاریســتی 

ــد. )Sectarianism(  دارن

ــد  ــون می گوی ــه همیلت ــن ســاختاری چنانک در چنی
ــول  ــم و اص ــده تعالی ــظ کنن ــود را حف ــه خ ــر فرق ه
اولیــه ارائــه شــده از ســوی بنیانگــذار می دانــد کــه از 
ســوی فرقه هــای دیگــر دچــار انحــراف یــا رهــا شــده 
اســت. بنابرایــن بــه تعبیــر زیمــل اعضــای فرقــه بــا 
تصــور و بــاور ســهیم بــودن در دانشــی منحصــر بــه 

ــد. ــان روزمــره ســیر می کنن ــر از جه فــرد، فرات
ایــن امــر موجــب تعلــق خاطــر شــدید و انحصــاری 
اعضــای فرقــه بــه یــک دیگــر و دوری از امــور خــارج 
ــی  ــای سیاس ــزاب و جناح ه ــود. اح ــه می ش از فرق
تــالش  فرقه گرایانــه   رویکــردی  بــا  نیــز  ایــران 
ــد و  ــه انحصــار خــود درآورن ــا قــدرت را ب می کننــد ت
بــه شــکلی انحصــاری در قــدرت بماننــد. از ایــن رو، 
حضــور و مداخلــه احــزاب و جناح هــای سیاســی در 
انتخابــات شــورایاری ها، نــه تنهــا منجــر بــه تقویــت 
شــفافیت، پاســخگویی و دموکراســی نمی شــود، 
بلکــه موجــب تقویــت ســاختار فرقــه گرایانــه، رانــت 
پاییــن جامعــه  الیه هــای  در  فســاد  و  خــواری 

می شــود.
 چنیــن فضایــی مطلــوب افــراد و گروه هــای فرصــت 
ــا  ــد ب ــا در پیون ــت ت ــالت اس ــطح مح ــب در س طل
ــواری و  ــت خ ــی در ران ــات سیاس ــزاب و جریان اح
تقســیم قــدرت شــریک شــوند. ایــن امــر یکــی از 
دالیلــی اســت کــه نهــاد شــورایاری ها تاکنــون موفــق 
بــه جلــب اعتمــاد و مشــارکت شــهروندان در ســطح 
محــالت نشــده اســت ولــی بــی شــک تنهــا دلیــل 

نیســت./خبرآنالین
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آمریکا معافیت های عراق از تحریم ها علیه ایران را تمدید کردپیام خبر
یک مسئول دولتی عراقی اعالم کرده است که بغداد پس از گفت وگوهای طوالنی با واشنگتن مهلت 90 روزه 
دیگری برای وارد کردن برق و گاز از ایران دریافت کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، یک مسئول 
دولتی عراقی اعالم کرد که بغداد پیش از پایان مهلت معافیت از تحریم های آمریکا، بعد از انجام گفت 
وگوهای طوالنی با آمریکایی ها مهلت 90 روزه جدید برای وارد کردن انرژی از ایران دریافت کرده است.
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قوه قضاییه در مسیر تامین امنیت زنان
معاون فرهنگی قوه قضاییه: الیحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفت

بزودی اولین سلسله هم اندیشی های ملی درباره الیحه امنیت زنان برگزار می شود

معــاون فرهنگــی قــوه قضاییــه گفــت: 
رئیــس قــوه قضاییــه با توجــه ویــژه، الیحه 
ــر خشــونت را  ــان در براب تامیــن امنیــت زن
ــی  ــووالن عال ــیدگی مس ــتور کار رس در دس
ــی  ــی و فرهنگ ــت حقوق ــی و معاون قضای
و  االســالم  حجــت  اســت.  داده  قــرار 
ــاره  ــا اش ــی« ب ــادی صادق ــلمین »ه المس
ــت  ــن امنی ــد بررســی الیحــه تأمی ــه رون ب
زنــان در برابــر خشــونت افــزود: اکنــون بــه 
دســتور رئیــس قــوه قضائیــه مقــرر شــده 
بعــد از بررســی های معاونــت حقوقــی، 
ــم  ــله ه ــن سلس ــی اولی ــت فرهنگ معاون
ــزار  ــاره برگ ــن ب ــی را در ای اندیشــی های مل
کنــد. وی ادامــه داد: دبیرخانــه مرکــزی 
ــی  ــم اندیشــی های مل ــن نشســت ه اولی

بــا موضــوع بررســی الیحــه تأمیــن امنیــت 
معاونــت  در  خشــونت  برابــر  در  زنــان 
ــد از  ــت و بع ــه اس ــکل گرفت ــی ش فرهنگ
جمــع آوری، نتایــج بــه ریاســت قــوه 
قضائیــه و ســپس بــه دولــت ارائــه خواهــد 
شــد. معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه 
بــا بیــان اینکــه اولیــن نشســت هــم 
ــی  ــوع بررس ــا موض ــی ب ــی های مل اندیش
الیحــه تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر 
خشــونت در سراســر کشــور برگــزار خواهــد 
شــد، گفــت: دادگســتری های، دانشــگاه ها، 
بهزیســتی، نماینــده مســووالن دفاتــر زنــان 
همچنیــن  و  اســتانداری ها  خانــواده  و 
قضــات زن در سراســر کشــور در ایــن هــم 
اندیشــی یــک روزه بــه تبــادل نظــر خواهند 

اضافــه کــرد: همچنیــن  پرداخــت. وی 
کارشناســان در رشــته های حقــوق، جامعــه 
شناســی، روانشناســی، الهیــات و علــوم 
ــار و پیامدهــای ایــن الیحــه را  تربیتــی، آث
بــر بهبــود وضعیــت زنــان، خانــواده و ارتقــا 
امنیــت زنــان بررســی خواهنــد کــرد و بعــد 
از اتمــام، نتایــج جمــع آوری خواهــد شــد.
حجت االســالم والمســلمین صادقی یــادآور 
شــد: ایــن الیحــه در ســال های گذشــته از 
ــواده  ــان و خان ســوی دولــت و معاونــت زن
ریاســت جمهــوری بــه قــوه قضائیــه ارائــه 
ــه در  ــوه قضائی و در دوره ریاســت ســابق ق
دســتورکار قــرار گرفــت. وی گفــت: طی این 
ســال ها ایــن الیحــه در معاونــت حقوقــی، 
جلســه مســووالن عالــی قضائــی و معاونت 

فرهنگــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و مــا 
ســعی کردیــم ایــن الیحــه در ســطح خیلی 
ــود.  ــون ش ــه قان ــل ب ــه و تبدی ــی ارائ خوب
معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه افــزود: بعــد 
از بررســی های الزم الیحــه تأمیــن امنیــت 
زنــان در برابــر خشــونت مجــدداً بــه دولت و 
بعــد از آن بــه مجلس ارســال می شــود. وی 
ابــراز امیــدواری کــرد: بــا همــکاری بیــن قوه 
قضائیــه، دولــت و مجلــس الیحــه تأمیــن 
امنیــت زنــان در برابــر خشــونت تکمیــل و 

تبدیــل بــه قانــون شــود.

خشونت  علیه زنان، مسئله ای 
تاریخی و فراگیر است 

»طیبــه سیاوشــی شــاه عنایتی« عضــو 
فراکســیون زنــان مجلس شــورای اســالمی  
دربــاره امنیــت زنــان در جامعــه مــی گویــد: 
وقتــی یــک زن، از تأمیــن امنیــت خــود در 
اجتمــاع و خانــواده کامــالً ناامیــد می شــوند 
»منــع  چــون  حمایت گــری  لوایــح  و 
ــل  ــال ها معط ــان« س ــه زن ــونت علی خش
عــدم  بــا  خشــونت ها  ایــن  می مانــد، 
پیگیــری مواجــه می شــوند و درنهایــت 
ــودن خشــونت ها،  ــه ادامــه دار ب ــا توجــه ب ب
احتمــال وقــوع قتــل در ایــن جامعــه 
ــی،  ــد. همسرکش ــش می یاب ــاری افزای آم
خانوادگــی  و  فــردی  مســئله ای  تنهــا 
ــی اســت و  ــًا اجتماع ــه عمیق نیســت؛ بلک
آثــار مخــرب آن، ســالمت روانــی تک تــک 
شــهروندان یــک جامعــه را مســتقیم و 
ــن  ــد. همچنی ــد می کن ــتقیم تهدی غیرمس
ــی از »مجــازات  ــا نوع ــا ب ــره، م ــن فق در ای
خودســرانه« طــرف هســتیم. در واقــع ایــن 
عمــل، نتایجــی اجتماعــی در پــی دارد، امــا 
خــود نیــز محصــول کنش هــای اجتماعــی 

پیشــین اســت.

اوج  و  بــارز  مصــداق  پدیــده،  ایــن 
ایــن  اســت.  خانوادگــی  خشــونت های 
قبیــل خشــونت ها، مســئله ای تاریخــی 
ــن  ــع، ای ــی جوام ــت؛ در برخ ــر اس و فراگی
خشــونت ها از قوانیــن مصــّوب و قدرتمنــد 
ــی  ــه در برخ ــی ک ــده در حال ــی می ش ناش
دیگــر، نتیجــه عوامــل مختلــف شــخصی 
بنابرایــن  اســت.  بــوده  محیطــی  یــا 
ــطح  ــژه در س ــه به وی ــن مقول ــه ای ــگاه ب ن
کالن، منجــر بــه دیــدی جامــع نســبت 
ــی  ــونت و ناامن ــش خش ــئله افزای ــه مس ب
در جامعــه می شــود. وجــود فشــارهای 
روانی-اجتماعــی بــر زنــان و مــردان در 
ــبکه های  ــف ش ــا ضع ــاب ی ــواده، غی خان
حمایــِت اجتماعــی و فــردی و انســداد 
راه هــای قانونــی مواجهــه بــا ایــن فشــارها، 
بــر اعمــال خشــونت علیــه همســران تاثیــر 

ــت. ــذار اس گ
ــه طــور مثــال در بیشــتر همسرکشــی ها،  ب
ضــرب و شــتم زنــان مدت هــا قبــل از واقعه 
ــواردی،  ــی در م شــروع شــده اســت و حت
ــت  ــواده درخواس ــددکار و خان ــس، م از پلی
کمــک صــورت می گیــرد امــا مــورد توجــه 
واقــع نمی شــود. در ســال 1395، حــدود 13 
هــزار مــورد آزار همســر بــه اورژانــس گزارش 
شــده اســت و در ســال 1396، یکــی از 
مســووالن ســازمان بهزیســتی گــزارش کــرد 
ــان در  ــران، یک ســوم زن ــه در اســتان ته ک

معــرض خشــونت هســتند.
بنابرایــن ایــن آمارهــا، بســتری بــرای وقــوع 
خشــونت های فجیع تــر خانوادگــی و حتــی 
قتــل بــه شــمار می رونــد. وقتــی یــک 
ــاع و  ــود در اجتم ــت خ ــن امنی زن، از تأمی
ــح  ــد می شــوند و لوای ــالً ناامی ــواده کام خان
حمایت گــری چــون »منــع خشــونت علیــه 
زنــان« ســال ها معطــل می مانــد، ایــن 
خشــونت ها بــا عــدم پیگیــری مواجــه 
بــه  توجــه  بــا  نهایــت  در  و  می شــوند 
ادامــه دار بــودن خشــونت ها، احتمــال وقــوع 
ــش  ــاری افزای ــه ی آم ــن جامع ــل در ای قت

ــد. حــال آنکــه وجــود مجازات هــای  می یاب
بازدارنــده و قوانینــی کــه از خشــونت علیــه 
زنــان بــه جــد بــازداری کنــد، ایــن رونــد را 

ــد. ــع می کن قط

مجازات خودسرانه!! 
ــز هنگامــی رخ  »مجــازات خودســرانه « نی
می دهــد کــه فــرد از اعــاده ی دادرســی 
ــک  ــای ی ــع خأله ــود. درواق ــد می ش ناامی
نظــام حقوقــی خصوصــًا در بحــث خانــواده، 
فــرد را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه نظام 
حقوقــی، از گرفتــن حــق او ناتــوان اســت؛ 
ــد  ــدام می زن ــه اق ــن خــود دســت ب بنابرای
و طــرف مقابــل را »مجــازات« می کنــد. 
ــی  ــای فرهنگ ــود تابوه ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــت  ــدان ذهنی ــا و فق ــه ی م ــاد در جامع زی
ــی  ــیت، زمان ــث جنس ــه در بح برابرخواهان
کــه »مــرد« و »زن« یــک جــرم مشــترک را 
انجــام می دهنــد یــا در مظــان یــک اتهــام 
مشــترک قــرار دارنــد، رفتارهــای طرف هــای 
مقابــل، بســته بــه جنســیت کامــالً متفاوت 

می شــود. 
»ســمیه محمــودی« عضــو فراکســیون 
ــان مجلــس شــورای اســالمی افزایــش  زن
ــی  ــی از بی توجه ــرآزاری را ناش ــار همس آم
ــان   ــه تصویــب الیحــه تامیــن امنیــت زن ب
ــون جامــع جهــت  ــود قان ــد و از نب مــی دان
ــل  ــوان عام ــه عن ــان ب ــت زن ــن امنی تامی
اصلــی رشــد آمــار همســرآزاری کــه توســط 
ــده،  ــالم ش ــور اع ــی کش ــس اجتماع اورژان

ــاد کــرد. ی
وی  در مــورد اجــرا الیحــه تامیــن امنیــت 
ــژه ای  ــت وی ــن کار از اهمی ــت: ای ــان گف زن
برخــوردار اســت، کمــا اینکــه در جلســاتی که 
اواخــر ســال 97 بــا رئیس مجلس شــورای 
اســالمی داشــتیم بــه ایــن موضــوع اشــاره 
شــد. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
دهــم، خاطرنشــان کــرد: وقتــی قانــون 
خاصــی در جهــت حمایــت از زنــان نداشــته 
باشــیم، بــه طــور قطــع دامنــه مشــکالت در 

ــود. ــترده تر می ش ــوزه گس ــن ح ای

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه تهران 
عالقـه منـد به توسـعه روابـط با ترکیـه در 
همـه عرصـه هـا بویـژه در حـوزه اقتصادی 
اسـت، گفـت کـه بایـد به تـالش هـا برای 
رسـاندن  و  هـا  همـکاری  ایـن  تقویـت 
بـه  کشـور  دو  سـاالنه  مبـادالت  حجـم 
شـود. افـزوده  دالر  میلیـارد   30  رقـم 
و  االسـالم  حجـت  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
المسـلمین حسـن روحانـی روز شـنبه در 
رئیـس  اردوغـان«  طیـب  »رجـب  دیـدار 

جمهـوری ترکیـه کـه در حاشـیه پنجمیـن 
و  تعامـل  کنفرانـس  سـران  نشسـت 
در  و   )سـیکا(  آسـیا  در  اعتمادسـازی 
دوشـنبه پایتخت تاجیکسـتان برگزار شد، 
روابـط  تعمیـق  و  توسـعه  بـرای  گفـت: 
ایـران و ترکیـه طـی  سـال هـای اخیـر 
و  شـده  برداشـته  ای  ارزنـده  هـای  گام 
 ایـن رونـد بایـد شـتاب بیشـتری بگیـرد.
روحانـی همچنیـن همکاری هـای منطقه 
ای ایـران و ترکیـه را بـا اهمیـت دانسـت و 

اظهارداشـت: همکاری های دو جانبه و سه 
جانبـه بـا روسـیه در حـوزه مسـایل منطقه 
ای و از جمله در فرایند آسـتانه و بازسـازی 
سـوریه را بسـیار بـا اهمیـت  و در راسـتای 
اسـت. منطقـه  ثبـات  و  صلـح   تقویـت 
رجـب طیـب اردوغان رئیـس جمهور ترکیه 
نیـز در این دیدار گفت: روابط ایران و ترکیه 
روابطی رو به توسـعه بـوده و تقویت بیش 
از پیش ایـن روابط در عرصه های دوجانبه 
 و منطقـه ای بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
وی افـزود: ترکیه مصمم اسـت روابط خود 
 را بـا تهـران در همه عرصه ها توسـعه دهد.
روسـای جمهـوری اسـالمی ایـران و ترکیه 
در ایـن دیدار همچنیـن بر مخالفت خود با 
تحریـم و زورگویـی در منطقه تاکید کردند.

رئیس جمهور ترکیه: 
آنکارا مصمم است روابط خود را با 
تهران در همه عرصه ها توسعه دهد

هشدار رئیس کمیسیون صنایع 
درباره خروج سرمایه از کشور

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ســرمایه های مــا در حــال خــروج بــه ســمت کشــورهای همجــوار اســت.عزیز 
اکبریــان در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی کــه در اســتانداری 
البــرز برگــزار شــد، گفــت: البــرز یــک اســتان مکمــل تهــران اســت و نمی تــوان 
اینجــا را از پایتخــت جــدا کــرد بنابرایــن بایــد توجــه ویــژه ای بــه البــرز صــورت 
ــتان  ــگری در اس ــوزه گردش ــون از ح ــفانه تاکن ــزود: متأس ــان اف بگیرد.اکبری
ــن  ــی ای ــی 20 میلیون ــد از قطــب جمعیت ــرز می توان ــت شــده اســت، الب غفل
منطقــه و وجــود راه هــا و فرودگاه هــای دسترســی اســتفاده کنــد، امــروز پــول 
در گردشــگری اســت.نماینده مــردم کــرج، فردیــس، اشــتهارد و آســارا از دولت 
خواســت نســبت بــه بازپرداخــت وام هــای ارزی توســط صنعتگــران مســاعدت 
ــرمایه از  ــروج س ــه خ ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــد.وی در بخ کن
ــه ســمت  ــروج ب ــال خ ــا در ح ــرمایه های م ــرد: س ــالم ک ــاره و اع ــور اش کش
ــه صنعــت  ــوان نمون ــه عن کشــورهای همجــوار اســت.اکبریان مدعــی شــد: ب
دارویــی مــا بــه ســمت ترکیــه رفتــه اســت یــا نمونــه دیگــری می شناســم کــه 
ســرمایه گــذار در حــوزه الکترونیــک قصــد داشــته در ایــران ســرمایه گــذاری 

کنــد امــا بــه ترکیــه رفتــه و تولیــد خــود را در آن کشــور انجــام می دهــد.

دولت

سیاست

مجلس

دولت

تکرارمذاکره و توافق باآمریکا عبث ومضر است

ایران خواهان ثبات، امنیت و توسعه افغانستان است

معامالت خود در پتروشیمی را ادامه می دهیم

شورای نگهبان میلی به توسعه اختیارات خود ندارد

مرکـــزی  شـــورای  عضـــو 
جبهـــه مردمـــی نیروهـــای 
ـــار  ـــا انتش ـــالمی ب ـــالب اس انق
ـــال شـــخصی  یادداشـــتی درکان
خـــود بـــه ارائـــه تحلیلـــی از دیـــدار نخســـت وزیـــر 
ـــه  ـــپ ب ـــفر ترام ـــالب پرداخت.»س ـــر انق ـــا رهب ـــن ب ژاپ
ژاپـــن و درخواســـت از نخســـت وزیر صنعتی تریـــن 
ـــان  ـــران، نش ـــا ای ـــری ب ـــرای میانجی گ ـــان ب ـــور جه کش
ـــت اســـت  ـــن واقعی ـــه ای ـــان ب ـــکا و اذع اســـتیصال آمری
ـــاختن  ـــوب س ـــرای مرع ـــپ ب ـــد ترام ـــای تهدی ـــه تیره ک
ـــت.پذیرش  ـــورده اس ــنگ خ ــه سـ ــران بـ ــت ایـ ملـ
ســـفر شـــینزو آبـــه بـــه ایـــران بیانگرعنایـــت رهبـــری 

بـــه روابـــط دوســـتانه دو کشـــور وتوجـــه بـــه بازتـــاب 
جهانـــی گســـترده دالیـــل منطقـــی ایـــران درچنیـــن 
دیـــداری اســـت و گرنـــه می شـــد پاســـخ منفـــی بـــه 
تقاضـــای ترامـــپ را بـــدون چنیـــن مالقـــات بســـیار 
ـــدود  ـــکاس آن مح ـــلمًا انع ـــی مس ـــم داد ول ـــی ه مهم
ـــود.در ایـــن دیـــدار اکـــرام الضیـــف و حرمـــت میهمـــان  ب
ـــون  ـــکاری چ ـــم تبه ـــام خص ـــل پی ـــه حام ـــد ک ـــر چن ه
ـــدری و  ـــد.با قل ـــت ش ـــام رعای ـــا ادب تم ـــود ب ـــپ ب ترام
ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــپ ک ـــون ترام ـــری چ ـــی متکب زورگوی
ــران را  ــد ایـ ــری می کوشـ ــار حداکثـ ــا و فشـ تحریم هـ
ـــت و از موضـــع قـــدرت  ـــا صالب ـــد، ب ـــه مذاکـــره کن وادار ب

همـــراه بـــا تحقیـــر وی برخـــورد شـــد.

رئیس جمهـــور بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــح و  ـــت، صل ـــات، امنی ـــان ثب ـــران خواه ای
آرامـــش در افغانســـتان اســـت، بـــر توســـعه 
ـــد  ـــل تاکی ـــران - کاب ـــط ته ـــم رواب و تحکی
ـــدهللا  ـــدار »عب ـــی در دی ـــن روحان ـــلمین حس ـــالم والمس ـــت االس کرد.حج
ـــن  ـــاز پنجمی ـــل از آغ ـــه قب ـــت افغانســـتان ک ـــی دول ـــدهللا« رئیـــس اجرای عب
ـــاد ســـازی در آســـیا )ســـیکا( در شـــهر دوشـــنبه  ـــل و اعتم ـــس تعام کنفران
پایتخـــت تاجیکســـتان برگـــزار شد،خاطرنشـــان کرد:ظرفیـــت هـــای 
ـــر  ـــه ای نظی ـــه و منطق ـــادی دو جانب ـــط اقتص ـــعه رواب ـــرای توس ـــی ب فراوان
ـــتور کار کمیســـیون  ـــد در دس ـــه بای ـــود دارد ک ـــی وج ـــای ترانزیت فرصـــت ه
ـــا  ـــن ب ـــی همچنی ـــرار گیرد.روحان ـــن ق ـــای فیمابی ـــکاری ه ـــترک هم مش
ـــی در  ـــالش جمع ـــزوم ت ـــدر و ل ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــت مب ـــه اهمی ـــاره ب اش
ـــش  ـــی، بخ ـــیبهای اجتماع ـــر آس ـــالوه ب ـــرد: ع ـــان ک ـــه، خاطرنش ـــن زمین ای
عمـــده ای از تامیـــن مالـــی تروریســـم از قاچـــاق مـــواد مخـــدر انجـــام 
ـــگ  ـــه و هماهن ـــه جانب ـــارزه هم ـــرورت مب ـــئله ض ـــن مس ـــود و ای ـــی ش م

ـــا  ـــن ب ـــور همچنی ـــس جمه ـــتر می کند.رئی ـــدر را بیش ـــواد مخ ـــاق م ـــا قاچ ب
ـــم در  ـــی تروریس ـــه کن ـــارزه و ریش ـــرای مب ـــور ب ـــالش دو کش ـــه ت ـــاره ب اش
ـــتان  ـــران و افغانس ـــه ای ـــه از جمل ـــورهای منطق ـــت کش ـــت: امنی ـــه گف منطق
ـــز  ـــه نی ـــعه منطق ـــات و توس ـــراری ثب ـــذا برق ـــورده و ل ـــره خ ـــر گ ـــه یکدیگ ب
در گـــرو همـــکاری کشـــورهای منطقـــه اســـت.روحانی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــتان  ـــات افغانس ـــعه و ثب ـــرای توس ـــوام ب ـــا و اق ـــروه ه ـــه گ ـــارکت هم مش
ـــط  ـــرای توســـعه رواب ـــای خصوصـــی ب ـــب بخـــش ه ضـــروری اســـت، ترغی
ـــس  ـــدهللا رئی ـــدهللا عب ـــرار داد.عب ـــد ق ـــورد تاکی ـــادی را م ـــاری و اقتص تج
ـــت  ـــی از حمای ـــا قدردان ـــدار ب ـــن دی ـــز در ای ـــتان نی ـــت افغانس ـــی دول اجرای
ـــر  ـــه مـــردم افغانســـتان، ب ـــران ب ـــوری اســـالمی ای هـــا و کمـــک هـــای جمه
ـــی   ـــف سیاس ـــای مختل ـــه ه ـــور در زمین ـــای دو کش ـــکاری ه ـــت هم تقوی
ـــالش  ـــن ت ـــدهللا، همچنی ـــدهللا عب ـــرد. عب ـــد ک ـــاری تاکی ـــادی و تج و اقتص
ـــواد  ـــاق م ـــم و قاچ ـــا تروریس ـــارزه ب ـــه مب ـــران در زمین ـــات ای ـــا و اقدام ه
ـــل را در  ـــران و کاب ـــکاری  بیشـــتر ته ـــرار داد و هم ـــورد اشـــاره ق مخـــدر را م

ـــد. ـــروری خوان ـــوارد ض ـــن م ای

عضوکمیســـیون  یـــک 
امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــرد:  ـــس تاکیدک ـــی مجل خارج
اقدامـــات آمریـــکا بـــا وضـــع 
تحریم هـــای جدیـــد و اضافـــه کـــردن تحریم هـــا بـــرای 
تســـلیم کـــردن و وادار کـــردن مـــا بـــه مذاکـــره اســـت، 
ـــار  ـــر ب ـــه زی ـــچ وج ـــه هی ـــت و ب ـــل اس ـــه باط ـــوری ک تص
نمی رویم.عالالدیـــن  آمریـــکا  غیرمنطقـــی  فشـــارهای 
ـــیمی از  ـــر پتروش ـــم اخی ـــه تحری ـــاره ب ـــا اش ـــردی ب بروج
ســـوی آمریـــکا گفت:آمریـــکا سیاســـت قدیمـــی و نـــخ 
ـــک  ـــی از ی ـــد یعن ـــال می کن ـــج را دنب ـــاق و هوی ـــای چم نم
ـــند  ـــطه می تراش ـــام داده و واس ـــره پی ـــرای مذاک ـــرف ب ط
ــب  ــی را فریـ ــکار عمومـ ــران و افـ ــد ایـ ــالش می کنـ و تـ

ـــول  ـــران قب ـــت ای ـــوده امادول ـــره ب ـــال مذاک ـــه درح ـــد ک ده
ـــروج  ـــار و خ ـــاد فش ـــا ایج ـــر ب ـــرف دیگ ـــا از ط ـــد ام نمی کن
غیرقانونـــی از برجـــام تحریم هـــای جدیدوضـــع کـــرده و 
لیســـت تحریـــم هـــا را بلندتـــر می کنـــد اقداماتـــی کـــه 
ـــی اســـت. ـــن الملل ـــررات بی ـــات و مق همـــه برخـــالف توافق
بروجـــردی در موردتحریـــم پتروشـــیمی گفـــت: پتروشـــیمی 
ـــم  ـــه تحری ـــا اســـت؛ البت ـــی م ـــم صادرات ـــای مه از فرآورده
ـــالت خـــود در پتروشـــیمی  ـــه مامعام ـــه آن معنانیســـت ک ب
ـــورهایی  ـــق کش ـــن کار از طری ـــه ای ـــم ک ـــام نمی دهی را انج
مثـــل چیـــن و روســـیه و خیلـــی از کشـــورهای دیگـــر 
ادامـــه پیـــدا می کنـــد آمریـــکا هـــم در ایـــن بیـــن 
همچـــون نفـــت فشـــار خـــود را ادامـــه خواهـــد یافـــت.

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان گفـــت: 
شـــورای نگهبـــان شـــوق ومیلـــی بـــه 
ووظایـــف خـــود  اختیـــارات  توســـعه 
ندارد.»عباســـعلی کدخدایـــی« دربـــاره 
قانـــون انتخابـــات گفـــت: مـــالک اصلـــی کار شـــورای نگهبـــان قانـــون اســـت، 
قانـــون انتخابـــات یـــک قانـــون کارآمـــد و منطبـــق بـــا نیازهـــای امـــروز 
نیســـت تالش هایـــی بـــرای اصـــالح صـــورت گرفـــت ولـــی متأســـفانه 
ــات  ــوع در انتخابـ ــن موضـ ــدن ایـ ــی شـ ــرای اجرایـ ــر بـ ــج مدنظـ نتایـ
ـــی در  ـــگاه آهنگران ـــاره حضورپ ـــن درب ـــت.وی همچنی پیـــش رو صـــورت نگرف
ـــات  ـــاره انتخاب ـــان اظهارداشـــت:قرار اســـت وی مســـتندی درب ـــورای نگهب ش
ـــنهاد  ـــم و پیش ـــام دادی ـــه ای انج ـــی مصاحب ـــن رو باهماهنگ ـــد ازای ـــه کن تهی
ـــق  ـــه صـــورت ســـمبلیک ناظرباشـــند زیرامـــا وظایـــف راطب ـــم ایشـــان ب کردی
قانـــون انجـــام می دهیـــم و نگرانـــی نداریم.ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان 
ـــات  ـــان درانتخاب ـــورای نگهب ـــای ش ـــورد معیاره ـــوالی درم ـــه س ـــخ ب در پاس
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــرای بررســـی صالحیت هـــا، گفت:شـــورای 

ـــزود: مفاســـد  ـــی را مـــد نظـــر دارد.وی اف ـــان همیشـــه معیارهـــای قانون نگهب
ـــد نظـــر  ـــت، همیشـــه م ـــا نظـــام و حاکمی ـــت ب ـــی و ضدی اقتصـــادی، اخالق
ـــون  ـــه در قان ـــت ک ـــوده اس ـــا ب ـــی صالحیت ه ـــرای بررس ـــان ب ـــورای نگهب ش
ـــا  ـــی صالحیت ه ـــه داد: بررس ـــی ادام ـــود دارد.کدخدای ـــز وج ـــات نی انتخاب
بـــر اســـاس ایـــن معیارهـــا اســـت، مطلـــب جدیـــدی نیســـت و بنـــده 
درمصاحبه ای،ایـــن معیارهـــا را بـــه عنـــوان شـــرایط کلـــی اعـــالم کـــردم.
وی تاکیـــد کرد:شـــورای نگهبـــان درانتخابـــات پیـــش رو بجزقانـــون،روش 
ــوص  ــی در خصـ ــدارد کدخدایـ ــا نـ ــی صالحیت هـ ــرای بررسـ ــری بـ دیگـ
ـــور  ـــس و وزارت کش ـــورای نگهبان،مجل ـــکل از ش ـــی متش ـــکیل کارگروه تش
ـــه  ـــی ک ـــات گفت:هرزمان ـــون انتخاب ـــرح اصـــالح قان ـــرادات ط ـــع ای ـــرای رف ب
ـــد. ـــور می یابن ـــروه حض ـــن کارگ ـــا در ای ـــان م ـــوت کند،کارشناس ـــس دع مجل
ـــتصوابی  ـــارت اس ـــورد نظ ـــیون درم ـــا سیاس ـــدار ب ـــو و دی ـــاره گفتگ وی درب
ـــدار  ـــو و دی ـــا بســـیاری از دوســـتان گفتگ ـــا ب ـــس گفت:م ـــات مجل در انتخاب
ـــرار نیســـت  ـــا ق ـــم ام ـــان پاســـخ می دهی ـــواالت و ابهاماتش ـــه س ـــم و ب داری

ـــود ـــانه ای ش ـــا رس ـــن دیداره ـــه ای هم

یـک منبـع آگاه بـا اعـالم خبـر خودکشـی نافرجـام داوری 
گفت:مشـاور رئیـس دولت هـای نهـم و دهـم در بیمارسـتان 
بسـتری است.شـایعه ای در فضای مجازی منتشـر شد مبنی 
بـر اینکـه عبدالرضـا داوری،مشـاور محمود احمدی نـژاد بر اثر 
خودکشـی در منزل خود درگذشـت. علی اکبـر جوانفکر دیگر 
مشـاور احمدی نـژاد در ایـن رابطـه گفت:مـدت زیادی اسـت 
کـه بـا آقـای داوری ارتبـاط نـدارم و از صحـت و سـقم ایـن 
خبـر بی اطـالع هسـتم هیـچ کـس جـز خانـواده و اطرافیـان 

ایشـان نمی توانـد بـه درسـتی پاسـخ ایـن سـوال را بدهد.

رییـس جمهـوری روسـیه در کمتـر از یـک روز بـار دیگـر بـه 
آمریـکا بـرای خـروج از توافـق هسـته ای با ایران موسـوم به 
برجـام تاخـت و اعـالم کرد کـه همه نگـران آینده ایـن توافق 
هسـتند.والدیمیر پوتین در نشسـت سـران تعامل و اقدامات 
اعتمـاد سـاز در آسـیا )سـیکا( در شـهر دوشـنبه پایتخـت 
تاجیکسـتان بـار دیگـر تاکید کرد: روسـیه برای اجـرای کامل 
برجـام توسـط تمـام شـرکت کننـدگان در آن تـالش می کند. 
وی خاطرنشـان کـرد: خـروج آمریـکا از برجـام اجـرای ایـن 
توافـق بیـن المللـی را دشـوارتر کـرده اسـت و این مسـاله بر 
نظـام منـع انتشـار سـالح هسـته ای در جهـان تاثیـر منفـی 

است. گذاشـته 

خودکشی داوری 
دروغ مجازی یا خبر واقعی

همه نگران برجام هستند

معـاون امورمطبوعاتـی واطالع رسـانی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی نوشـت:هدف اعالمـی آمریـکا تغییـر رژیم بـه بهانه 
سـالح هسـته ای امـا هدف اقدامـی آنها، تجزیه ایران اسـت.
محمد خدادی در حساب شخصی توئیترخودنوشت:هشداربه 
ایرانی ها!هـدف اعالمـی آمریـکا تغییررژیـم بـه بهانـه سـالح 
هسـته ای امـا هـدف اقدامـی آنها،تجزیه ایران اسـت تا مثل 
آسـیای میانـه درشـمال ودرجنـوب خلیـج فـارس بـا چنـد 
کشـور کوچک،منفعـل ومطیـع بـه جـای یـک ایـران مقتـدر 
ویکپارچـه روبـرو باشـد؛ ایـران امروز،مانع اهـداف خاورمیانه 

جدیـد و منافـع آمریکا و اسـرائیل اسـت.

وزیـر خارجـه انگلیـس در تازه تریـن ادعاهـای خـود بـه طـور 
مسـتقیم مسـئولیت حملـه بـه نفت کش هـای دریـای عمان 

را بـه عهـده ایران دانسـت.
 جرمـی هانـت، وزیر امـور خارجه انگلیـس در این باره مدعی 
شـد: »ارزیابی مـان مـا را بـه ایـن نتیجـه رسـانده اسـت کـه 
تقریبـًا قطعـی اسـت ایـران مسـئولیت ایـن حمله هـا را بـر 
عهـده دارد«.هانـت ادعاکرد:»حمله های اخیـر الگویی از رفتار 
بی ثبات کننـده ایـران را شـکل داده و منطقـه را بـا خطـری 

جـدی مواجـه می سـازد«.

هدف آمریکا تجزیه 
ایران است

پافشاری »جرمی هانت« 
برای اتهام زنی به ایران
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

فرو ریختن ارگ ۲۰۰۰ ساله در شهر غزنین15 هزار گردشگر در جشنواره شیردوشان، حضور یافتند
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــس می رئی
ـــش از 15  ـــت: بی ـــان گف ـــگری دامغ و گردش
هـــزار نفـــر از گردشـــگران و عالقـــه منـــدان 
بـــه آییـــن هـــای کهـــن و قدیمـــی، در 
ـــمی  ـــدی قاس ـــور یافتند.مه ـــاج حض ـــدر دیب ـــی امام ـــنواره مل ـــمین جش شش
ـــش  ـــور بی ـــا حض ـــان ب ـــا شیردوش ـــدر ی ـــوی امام ـــی و معن ـــن مل افزود:آیی
ـــی  ـــم آیین ـــن مراس ـــه ای ـــدان ب ـــه من ـــگران و عالق ـــر از گردش ـــزار نف از 15 ه
ـــاج و در  ـــد دیب ـــزاده محم ـــوار امام ـــرداد در ج ـــه 24 خ ـــنتی، روز جمع و س
زیـــر درخـــت کهـــن 2 هـــزار و 500 ســـاله دیبـــاج برگـــزار شـــد.وی اظهـــار 
ـــد راه  ـــی توان ـــن، م ـــن آیی ـــگران از ای ـــر گردش ـــی نظی ـــتقبال ب ـــت: اس داش
گشـــا و بهانـــه ای بـــرای توســـعه صنعـــت گردشـــگری در منطقـــه باشـــد.
ـــه گردشـــگران  ـــح کـــرد: ایجـــاد تاسیســـات خدمـــات رســـان ب قاســـمی تصری
و رفـــع مشـــکالت زیرســـاختی، عاملـــی مهـــم بـــرای رشـــد و بالندگـــی 
ایـــن جشـــنواره اســـت.وی ادامـــه داد: نبـــود زیرســـاخت هـــای مناســـب 
ـــا حضـــور گســـترده گردشـــگران  ـــه ب ـــن جشـــنواره اســـت ک ـــی ای ـــود اصل کمب

ـــرف  ـــی مشـــکالت را برط ـــده تمام ـــای آین ـــوان در ســـال ه ـــی ت ـــه م در منطق
ـــزود:  ـــمی اف ـــور کرد.قاس ـــهر تص ـــن ش ـــرای ای ـــش ب ـــده نویدبخ ـــرده و آین ک
امـــروزه گردشـــگری بـــه عنـــوان یکـــی از مهـــم تریـــن صنعـــت هـــای 
دنیـــا بـــرای کســـب درآمـــد شـــناخته مـــی شـــود کـــه بـــا اســـتفاده از 
ـــه  ـــرد.وی اضاف ـــت ک ـــی تقوی ـــه خوب ـــت را ب ـــن صنع ـــد ای ـــکان، بای ـــن ام ای
ـــت  ـــتفاده از ظرفی ـــا، اس ـــی زیب ـــط اقلیم ـــنواره در محی ـــزاری جش ـــرد: برگ ک
ـــی  ـــی و بوم ـــیقی محل ـــتی، موس ـــع دس ـــرداری از صنای ـــره ب ـــروری، به دامپ
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــوی اس ـــن معن ـــن آیی ـــف ای ـــاط ضع ـــنواره، از نق ـــازی جش س
ـــی  ـــرای معرف ـــرد: ب ـــان ک ـــر نش ـــمی خاط ـــه شود.قاس ـــه آن توج ـــتر ب بیش
ـــنواره پرداخـــت  ـــن جش ـــج ای ـــغ و تروی ـــه تبلی ـــد ب ـــنواره، بای ـــن جش ـــر ای بهت
ـــرار  ـــاط الزم را برق ـــرای جـــذب گردشـــگر، ارتب ـــای همجـــوار ب ـــا اســـتان ه و ب
ـــام زاده  ـــه شـــماره 890 در ســـال 1391، ام ـــاج ب ـــدر دیب ـــرد. جشـــنواره امام ک
ـــاج  ـــت ُارس دیب ـــال 1378 و درخ ـــماره 2423 در س ـــه ش ـــاج ب ـــد دیب محم
ـــه شـــماره 130 در  ـــن درخـــت اســـتان ســـمنان ب ـــن ســـال تری ـــوان که ـــه عن ب

ـــد. ـــیده ان ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــی ای ـــار مل ـــت آث ـــال 1390 در فهرس س

ـــک  ـــی از ی ـــل توجه ـــش قاب ـــب بخ تخری
ارگ مربـــوط بـــه قـــرن 12 میـــالدی 
در شـــهر غزنیـــن موجـــب افزایـــش 
نگرانی هـــا دربـــاره وضعیـــت میـــراث 
فرهنگـــی و تاریخـــی افغانســـتان شـــده 
اســـت.این ارگ قدیمـــی بـــا نـــام »غزنیـــن« شـــناخته می شـــود در اصـــل 
ـــه  ـــرج آن ب ـــر 14 ب ـــت اخی ـــد وق ـــی چن ـــه ط ـــت ک ـــوده اس ـــرج ب دارای 36 ب
ـــب  ـــهل انگاری تخری ـــنگین و س ـــای س ـــگ، باران ه ـــه جن ـــن ده ـــبب چندی س
شـــده اند.این ارگ و دژ تاریخـــی یکـــی از چندیـــن محوطـــه باســـتانی 
منحصـــر در افغانســـتان از مرکـــز بودایـــی پیـــش از اســـالم در دره بامیـــان 
ـــور اســـت  ـــاده اســـتان غ ـــه دورافت ـــرن دوازدهمـــی جـــام در منطق ـــاره ق ـــا من ت
ـــان  ـــی ارزشمندش ـــراث فرهنگ ـــت از می ـــوری محافظ ـــد ف ـــی نیازمن ـــه همگ ک
ـــان ســـنگین ترین  ـــه ســـال گذشـــته در جری ـــن ک هســـتند.مقامات شـــعر غزنی
ـــد  ـــان درآمـــده اســـت، اعـــالم کردن ـــرل نیروهـــای طالب ـــه کنت ـــًا ب نبردهـــا تقریب
ـــرو  ـــاران ف ـــنگین ب ـــارش س ـــبب ب ـــه س ـــی ب ـــی از دژ و ارگ تاریخ بخش های

ریختـــه اســـت امـــا ســـاکنان بومـــی معتقدنـــد بی توجهـــی و ســـهل انگاری 
نیـــز در تخریـــب ایـــن بنـــای باســـتانی نقـــش داشـــته اســـت کـــه از آن 
ـــیالب  ـــیر س ـــر مس ـــرای تغیی ـــال ب ـــاخت کان ـــدم س ـــه ع ـــوان ب ـــه می ت جمل
از ســـوی دولـــت اشـــاره کرد.محبـــوب هللا رحمانـــی، مدیـــر امـــور فرهنگـــی 
ــای  ــنگین و درگیری هـ ــارش سـ ــد بـ ــن، می گویـ ــهر غزنیـ ــی شـ و اطالعاتـ
اخیـــر موجـــب فروریختـــن برج هـــا ارگ شـــده امـــا دولـــت مشـــغول کار 
ـــات  ـــل نج ـــب کام ـــی را از تخری ـــای تاریخ ـــن بن ـــا ای ـــود ت ـــی ب ـــر روی طرح ب
ـــن  ـــغول کار در ای ـــال 2013 مش ـــا س ـــز ت ـــی نی ـــان آلمان ـــد و باستان شناس ده
ـــاروی ارگ تاریخـــی غزنیـــن در حالـــی  ـــرج و ب محوطـــه بودند.فـــرو ریختـــن ب
ـــای  ـــت بن ـــاره وضعی ـــی درب ـــن نگرانی های ـــش از ای ـــه پی ـــت ک روی داده اس
ـــه از ســـال 2002  ـــز مطـــرح شـــده ک ـــور نی ـــار جـــام در اســـتان غ 900 ســـاله من
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــکو ق ـــر یونس ـــرض خط ـــار در مع ـــراث آث ـــت می در فهرس
نیروهـــای طالبـــان در جریـــان بـــه قـــدرت رســـیدن از ســـال 1996 تـــا 20001 دو 
ـــد  ـــر کردن ـــان افغانســـتان را منفج ـــتان بامی ـــز اس ـــی را در مرک مجســـمه بودای

چـــرا کـــه آنهـــا را ُبـــت می دانســـتند.

 پیام
 میراث

در دومین جلسه شورای ثبت آثار ملی در سال جاری که در دفتر اداره کل ثبت آثار و با حضور مصطفی پورعلی )مدیرکل دفتر 
ثبت(برگزار شد، 62 اثر از استان های یزد، قزوین و مازندران مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا دو اثر از استان یزد موفق به جلب 

نظر مثبت اعضای شورای ثبت نشد و 60 اثر دیگر به ثبت ملی رسید.
در این جلسه، ٣٦ اثر از استان یزد، ١2 اثر از استان قزوین و ١2 اثر از استان مازندران در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

بـر  خـود  زمین شناسـی  مطالعـات  جریـان  در  محققـان 
روی دهانـه » وردفـرت«  بـه تعدادی سـنگ نگاره باسـتانی 
برخوردندکـه توسـط سـاکنان پیشـین ایـن منطقـه حکاکی 

شـده اند.
بـه گـزارش ایسـنا وبـه نقـل از انشـنت اوریجینـز، محققان 
آفریقـای جنوبـی بـه اکتشـاف بزرگـی در نزدیـک دهانـه 
برخوردی»وردفرت«بزرگتریـن دهانـه پدیـد آمـده از برخورد 
شـهاب سـنگ در زمیـن دسـت یافتند.بـه گفتـه محققـان 
اطالعـات  مـکان  درایـن  شـده  نگاره هـای کشـف  ،سـنگ 
و بینـش بهتـری نسـبت بـه سـاکنان اولیـه ایـن منطقـه 
ارائـه می دهد.2میلیاردسـال پیش،شـهاب سـنگ عظیمـی 
بـا سـرعت 40هزارمایـل برسـاعت بـه منطقـه ای کـه اکنـون 
منطقه آزاد آریقای شـمالی محسـوب می شـود،برخورد کرد.
ال  اف  توسـط»آی  شـده  منتشـر  گزارش هـای  طبـق 
سـاینس«، دهانـه »وردفرت«بـه عنـوان بزرگتریـن دهانـه 
برخـوردی و یکی از قدیمی ترین شـناخته می شـود.«عرض 
ایـن دهانـه کـه بـه 530 کیلومتـر می رسـد، زمانـی از ظاهر 
متمایـزی برخـوردار بـود امـا پس از فرسـایش های ناشـی 
داد. شـکل  تغییـر  زمین شناسـی  اولیـه  فرآیندهـای  از 
شـهاب سـنگی سـبب ایجاد دهانه برخوردی»وردفرت«شـد 
حـدود 16 کیلومترعـرض داشـت.این شهاب سـنگ سـبب 
دهانه»چیکشـلوب«  از  عظیم تـر  برخـوردی  دهانـه  ایجـاد 
شـد.دهان »چیکشـلوب« بـه دلیـل هـم زمانـی باانقـراض 
گروهی از دایناسـورها شـناخته شده است.سـنگ نگاره های 
کشـف شـده درایـن مـکان تصاویرحیواناتی همچون اسـب 
آبی،اسـب و بـز کوهـی را بـه تصویـر می کشـد.این تصاویر 
کـه بـر روی سـطح تختـه سـنگ ها حکاکـی شـده اند، در 
از دیگـری خلـق  طـول سـال های متوالـی و یکـی پـس 
شـده اند.قدمت ایـن تصاویـر کشـف شـده به 8 هزار سـال 
پیـش بـاز می گردنـد و محققـان معتقدنـد ایـن تصاویـر 
بـه  جنوبـی  آفریقـای  اولیـه  سـاکنان  از  توسـط گروهـی 
نـام »خویسـان« خلـق شده اندکارشناسـان انسان شـناس 
مطالعـات خـود را بـر روی آثـار و حکاکی های کشـف شـده 
بـه منظـور درک بهتـر جنبه هـای عرفانی این سـنگ نگاره ها 

در بیـن »خویسـان ها« آغـاز خواهنـد کـرد.

کشف سنگ نگاره های 
8 هزار ساله در آفریقای جنوبی

جلوه ای ماندگار از سبک زندگی پیشینیان

موزه مردم شناسی ارومیه به عنوان یکی از گنجینه های مطرح کشور در زمینه معرفی سبک زندگی پیشینیان است

بــه  ارومیــه  مــردم شناســی  مــوزه 
عنــوان یکــی از گنجینــه هــای مطــرح 
کشــور در زمینــه معرفــی ســبک زندگی 
ــخ  ــا تل ــدگان را ب پیشــینیان، بازدیدکنن
ــد  ــای دور پیون ــته ه ــیرین گذش و ش
ــداد  ــرای تع ــواره پذی ــد و هم ــی ده م
ــی  ــگران داخل ــی از گردش ــل توجه قاب
و خارجــی اســت. از پله هــای ایــن 
ــاری آجــری  ــه بامعم ســاختمان 2طبق
یا»ایالــت«  »انقــالب«  میــدان  در 
ــه  ــاال مــی روی، گاهــت ب ــه کــه ب ارومی
دربهــای چوبــی بــا کلــون و کوبــه هــای 
قدیمــی گــره می خورد.پــس از گــذر 
ازصنایــع  مملــو  2ســالن  ازنگهبانــی 
دســتی و ســبک زندگــی گذشــتگان در 
ــرار  ــش رو ق ــه اول ســاختمان پی طبق
می گیــرد؛ در ســالن ســمت راســت 

ادوات ســنتی کشــاورزی  اتــاق  بــه 
ــوری؛  ــی خ ــر م ــه ب ــداری منطق و دام
اینجــا قدیمــی تریــن ابــزار منطقــه 
ــای  ــر، پیمانه ه ــون گاوآهن،جنج همچ
صیقــل  داس،ســنگ  مخصــوص، 
می شــود.جلوی  مشــاهده  وغیــره 
اتــاق کشــاورزی مجســمه چوپانــی 
ــه  ــک« ب ــه »کپن ــوم ب ــی موس بالباس
ــوی بزوپشــم  ــه از م چشــم می خوردک
گوســفند بافتــه شــده تــا وی را در 
آن  ســوز  اســتخوان  ســرمای  برابــر 
ــد. ــت کن ــان، حفاظ ــای آذربایج روزه
ــه  ــی دســتار ب ــاق دیگر،زنان در یــک ات
ــه بلغــور تبدیــل  ــدم را ب دســت کــه گن
را  زمستانشــان  آذوقــه  می کنندتــا 
تأمیــن کنند،جلــوه ای از ســبک زندگــی 
بــه  را  اســتان  ایــن  مــردم  ســنتی 

ــگاه  ــتین ن ــته اند.نخس ــش گذاش نمای
در طبقــه دوم ایــن مــوزه بــه تاریخچــه 
ــه  ــرزمین و ب ــن س ــازی ای ــک س عین
ویــژه ارومیــه گــره می خــورد و وارد 
می شــوی،عینک هایی  کــه  ســالن 
در  و  ضخیــم  چهارچوب هــای  بــا 
ــود  ــه خ ــما را ب ــا ش ــال زیب ــن ح عی
می خوانــد؛ عینک هایــی کــه برخــی 
اســت.  مــردم  اهدایــی  آنهــا  از 
در  عدســی  ســاخت  دســتگاه های 
ــده ای را  ــد کنن ــر بازدی ــن ســالن ه ای
بــه یــاد ســاخت نخســتین عینــک در 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــدازد و ع ــه می ان ارومی
ســازان  عینــک  نخســتین  تصاویــر 
ــر دیــوار  ایــن شــهر و مغازه هایشــان ب
ایــن ســالن نصــب شــده اســت. پــس 
اتاق ها،چهاردیــواری  ازایــن  گــذر  از 

قدیمــی  قرآن هــای  نیــز  دیگــری 
متعــدد  نوشــته های  دســت  بــا 
اســت کــه  داده  جــای  خــود  در  را 
ــوه ای  ــی و جل ــه ای از کالم وح گنجین
ســرزمین  ایــن  ملــت  دینــداری  از 
ــردم  ــوزه م ــس م ــه رئی ــت.به گفت اس
ــوزه  ــن م ــل ای ــه مح ــی ارومی شناس
شمســی  هجــری   1315 ســال  در 
نظمیــه بــوده و درســال 1385هجــری 
ــال  ــده و درس ــداری ش ــی خری شمس
ــده  ــت ش ــی مرم ــری شمس 1392هج
ــد  ــا تاکی ــرزاده ب ــیروس اکب است.س
براینکــه مــوزه مــردم شناســی ارومیــه 
کشــور  موزه هــای  برتریــن  جــزء 
اســت، افزود:ســال گذشــته بخــش 
نســخ خطــی مربــوط بــه دوره قاجاریه 
ــه شــد  ــوزه اضاف ــه م ــز ب ــه نی و صفوی
و در صــورت تأمیــن اعتبــار، مجموعــه 
ــه  ــوط ب ــاعت های مرب ــدی از س جدی
دوره قاجاریــه بــه بخــش ســاعت های 
شــود.معاون  مــی  اضافــه  مــوزه 
فرهنگی،صنایــع  میــراث  فرهنگــی 
آذربایجــان  گردشــگری  و  دســتی 
ازدهــه  گفت:قبــل  هــم  غربــی 
ــاک در  ــای پوش ــا مجموعه ه 1370تنه
ــود داشــت  ــردم شناســی وج ــوزه م م
ولــی پــس از آن ابــزارآالت وادوات 
دســتی،انواع  صنایــع  کشــاورزی، 
توزیــن،  وســایل  هــا،  خرمنکــوب 
ریســندگی  وســایل  اســلحه،  انــواع 
غنــی  مجموعه هــای  و  بافندگــی  و 
شناســی  مــردم  مــوزه  در  دیگــری 
ــزود:  ــپهرفر اف ــن س ــای گرفت.حس ج
جمــع آوری مجموعه هــای مربــوط بــه 
زندگــی روســتایی و کشــاورزی هشــت 
ســال زمــان طــول کشــید وطــی ایــن 
کشاورزی،وســایل  ادوات  مــدت 

توزیــن و ســایر مجموعه هــای مربــوط 
ــه زندگــی روســتایی و کشــاورزی از  ب
ــاون  ــد. مع ــع آوری ش ــتاها جم روس
فرهنگــی میــراث فرهنگــی، صنایــع 
آذربایجــان  گردشــگری  و  دســتی 
غربــی بیــان کرد:مــوزه مــردم شناســی 
از  دیگــر  موزه هــای  بــه  نســبت 
ــوردار  ــی برخ ــه خاص ــت و وجه جذابی
اســت زیــرا بازدیدکننــدگان هنــگام 
وســایلی  و  ،مجموعه هــا  بازدیــد 
خاطــره  کــه  می کننــد  مشــاهده  را 
ــی  ــان تداع ــرای آن ــته را ب ــای گذش ه
دانشــجویان،دانش  می کنــد.وی 
آمــوزان، محققــان و پژوهشــگران را 
ــوزه  ــن م ــدگان ای ــترین بازدیدکنن بیش
برشــمرد و گفت:اواســط اســفند تــا 
13فروردیــن ایــن مــوزه بیشــترین 
داراســت.عمارت  را  بازدیــد  تعــداد 

ــوزه  ــاختمان م ــه )س ــهربانی ارومی ش
 1307 ســال  در  شناســی(  مــردم 
هجــری شمســی بــه منظــور اســتفاده 
ــاه  ــتور رضاش ــه دس ــی و اداری ب نظام
در مرکــز شــهر و درمیــدان توپخانــه 
ســاخته شــد و معمــار آن مشــهدی 
»محمــد حســین« معمــار معــروف بــه 
مــأل اوســتا بود.ایــن عمــارت در تاریــخ 
22 تیــر 1379 هجــری شمســی بــا 
ــی  ــار مل ــت آث ــماره 2761 در فهرس ش
ــی  ــان غرب ــید. آذربایج ــت رس ــه ثب ب
دارای 11 مــوزه تحــت پوشــش اداره 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای کل می
ــوزه مشــارکتی  و گردشــگری و ســه م
اعــم از مــوزه تاریخــی طبیعــی، مــوزه 
مفاخــر شهرســتان مهابــاد )ســرای 
ــی در  ــوزه خصوص ــک م ــن( و ی هیم

می باشــد. خــوی 

در  ایــران  اســالمی  ســفیرجمهوری 
اهمیــت  بــه  بااشــاره  بوداپســت 
ایــن  گردشگری،برتوســعه  صنعــت 
همــکاری هــا بامجارســتان تاکیدکــردو 
گفت:ایــران باپیشــینه تمدنــی هــزاران 
میــراث  از  بابرخــورداری  و  ســاله 
از  غنی،یکــی  تمدنــی  و  فرهنگــی 
خارجــی  گردشــگران  مقاصداصلــی 
محســوب شــده و ازطــرف دیگــر منابــع 
طبیعــی و بــه ویــژه جاذبــه هــای 
کویــری ایــران اشــتیاق گردشــگران 

خارجــی بــرای بازدیــد از کشــورمان 
را دوچنــدان کــرده اســت.»غالمعلی 
گفــت:  دربلگــراد  یــزدی«  رجبــی 
ــه  ــان درحــال حاضــر ب کشــورهای جه
گردشــگری بــه عنــوان یــک منبــع 
مــی  نــگاه  اقتصــادی  درآمــدزای 
کنند؛منبعــی کــه افــزون بــر ایجــاد 
ــاختهای  ــعه زیرس ــبب توس اشتغال،س
توســعه  و  احــداث  ازجملــه  کشــور 
جــاده ها،شــبکه هــای ارتباطــی و نیــز 
زمینــه  در  ســرمایه گــذاری  جــذب 

هــای مختلــف نظیــر ســاخت هتــل و 
ــتاها  ــهرها و روس ــت در ش ــل اقام مح
یزدی،هــدف  مــی شــود.رجبی  نیــز 
عمــده ســفارت جمهــوری اســالمی 
در  تــالش  را  مجارســتان  در  ایــران 
ــکاری هــای دو  ــت هم چارچــوب تقوی
کشــور درحــوزه هــای مختلــف عنــوان 
مجارســتان  در  ایــران  کرد.ســفیر 
گفــت: صنعــت گردشــگری ویافتــن 
ســفر  افزایــش  بــرای  راهکارهایــی 
مــردم مجارســتان بــه ایــران وآشــنایی 
ــه  ــور و زمین ــدن کش ــگ وتم ــا فرهن ب
گردشــگران  جــذب  بــرای  ســازی 
اروپایــی مــورد توجــه خــاص ســفارت 

ــت. ــده اس ــع ش واق

ایران از مقاصد اصلی 
گردشگران خارجی است

600 هزار نفر
بیننده شکوه تمدن آسیا

مدیــر کل مــوزه ملــی ایــران خبــر داد: آمــار بازدیــد نمایشــگاه » شــکوه تمــدن 
هــای آســیا » در مــوزه ملــی چیــن بــه مــرز 600 هــزار نفــر رســید.جبرئیل نوکنــده 
اعــالم کرد:نمایشــگاه »شــکوه تمدن هــای آســیا« کــه از 23 اردیبهشــت 1398 در 
مــوزه ملــی چیــن گشــایش یافــت، براســاس اعــالم مجریــان ایــن نمایشــگاه، 
در کمتــر از یــک مــاه پذیــرای 58352 نفــر بازدیدکننــده بــوده اســت.او بــا بیــان 
این کــه ایــن آمــار در ایــن محــدوده زمانــی نشــان از اســتقبال ویــژه مخاطبــان 
ــزرگ فرهنگــی در کشــور چیــن دارد، اضافــه کــرد: مــوزه ملــی  ــداد ب از ایــن روی
ایــران در مقــام یــک ســفیر فرهنگــی بــا شــرکت در ایــن نمایشــگاه ســعی بــر 
آن داشــت تــا گامــی مؤثــر در نمایــش فرهنــگ اصیــل و هنــر فاخــر ســرزمین 
ایــران بــردارد و تمــدن ایرانــی را بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن و تاثیرگذارترین 
تمدن هــای تاریــخ بشــر بــه جهانیــان معرفــی کنــد.در ایــن نمایشــگاه 22 کشــور 
آســیایی بــا انتخــاب ده تــا بیســت اثــر تاریخــی فرهنگــی حاصــل از یافته هــای 
ــل توجــه از فرهنــگ و تمــدن ســرزمین  ــری قاب باستان شناســی، معــرف تصوی
مــادری خــود بــوده و همچنیــن تــالش شــده نمایــش ســابقه ارتبــاط بــا کشــور 
چیــن را بــه ویــژه در امتــداد جــاده ابریشــم ارائــه کنند.مــوزه ملــی ایــران نیــز در 
ایــن نمایشــگاه بــا 15 اثــر تاریخی-فرهنگــی شــرکت کــرده کــه قدیمی تریــن آن 

ســنگ پــی بنــای داریــوش هخامنشــی اســت.

ته
نک

بـه گفتـه سـیروس اکبـرزاده رئیس مـوزه مردم شناسـی 
ارومیـه محـل این مـوزه در سـال 1۳1۵ هجری شمسـی 
نظمیـه بـوده و در سـال 1۳8۵هجری شمسـی خریداری 
شـده و درسـال 1۳92هجری شمسـی مرمت شـده است.
عمارت شـهربانی ارومیه)سـاختمان موزه مردم شناسـی( 
در سـال 1۳0۷ هجری شمسـی به منظور اسـتفاده نظامی 
و اداری بـه دسـتور  رضاشـاه در  مرکـز  شـهر  و  در میدان 
»محمـد  مشـهدی  آن  معمـار  و  شـد  سـاخته  توپخانـه 

حسـین« معمـار معـروف به مـأ اوسـتا بود.
ایـن عمـارت در تاریـخ 22 تیـر 1۳۷9 هجری شمسـی با 

شـماره 2۷61 در فهرسـت آثـار ملـی به ثبت رسـید.
آذربایجـان غربـی دارای 11 مـوزه تحت پوشـش اداره کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری و سـه موزه 
مشـارکتی اعـم از مـوزه تاریخـی طبیعـی، مـوزه مفاخـر 
شهرسـتان مهابـاد )سـرای هیمـن( و یک مـوزه خصوصی 

در خـوی می باشـد.

گردشگریمیراث

» فاروج« پایتخت آجیل کشور می شودتغییرکاربری قلعه ملکی هرات پس  از پایان مرمت
میـــراث  اداره  سرپرســـت 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری خاتـــم از پایـــان 
قلعـــه  مرمـــت  عملیـــات 
ــن و  ــی از بزرگتریـ ــوان یکـ ــه عنـ ــرات بـ ــی هـ ملکـ
ــاه  ــرداد مـ ــزد در مـ ــه و یـ ــالع منطقـ ــن قـ کاملتریـ

امســـال خبـــر داد.
»عبـــاس قدیریـــان« بـــا اشـــاره بـــه شـــروع طـــرح 
ـــار  ـــا اعتب ـــرات ب ـــی ه ـــه ملک ـــاماندهی قلع ـــت و س مرم
ــات  ــرد: عملیـ ــار کـ ــال، اظهـ ــارد ریـ ــه 2.5 میلیـ اولیـ
ـــار  ـــن اعتب ـــا تأمی ـــه ب ـــن قلع ـــاماندهی ای ـــت و س مرم
الزم از اوایـــل خـــرداد مـــاه امســـال آغـــاز و تـــا ســـه 

مـــاه آینـــده بـــه پایـــان می رســـد.
ـــوار  ـــا را شـــامل ســـاخت و ســـاز دی ـــن بن وی مرمـــت ای
خشـــتی برج هـــا بـــا تزئینـــات خاصشـــان عنـــوان و 
اظهـــار کـــرد: تـــراش و انـــدود کاهـــگل دیوارهـــا بـــه 
ـــای  ـــی پ ـــتحکام بخش ـــش، اس ـــش و روک ـــورت ته ک ص
دیوارهـــا، ســـاخت طـــاق و تویزه هـــای فـــرو ریختـــه 
ــه از  ــی قلعـ ــای اصلـ ــازی فضاهـ ــن کف سـ و همچنیـ

دیگـــر بخش هـــای ایـــن مرمـــت اســـت.
وی افـــزود: در آینـــده پـــس از مرمـــت تمامـــی 
ــع  ــوان مجتمـ ــه عنـ ــا، از آن بـ ــن بنـ قســـمت های ایـ
اســـتفاده  اقامتـــی و پذیرایـــی  اداری، خدماتـــی، 

. د می شـــو

ــاروج در  ــردم فـ ــده مـ نماینـ
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ــت 50  ــه قدمـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
فـــروش  و  تولیـــد  ســـاله 
آجیـــل در ایـــن شهرســـتان و وجـــود آجیل پزی هـــای 
ـــی  ـــازمان میراث فرهنگ ـــس س ـــتور رئی ـــدد، از دس متع
شـــهر  به عنـــوان  فـــاروج  ثبـــت  بـــرای  کشـــور 
ـــار  ـــتری اظه ـــادی شوش ـــر داد.ه ـــل خب ـــت آجی پایتخ
ـــاروج  ـــکبار در ف ـــل و خش ـــاالی آجی ـــت:مرغوبیت ب داش
ــود  ــه خـ ــول بـ ــت محصـ ــه اول را در کیفیـ ــه رتبـ کـ
ـــورد شـــهرت و  اختصـــاص داده، ســـبب شـــده اســـت م
ـــرد. ـــرار گی ـــور ق ـــاط کش ـــام نق ـــردم در تم ـــتقبال م اس

ـــدار  ـــهر دی ـــه ش ـــاروج ب ـــه ف ـــان اینک ـــا بی ـــتری ب شوش
ـــودن  ـــاز ب ـــل ب ـــه دلی ـــرد: ب ـــوان ک ـــت، عن ـــروف اس مع
ایـــن  بازارچه هـــای آجیـــل در طـــول شـــبانه روز، 
شـــهر آجیلـــی، مـــکان امـــن و خاطـــرات دل انگیـــزی 
ــت.  ــم زده اسـ ــگران رقـ ــافران و گردشـ ــرای مسـ را بـ
وی افـــزود: در همیـــن راســـتا و بـــه منظـــور رونـــق 
بخشـــیدن بـــه بـــازار بـــزرگ آجیـــل شـــهر فـــاروج و 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای آن، دســـتور ثبـــت فـــاروج 
ـــوی  ـــور از س ـــل« کش ـــت آجی ـــهر »پایتخ ـــوان ش ـــه عن ب
علـــی اصغـــر مونســـان )معـــاون رئیـــس جمهـــور و 
رئیـــس ســـازمان میـــراث فرهنگـــی کشـــور( صـــادر 

شـــده اســـت.
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روز گذشــته اســتاندار ســمنان در همایــش علمــی 
ــزر   ــای خ ــال آب از دری ــرح انتق تخصصــی ضــرورت ط
بــه اســتان ســمنان کــه در دانشــگاه ســمنان برگــزار شــد 
ضمــن بیــان اینکــه 78 هــزار میلیــارد مترمکعــب آب در 
دریــای خــزر وجــود دارد کــه قــرار اســت فقــط 25 هــزارم 
درصــد آن ســاالنه بــه ســمنان منتقل شــود، گفــت: »این 
حجــم برابــر بــا اســتحصال 2 سی ســی آب از یــک منبــع 
780 لیتــری اســت کــه البتــه بســیار ناچیــز محســوب 
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه 275 میلیــارد 
مترمکعــب آب شــیرین به جــز نــزوالت آســمانی از 
طریــق 130 رودخانــه بــه دریــای خــزر وارد می شــود«. بــه 
گفتــه علیرضا آشــناگر در حال حاضر کشــورهای حاشــیه 
دریــای خــزر نیــز از ایــن آب برداشــت می کننــد، نه تنهــا 
ــه صــورت وســیع و  ــروز ب ــن کشــورها ام ــه ای از آب بلک
قابــل توجــه از نفــت و گاز خــزر هــم اســتفاده می کننــد 
کــه یکــی از منابــع آلودگــی دریــای خــزر برداشــت بــی 
رویــه از منابــع نفــت و گاز محســوب می شــود کــه بایــد 
مــورد توجــه فعــاالن محیــط زیســت باشــد. بــه گــزارش 
مهــر، آشــناگر بــا بیــان اینکــه طــرح انتقــال آب خــزر هم 
ــه  ــال ب ــه امس ــرا، در بودج ــم اج ــات و ه ــر مطالع از نظ
ــرد  ــالم ک ــس مصــوب شــد، اع ــدگان مجل همــت نماین
ایــن طــرح تصویــب 81 درصــد آرای نماینــدگان را شــامل 
شــد و نشــان داد کــه ایــن طــرح، یــک پــروژه ملــی برای 
تأمیــن آب شــرب و صنعــت و توســعه یــک منطقــه مهم 
از ایــران اســالمی بــه حســاب می آیــد. وی در ادامــه مــی 
گویــد بــه طــور طبیعــی توقــع از فعــاالن زیســت محیطی 
اســتان ســمنان و ســایر کشــورها ایــن اســت کــه یــک 
مطالبــه ملــی و طــرح قانونــی را کمــک کننــد از ایــن رو 
دوســتداران محیــط زیســت دغدغه هایــی دربــاره اجــرای 

ایــن طــرح دارنــد کــه جــای نگرانــی نــدارد.

نوسان آب طبیعی است
بــه گفتــه این مقام مســوول اســتان ســمنان، نخســتین 
موضــوع زیســت محیطــی نوســانات در حجــم آب دریای 
ــد  ــع مانن ــت در برخــی مقاط ــد گف ــه بای ــزر اســت ک خ
ســال های 45 تــا 56 ســطح آب دریــا ســاالنه 16 ســانتی 
ــه  ــن نکت ــد ای ــا در ازای آن بای ــت ام ــب می رف ــر عق مت
ــد  ــاره ایــن رون را هــم دقــت کــرد کــه ســال ها بعــد دوب
ــاورزی  ــیاری از اراضــی کش ــی بس ــد و حت ــس ش برعک

ــه  ــرد ک ــر آب ب ــع را هــم زی ــون مترمرب ــادل دو میلی مع
نشــان می دهــد همــواره عقــب نشــینی و افزایــش 
ســطح آب دریــای خــزر طبیعــی بــوده اســت. آن طــور که 
آشــناگر گفتــه، دانشــمندان معتقــد هســتند کــه حجــم 
آب دریــای خــزر افزایــش هــم خواهــد یافــت، بنابرایــن 
ــه دلیــل 200 میلیــون مترمکعــب آب  ایجــاد خشــکی ب

اســتحصالی صــورت نخواهــد گرفــت.
اســتاندار ســمنان در ادامــه بــه برداشــت همســایگان از 
ــد: »برخــی  ــرده و مــی گوی ــز اشــاره ک ــن دریاچــه نی ای
کشــورهای حاشــیه ای مانند ترکمنســتان و قزاقســتان تا 

نیــم میلیــون مترمکعــب آب در ســال برداشــت می کننــد 
ــأن  ــتراتژیک ش ــائل اس ــز مس ــت را ج ــالً برداش و اص
ــی و  ــروگاه حرارت ــن آب در نی ــه از ای ــرا ک ــد چ می دانن

ــد«. ــتفاده می کنن ــی اس اتم
بــه گفتــه وی منشــأ آلودگــی بیشــتر برداشــت ها از منابع 
ــن رو  ــت آب، از ای ــه برداش ــت و ن ــزر اس ــت و گاز خ نف
ــه  ــده ک ــوع ش ــروز متن ــازی ام ــیرین س ــای ش روش ه
ــا  ــی ه ــت محیط ــای زیس ــا دغدغه ه ــی از آنه در برخ
ــات صــورت  ــاره اقدام ــز لحــاظ شــده اســت. وی درب نی

ــد، در راســتای  ــی گوی ــز م ــن طــرح نی ــرای ای ــه ب گرفت
تأمیــن مالــی پــروژه انتقــال آب خــزر، اقدامــات خوبــی 
صــورت گرفــت و 45 روز اســت کــه مطالعــات آن آغــاز 
ــرح  ــن ط ــر ای ــال حاض ــن رو در ح ــت؛ از ای ــده اس ش
آمــاده تدویــن بــوده و در مرحلــه ای هســتیم کــه پــس 
از تصویــب حتمــًا فراخــوان دعــوت بــه شــرکت در پــروژه 

می شــود. داده 

اعالم مشارکت برای حضور در طرح
ــیاری  ــه بس ــن زمین ــمنان در ای ــتاندار س ــه اس ــه گفت ب

انتقال آب به سمنان ضرری ندارد؟!
استاندار سمنان می گوید قرار است ساالنه فقط 2۵ هزارم درصد از کل آب موجود 

در دریای خزر به سمنان منتقل شود

اســتاندارد ســمنان: در حــال حاضــر کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر نیــز از آب دریــای خــزر 
برداشــت می کننــد کــه ایــن برداشــت بــه صــورت وســیع و قابــل توجــه از نفــت و گاز خــزر 
هــم صــورت مــی گیــرد. از ایــن رو یکــی از منابــع آلودگــی دریــای خــزر برداشــت بــی رویــه از 
منابــع نفــت و گاز اســت کــه بایــد مــورد توجــه فعــاالن محیــط زیســت قــرار گیــرد. بــه طــور 
طبیعــی توقــع از فعــاالن زیســت محیطــی اســتان ســمنان و ســایر کشــورها ایــن اســت کــه 
ــط زیســت  ــن رو دوســتداران محی ــد؛ از ای ــی را کمــک کنن ــی و طــرح قانون ــه مل ــک مطالب ی

ــاره اجــرای ایــن طــرح دارنــد کــه جــای نگرانــی نــدارد. دغدغه هایــی درب

ــزار  ــت ۷8 ه ــد اس ــمنان معتق ــتاندار س اس
میلیــارد مترمکعــب آب در دریــای خــزر 
وجــود دارد کــه فقــط 2۵ هــزارم درصــد 
ــل  ــمنان منتق ــه س ــاالنه ب ــت س ــرار اس آن ق
ــتحصال  ــا اس ــر ب ــم براب ــن حج ــه ای ــود ک ش
ــری  ــع ۷80 لیت ــک منب ــی آب از ی 2 سی س

ــت. اس

رنا
 ای

س:
عک

از  حفاظــت  »قانــون  جمهــور  رئیــس 
ســازمان  بــه  اجــرا  بــرای  را  خــاک« 
حفاظــت محیــط زیســت و وزارت جهــاد 
ــر،  ــزارش مه ــه گ ــرد. ب ــالغ ک ــاورزی اب کش
ــی، رئیــس  حجــت االســالم حســن روحان
را  از خــاک«  جمهــور »قانــون حفاظــت 
ــط  ــه ســازمان حفاظــت محی ــرای اجــرا ب ب
ابــالغ  جهادکشــاورزی  وزارت  و  زیســت 
کــرد. قانــون حفاظــت از خــاک کــه 4 
خــرداد 1398 در مجلــس شــورای اســالمی 
و 12 خــرداد 98 در شــورای نگهبــان بــه 
تصویــب و تأییــد رســیده بــرای اجــرا ابــالغ 
ــه پیشــنهاد مشــترک  ــه ب ــن الیح ــد. ای ش
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت 
ــن  ــه 30 فروردی ــاورزی در جلس ــاد کش جه
1394 هیئــت وزیــران بــه تصویــب رســیده 
بــود. بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت و بهــره 
بــرداری از منابــع خــاک و جلوگیــری از 
ــن  ــی از مهمتری ــب آن یک ــی و تخری آلودگ
ــورهای در  ــده کش ــال و آین ــای ح چالش ه
حــال توســعه بــه ویــژه کشــورهای واقــع در 
ــه  ــه خشــک از جمل ــه خشــک و نیم منطق
ایــران شــناخته می شــود و یکــی از دالیــل 
ــار  ــو رفت ــی و س ــر علم ــت غی ــم مدیری مه
ــع  ــی جام ــود قانون ــا خــاک در کشــور، نب ب
ــای  ــد فعالیت ه ــه بتوان ــت ک ــر اس و فراگی
و  دســتگاه ها  جامعــه،  آحــاد  کلیــه 
نهادهــای مرتبــط را در جهــت جلوگیــری 
از تخریــب و آلودگــی و مدیریــت بهینــه 

ــد.  ــگ نمای ــور هماهن ــاک کش خ
پایــداری  حفــظ  منظــور  بــه  بنابرایــن 
خــاک و حفاظــت کمــی و کیفــی، کاربــری 
ــاک  ــه از خ ــرداری بهین ــره ب ــح و به صحی
و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن و 
خاک هــای  بهســازی  و  اصــالح  احیــا، 
تخریــب و آلــوده شــده، الیحــه مذکــور 
ــه  ــی ب ــس از طــی مراحــل قانون ــه و پ تهی

ــد.  ــالغ ش ــون اب ــورت قان ص
ــر  ــان مه ــورای نگهب ــز ش ــل نی ــدی قب چن
تأییــد را بــه »الیحــه حفاظــت از خــاک« زد 
تــا ایــران بعــد از 14 ســال انتظــار و بــرای 
تخصصــی  »قانــون  صاحــب  اولین بــار 
ــه  ــد الیح ــود. تأیی ــاک« ش ــت از خ حفاظ
ــتان  ــا از بهارس ــه باره ــاک ک ــت از خ حفاظ
بــه شــورای نگهبــان رفــت باالخــره تأییدیــه 

ــت.  ــود را گرف خ

ش
موز

آ

تغییر رفتار شهروندان نسبت به محیط زیست 
با آموزش ممکن می شود

ــت  ــازمان حفاظ ــش س ــوزش و پژوه ــاون آم مع
محیــط زیســت گفت:تغییــر رفتــار شــهروندان 
نیازمنــد  زیســت  محیــط  از  صیانــت  بــرای 
آمــوزش مســتمر، بــه روز شــدن قوانیــن، همراهــی 
ــت.  ــی اس ــزی منطق ــه ری ــی و برنام ــتگاههای اجرای ــه دس هم
ــط زیســت،  ــی محی ــش مل ــر، نخســتین همای ــزارش مه ــه گ ب
ــا محورهــای بررســی نقــش  مشــارکت اجتماعــی و فرهنگــی ب
مدیریــت شــهری در اجــرای مالحظــات زیســت محیطــی طــرح 
هــا و پــروژه هــا، بررســی نقــش مشــارکت اجتماعــی در کاهــش 
ــا  ــدی نی ــکندر امی ــور اس ــا حض ــی ب ــت محیط ــالت زیس معض
ــی  ــط زیســت، عل ــازمان محی ــاون آم. وزش و پژوهــش س مع
فرخــزاد معــاون عمرانــی اســتانداری، حســن پســندیده مدیــرکل 
محیــط زیســت اســتان و جمعــی از تشــکل هــای مــردم نهــاد، 
پیــش از ظهــر یکشــنبه در ســالن اجتماعــات اســتانداری 
ــش  ــن همای ــا در ای ــدی نی ــکندر امی ــد. اس ــزار ش ــن برگ قزوی
اظهارداشــت: اســاس اکثــر پروتــکل هــای محیــط زیســتی بــر 

اســاس مشــارکت اجتماعــی اســت و چــون محیــط زیســت از 
ــه  ــه ب ــدارد توج ــی ن ــرز جغرافیای ــت و م ــده اس ــایل پیچی مس
ــروزه  ــرد: ام ــان ک ــد. وی بی ــی طلب ــی را م ــهای خاص آن روش
ــم  ــدی مواجهی ــا چالــش هــای مت ــط زیســت ب در ح. وزه محی
ــایل  ــل مس ــرای ح ــی ب ــای جهان ــکل ه ــد در پروت ــر چن و ه
زیســت محیطــی یــک نــگاه یکپارچــه وجــود داشــته امــا امــروز 
وضعیــت فــرق کــرده اســت. امیــدی نیــا تصریــح کــرد: حــدود 
10 تــا 20 درصــد بیمــاری هــای نــو ظهــور و نیــز بیمــاری هــای 
ســرطانی و اختــالالت متــاب. ولیســم بــه رعایــت نکــردن امــور 
زیســت محیطــی بســتگی دارد بــه همیــن دلیــل بــرای رســیدن 
بــه ســالمت بایــد بــه ایــن مــوارد اهمیــت دهیــم. ایــن اســتاد 
ــت و  ــزه مدیری ــی معج دانشــگاه یادآورشــد: مشــارکت اجتماع
آفــت مدیریــت کشــور بخشــی نگــری اســت و اگــر بخواهیــم از 
تجربــه مفیــد دنیــا اســتفاده کنیــم بایــد شــهروندان توانمنــدی 
مطلوبــی پیــدا کــرده و بــه »شــهروند مٔســول کنشــگر« تبدیــل 

شــوند.

ــن  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــران ب ــای ســفید در گذشــته در ای لک لک ه
پرنــده در مســیر رفتــن بــه حــج و در خــود مکــه مشــاهده می شــد، 
ــب  ــوع موج ــن موض ــدند. ای ــروف ش ــک" مع ــی لک ل ــه "حاج ب
ــودی  ــا ناب ــت ام ــور اس ــمند در کش ــه ارزش ــن گون ــه ای ــرام ب احت
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــن گون ــش ای ــث کاه ــتگاه ها باع زیس
وجــود، کارشناســان حیــات وحــش خوزســتان امســال 57 آشــیانه 

ــد. ــت کردن ــک ســفید را مشــاهده و ثب ــال لک ل فع
ــواع  ــه ان ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــی مدحج  موس
لک لک هــای مشــاهده شــده در ایــران اظهــار کــرد: خانــواده 
لک لک هــا در ایــران ســه گونــه هســتند؛ لک لــک ســفید یــا 
حاجــی لک لــک، لک لــک ســیاه و لک لــک گــردن ســفید 
کــه از ایــن ســه گونــه، لک لــک ســفید و لک لــک ســیاه در 
خوزســتان قابــل مشــاهده هســتند. وی افــزود: لک لک هــای 
ــدن  ــول ب ــتند. ط ــزی هس ــدگان کنارآب ــن پرن ــفید از بزرگتری س
ایــن لک لک هــا 102 ســانتیمتر اســت. لک لک هــای ســفید 
ــدن ســفید و  دارای منقــار و پاهــای قرمــز هســتند و همچنیــن ب
شــاه پرهای ســیاه دارنــد. ایــن کارشــناس مســئول حیــات وحــش 
محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان گفت: 
ایــن لک لک هــا در گذشــته در ایــران بــه دلیــل اینکــه ایــن پرنــده 
ــد،  ــاهده می ش ــه مش ــود مک ــج و در خ ــه ح ــن ب ــیر رفت در مس
ــب  ــوع موج ــن موض ــدند. ای ــروف ش ــک" مع ــی لک ل ــه "حاج ب
ــه ارزشــمند در کشــور اســت امــا متأســفانه  ــه ایــن گون احتــرام ب
نابــودی زیســتگاه ها باعــث کاهــش ایــن گونــه شــده اســت. وی 

تصریــح کــرد: حاجــی لک لــک یــا لــک لــک ســفید از گونه هــای 
ــرای  ــی ب ــت فراوان ــه اهمی ــال کاهــش اســت ک ارزشــمند و در ح
ــا  ــه ارزشــمند ب ــوع زیســتی جهــان و خوزســتان دارد. ایــن گون تن
نــام علمــی )Ciconia ciconi( معمــوالً در کشــور مــا بــه صــورت 
مهاجــر پاییــز و زمســتان در نقــاط مختلــف مرکــز و غــرب کشــور 
مشــاهده می شــود. البتــه در برخــی نقــاط در بهــار و تابســتان هــم 
مشــاهده می شــود و در معــدود آشــیانه هایی در کشــور جوجــه آوری 
دارد. یکــی از مکان هــای مهــم زادآوری ایــن پرنــده در ایــران، 
ــه اقدامــات الزم  ــا اشــاره ب اســتان خوزســتان اســت. مدحجــی ب
جهــت حفاظــت از لک لک هــای ســفید، گفــت: یکــی از مهمتریــن 
 )White Stork( ــرای لک.لک هــای ســفید اقدامــات حفاظتــی ب
مراقبــت از آشــیانه های محــدود آنهــا اســت. اقــدام دیگــر فراهــم 
کــردن مکان هــای جدیــد بــرای آشیانه ســازی اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه خوشــبختانه ایــن گونه هنــوز در خوزســتان جوجــه آوری دارد، 
خاطرنشــان کــرد: حاجــی لک لک هــا پرندگانــی هســتند کــه 
معمــوالً نزدیــک بــه جوامــع انســانی زندگــی می کننــد. همچنیــن 
روی درختــان کهنســال، پشــت بام هــا، دکل هــای مخابــرات و بــرق 
ــایش  ــش و آس ــه آرام ــه ب ــن رو، توج ــازند و از ای ــیانه می س آش
ــت  ــرای حفاظ ــان ب ــا انس ــا ب ــات آنه ــری از تعارض ــا و جلوگی آنه
ایــن پرنــدگان زیبــا ضــروری اســت. کارشــناس مســئول حیــات 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت  وحــش محیــط طبیعــی 
خوزســتان بیــان کــرد: ایــن پرنــدگان ســال های متمــادی از 
ــیانه را  ــان آش ــال هم ــر س ــد و ه ــتفاده می کنن ــیانه اس ــک آش ی

ــتند،  ــر هس ــی تک همس ــن پرندگان ــد. همچنی ــازی می کنن بازس
بنابرایــن حفــظ آشــیانه های آنهــا ضــروری اســت. مدحجــی 
تصریــح کــرد: لک لک هــای ســفید در گذشــته در نقــاط مختلــف 
شــهر اهــواز حتــی بــر پشــت بام هــا آشــیانه داشــتند امــا امــروزه 
آشــیانه فعــال ایــن گونــه در اهــواز وجــود نــدارد و تنهــا در مناطــق 
ــار  ــد. وی ادامــه داد: به محــدودی در خوزســتان جوجــه آوری دارن
ــتان  ــفید در خوزس ــای س ــال لک لک ه ــیانه های فع ــال آش امس
توســط کارشناســان حیــات وحــش محیــط طبیعــی اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان و دوســتداران محیــط زیســت 

سرشــماری شــد و ایــن اطالعــات در کمیتــه ثبــت پرنــدگان ایــران 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت. ایــن کارشــناس مســئول حیــات وحــش 
محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
افــزود: در سرشــماری کــه انجــام شــد آشــیانه های فعــال یعنــی 
ــد در  ــفید در آن زادآوری کرده ان ــای س ــه لک لک ه ــیانه هایی ک آش
نقــاط مختلــف خوزســتان تصویربــرداری و ثبــت شــد. وی گفــت: 
گــزارش مشــاهده 57 آشــیانه فعــال لک لــک ســفید بــا مشــاهده 
جوجه هــا و والدیــن در خوزســتان در کمیتــه ثبــت پرنــدگان ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.

ــزا و شــالی از  ــدم، جــو، کل ــه آتــش کشــیدن کاه و کلــش گن  ب
ــدران بویــژه در اراضــی همجــوار  زمیــن هــای کشــاورزی در مازن
بــا عرصــه هــای منابــع طبیعــی بــه مشــکل دنبالــه داری تبدیــل 
شــده اســت کــه گویــی راه حلــی بــرای آن وجــود نــدارد و امســال 
ــر  ــه خاط ــی ب ــع طبیع ــوه مناب ــی انب ــش گیاه ــود پوش ــا وج ب
بارندگــی هــای بهــاری، در صــورت چــاره نیندیشــیدن مــی توانــد 

بــه کابــوس همگانــی تبدیــل شــود.
نیــاز کشــاورزان بــه افزایــش درآمــد از محــل کشــت دوم 
محصــوالت زراعــی گنــدم، جــو، کلــزا و برنــج در کنــار کشــاورزی 
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تجزیه فیلتر سیگار در طبیعت 
۳۶ ماه طول می کشد

کاهش حیات دریایی اروپا 
بر اثر تغییرات اقلیمی

ممکــن اســت تصــور عمــوم 
تاثیــرات منفــی  از  مــردم 
ســوء  آثــار  تنهــا  ســیگار 
انســان ها  ســالمت  بــر 
ــی  ــه شــدت مخرب ــیگار تاثیــرات ب ــا س ــد ام باش
بــرای محیــط زیســت دارد و بــه گفتــه رئیــس اداره 
محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران، تجزیــه 
ــیرین  ــای ش ــیگار( در آب ه ــر س ــیگار )فیلت ــه س ت
ایســنا،  بــه گــزارش  می کشــد.  طــول  مــاه   36
فاطمــه اکبرپــور بــا بیــان اینکــه بیــش از 90 درصــد 
ــتان  ــان از َاِس ــدی در جه ــیگارهای تولی ــر س از فیلت
ســلولز اســت کــه به ســختی تجزیــه می شــوند، 
ــواد  ــودن م ــل دارا ب ــه دلی ــاده ب ــن م ــرد: ای ــار ک اظه
ــط  ــد محی ــر تهدی ــالوه ب ــاک ع ــیمیایی و خطرن ش
زیســت، ســالمت انســان، گیاهــان و ســایر جانــداران 
ــدازد. رئیــس اداره محیــط  را نیــز بــه مخاطــره می ان

زیســت انســانی محیــط زیســت اســتان تهــران 
ادامــه داد: تجزیــه و تخریــب َاِســتان ســلولز در 
طبیعــت در شــرایط بی هــوازی بیــن یــک تــا دو 
مــاه، در خــاک بیــن شــش تــا 9 مــاه و در آب هــای 
ــی  ــن یک ــد بنابرای ــول می کش ــاه ط ــیرین 36 م ش
از معضــالت زیســت محیطی ناشــی از اســتعمال 
دخانیــات از جملــه ســیگار صــرف نظــر از ضررهــای 
آن بــر ســالمت انســان ها، دفــع تــه ســیگارها )فیلتــر 
ســیگار( در محیــط زیســت اســت کــه آلودگــی 
ــداران  ــرات منفــی در رشــد گیاهــان، جان خــاک و اث
و پرنــدگان را بــه دنبــال دارد. بــه گفتــه اکبرپــور 
همچنیــن فیلتــر ســیگار از طریــق روان آب هــا و بــاران 
بــه جریان هــای آبــی منتقــل و بــا ورود بــه زنجیــره 
غذایــی ســبب مســمومیت پســتانداران دریایــی، 
موجــودات آبــزی، الک پشــت ها و ... می شــود و 

تنــوع زیســتی را تهدیــد می کنــد.

یــک مطالعــه پیش بینــی 
ــا  ــای اروپ ــه آب ه ــرده ک ک
بــه دنبــال گرمایش بیشــتر، 
30 درصــد از حیــات دریایــی 
ــه  ــد ک ــت می دهن ــی را از دس ــیب پذیر اقیانوس و آس
ــه ماهی هــا  ــد بی روی ــار صی ــن عامــل خطــر در کن ای
مــردم  غذایــی  امنیــت  و  معیشــت  می توانــد 
ساحل نشــین را بــه خطــر بینــدازد. بــه  گــزارش 
ــات  ــن مطالع ــع تری ــی از جام ــاس یک ــنا، براس ایس
جهانــی کــه در مجموعــه مقــاالت آکادمــی ملــی علوم 
آلمــان )PNAS( منتشــر شــده، اقیانــوس هــای 
ــن،  ــش زمی ــه گرمای ــک درج ــر ی ــه ازای ه ــن ب زمی
پنــج درصــد از جانــداران دریایــی خــود را حتــی 
بــدون در نظــر گرفتــن تاثیــرات گســترده ماهیگیــری 
ــوس هــا  ــا گــرم شــدن اقیان از دســت مــی دهــد. ب
ماهــی هــا بــه ســمت قطــب هــای خنــک تــر مــی 

رونــد و گونــه هــای بزرگتــر بــه دلیــل گرمــای زیــاد 
ــوند.  ــی ش ــه م ــت مواج ــدید جمعی ــش ش ــا کاه ب
یــک گــزارش جدیــد کــه طــرح هــای کلــی جهانــی 
در آن حاکــی از کاهــش شــدید زیســت تــوده هــای 
ــن اســت، در  ــا افزایــش گرمایــش زمی اقیانوســی ب
نظــر دارد تــا تصویــری روشــن از چگونگــی بــه خطــر 
افتــادن ســاختار و عملکــرد اکوسیســتم هــای مــا در 
ــی  ــرایط اقلیم ــی ش ــت ناگهان ــا اف ــا را ب اقیانوس ه
ــه  ــر چ ــزارش، اگ ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــان ده نش
ــه کاهــش شــدید  ــی منجــر ب افزایــش دمــای جهان
ــای  ــی در کل آب ه ــات دریای ــدد حی ــع مج و توزی
ــا  ــای اروپ ــرات در آبه ــن تغیی ــا ای ــده ام ــان ش جه
بیــش از هــر جــای دیگــری احســاس شــده اســت.
یــک اکولوژیســت مــی گویــد مطالعــات نشــان مــی 
ــزو  ــی ج ــرات اقلیم ــاظ تاثی ــا از لح ــه اروپ ــد ک ده
ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــق دنی ــیب پذیرترین مناط آس

کاشت نهال صلح و دوستی در سازمان حفاظت محیط زیست
نهال صلح و دوستی روز گذشته با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست در این سازمان کاشته شد. به گزارش ایسنا عیسی کالنتری دو اصله نهال زیتون را به عنوان 
نماد صلح و دوستی کاشت و کرامت عزیز زاده  و عبدهللا مصباح - دو دوچرخه سوار- پس از 
حضور در این مراسم با پیام صلح و دوستی سفر خود را آغاز کردند.

گزارش

قانون»حفاظت از خاک« 
ابالغ شد

ب
انتشار سم آرسنیک از عواقب خطرناک تاال

رها کردن تاالب انزلی
ــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان زنجــان  مدی
گفــت: منابع طبیعــی و محیــط زیســت منبــع 
بــه گــزارش  درآمــد در اقتصــاد ســبز اســت. 
ــی در  ــای خوب ــه گام ه ــان اینک ــا بی ایســنا، حســین آبســاالن ب
برداشــته  شهرســتان  در  زیســت محیطی  پروژه هــای  حــوزه 
شــده اســت، افــزود: ایــن امــر نشــان از عــزم جــدی مســئوالن 
شهرســتان بــرای حــل مشــکالت زیســت محیطی اســت. وی بــا 
ــره  ــهرها چه ــود در ورودی ش ــای موج ــه زباله ه ــه اینک ــاره ب اش
زباله هــای  داد:  ادامــه  بــه شــهر می بخشــد،  ناخوشــایندی 
اطــراف اتوبــان حاصــل تــردد مســافران اســت کــه بایــد مدیریت 
و جمــع آوری شــود. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه منابع طبیعــی 
و محیــط زیســت منبــع درآمــد در اقتصــاد ســبز اســت، بیــان 
کــرد: شهرســتان خــرم دره از ایــن پتانســیل بــه واســطه وجــود 
مراتــع و منابع طبیعــی برخــوردار اســت کــه بــا بهره گیــری از آن 
ــق  ــورداری موف ــه زنب ــف از جمل ــای مختل ــوان در حوزه ه می ت
ــه وجــود معــادن مختلــف در  ــا اشــاره ب عمــل کــرد. آبســاالن ب

ــد  ــادن بای ــت از مع ــه داد: در برداش ــرم دره، ادام ــتان خ شهرس
الزامــات زیســت محیطی رعایــت شــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــدار  ــعه پای ــدار و توس ــغل پای ــه ش ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ب
بــدون نارضایتــی مــردم ایجــاد شــود، گفــت: یکــی از راهکارهــای 
ــن  ــرژی اســت. ای ــه ان ــر مصــرف بهین ــن ام ــه ای دســت یابی ب
ــا زیســت محیطی در  ــت انجمن ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش مســئول ب
خــرم دره، ادامــه داد: فعالیــت ایــن ســمن ها نشــان از شــناخت 
و بینــش محیــط زیســتی بــاالی مــردم شهرســتان اســت. وی 
ــت  ــرای مدیری ــتان ب ــدی در اس ــزم ج ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــکل  ــر مش ــه ب ــای غلب ــت: از راهکاره ــود دارد، گف ــماند وج پس
ــم  ــد حج ــرای تولی ــالش ب ــه ت ــازی در زمین ــا فرهنگ س زباله ه
کــم زبالــه و تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت. آبســاالن بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در همــه حوزه هــا پیشــگیری به عنــوان یــک اولویــت 
محســوب می شــود، ادامــه داد: اگــر از ابتــدا محیط زیســت 
ــود  ــه وج ــز ب ــدی نی ــکالت بع ــائل و مش ــود مس ــب نش تخری

نخواهــد آمــد.

اند
سم

پ

ــت:  ــالم گف ــط زیســت ای ــت محی ــرکل حفاظ مدی
یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت در حــوزه محیــط 
زیســت اســتان وجــود ســایت هــای دفــن زبالــه 
غیــر مجــاز اســت بطوریکــه هــم اکنــون 70 ســایت دفــن زبالــه 
ــا، ســید  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب و پســماند در اســتان مجــوز ندارن
ــد پســماندهای  ــزان تولی ــه می ــان اینک ــا بی اســدهللا هاشــمی ب
ــه  ــت: هم ــار داش ــت، اظه ــن اس ــالم 200 ت ــتان ای ــی اس عفون
ــان  ــا پای ــد ت ــی دولتــی و خصوصــی بای مســئوالن مراکــز درمان
ــود را  ــت خ ــی تحــت فعالی ــز درمان ــاری مراک ــال ج ــاه س تیرم
ــر ســاز پســماندهای بیمارســتانی  ــی خط ــای ب ــه دســتگاه ه ب
مجهــز کننــد، در غیــر ایــن صــورت بــا آنهــا برخــورد جــدی مــی 
شــود، بــا توجــه بــه اینکــه پســماند و پســاب هــای بیمارســتانی 
ــن  ــی خطرآفری ــماندهای عفون ــژه پس ــه وی ــی ب ــز درمان و مراک
هســتند بایــد همــه ایــن مراکــز بــه دســتگاه هــای بــی خطرســاز 
مجهــز شــوند. وی تاکیــد کــرد: بــا هرگونــه اهمــال کاری از ســوی 
ــکاری کــه عملیــات هــای بــی خطرســازی  شــرکت هــای پیمان
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ــد، در راســتای  ــی گوی ــز م ــن طــرح نی ــرای ای ــه ب گرفت
تأمیــن مالــی پــروژه انتقــال آب خــزر، اقدامــات خوبــی 
صــورت گرفــت و 45 روز اســت کــه مطالعــات آن آغــاز 
ــرح  ــن ط ــر ای ــال حاض ــن رو در ح ــت؛ از ای ــده اس ش
آمــاده تدویــن بــوده و در مرحلــه ای هســتیم کــه پــس 
از تصویــب حتمــًا فراخــوان دعــوت بــه شــرکت در پــروژه 

می شــود. داده 

اعالم مشارکت برای حضور در طرح
ــیاری  ــه بس ــن زمین ــمنان در ای ــتاندار س ــه اس ــه گفت ب

شــرکت ها بــرای مشــارکت اعــالم آمادگــی کرده انــد 
و از ســوی دیگــر بــه واســطه اینکــه پــروژه انتقــال آب 
خــزر بــه ســمنان در قطعــات مختلفــی اجــرا می شــود، 
می تــوان از پیمانــکاران متفاوتــی نیــز بهــره بــرد. از 
ســوی دیگــر بانک هــا نیــز تمایــل بــه مشــارکت در ایــن 
طــرح دارنــد و بــا آنهــا رایزنی هایــی نیــز صــورت گرفتــه 
اســت البتــه مشــروط بــه تأســیس شــرکت پــروژه کــه 
خوشــبختانه صنایــع و معــادن مــا بــرای ورود بــه ایــن 
ــوول  ــام مس ــن مق ــد. ای ــی کرده ان ــالم آمادگ ــوزه اع ح

تاکیــد می کنــد صنایــع اســتان ســمنان اعــالم کرده انــد 
خواهــان 50 میلیــون مترمکعــب آب منتقــل شــده بــه 

ســمنان هســتند.
اســتاندار ســمنان در حالــی از ناچیــز بــودن و بــی ضــرر 
ــه اســتان ســمنان  ــزر ب ــای خ ــال آب از دری ــودن انتق ب
ســخن بــه میــان مــی آورد که همــواره ایــن طــرح انتقال 

ــوده اســت. ــه رو ب ــا واکنش هــای مختلفــی روب آب ب

کارشناسان چه می گویند؟
ــای  ــال آب از دری ــان انتق ــی از کارشناس ــه برخ اگرچ

خــزر را یــک کار غیرعلمــی می داننــد و معتقدنــد 
عملیاتــی شــدن ایــن طــرح رونــد خشک شــدن 
ــا  ــد؛ ام ــم می کن ــان را فراه ــه جه ــن دریاچ بزرگتری
رئیــس ســازمان محیــط زیســت در ایــن بــاره گفتــه 
اســت: »انتقــال آب از دریــا بــه داخــل ســرزمین برای 
برطــرف کــردن نیــاز آبــی مصرف کننــدگان صنعتــی و 
آب شــرب از نظــر مــن بالمانــع اســت«. بــه گــزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دی مــاه ســال 97 رئیــس 
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــای خــزر  ــد: دری ــن طــرح می گوی ــا ای در مخالفــت ب
یــک دریــای بســته اســت و هــر دســتکاری در ایــن 
دریــا موجــب بــه خطــر افتــادن اکوسیســتم طبیعــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاعری ب ــی ش ــد. محمدعل ــد ش خواه
انتقــال آب دریــای خــزر تهدیــدی بــرای دریــا اســت، 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــروژه ب ــن پ ــر ای ــد: اگ ــه می ده ادام
برســد بــا کاهــش شــدید آب دریــا و خشــک شــدن 
آن روبــه رو خواهیــم شــد. وی می افزایــد: »بــا اجــرای 
ایــن طــرح قطعــا اســتان هایی ماننــد خراســان 
ــال  ــه دنب ــران ب ــران و بخــش مرکــزی ای شــمالی، ته
ــود  ــد ب ــزر خواهن ــای خ ــدی از دری ــت های بع برداش
ــوب  ــزر محس ــرای خ ــدی ب ــوع تهدی ــن موض ــه ای ک
مــی شــود و بایــد شــاهد شــکل گیری دریاچــه 
ــر برداشــت  ــه دیگــری باشــیم«. از ســوی دیگ ارومی
و انتقــال آب از دریــای خــزر کــه قــدرت خودپاالیــی 
زیســتی  محیــط  ضوابــط  برخــالف  دارد  پایینــی 
ــران  ــک بح ــاد ی ــب ایج ــال موج ــن انتق ــت و ای اس
زیســت محیطــی خواهــد شــد؛ چنانچــه دالور نجفــی 
کارشــناس ارشــد منابــع طبیعــی محیــط  زیســت در 
ایــن بــاره می گویــد: ســطح آب دریــای خــزر حــدود 
28 الــی 30 متــر از آب هــای آزاد پایین تــر اســت 
ــدور  ــاژ مق ــدون پمپ ــال آب ب ــل انتق ــن دلی ــه همی ب
نخواهــد بــود. وی می گویــد: »انتقــال آب دریــای 
ــتان  ــژه اس ــه وی ــران ب ــزی ای ــالت مرک ــه ف ــزر ب خ
ــاظ  ــه از لح ــرا ک ــت محــض اســت، چ ــمنان خیان س
مالحظــات و ارزیابی هــای فنــی، اقتصــادی و محیــط 
 زیســتی مقــرون بــه صرفــه نبوده و خســارت بســیاری 
را بــه بــار خواهــد آورد«. گفتنــی اســت طــرح انتقــال 
آب خــزر بــه ســمنان در کارگــروه بررســی تأمیــن آب 
ــه تصویــب رســید  اســتان ســمنان در ســال 1384 ب
ــت در ســال 1389  ــات دول ــه هی ــی آن، مصوب و در پ
بــه وزارت نیــرو، ابــالغ شــد و ســرانجام ایــن طــرح در 
ســال 1391، بــه شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی 

ــد. ــالغ ش ــری اب ــوان مج ــران به عن ای

طرح انتقال آب خزر 
به سمنان در کارگروه 

بررسی تأمین آب 
استان سمنان در سال 

1۳84 به تصویب رسید 
و در پی آن، مصوبه 

هیات دولت در سال 
1۳89 به وزارت نیرو، 

ابالغ شد و سرانجام این 
طرح در سال 1۳91، به 

شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران به عنوان 

مجری ابالغ شد. اما 
این طرح طی سال های 

گذشته با محدودیت 
عدم اخذ مجوز محیط 

زیست روبه رو شد.

انتقال آب به سمنان ضرری ندارد؟!
استاندار سمنان می گوید قرار است ساالنه فقط 2۵ هزارم درصد از کل آب موجود 

در دریای خزر به سمنان منتقل شود

ــزا و شــالی از  ــدم، جــو، کل ــه آتــش کشــیدن کاه و کلــش گن  ب
ــدران بویــژه در اراضــی همجــوار  زمیــن هــای کشــاورزی در مازن
بــا عرصــه هــای منابــع طبیعــی بــه مشــکل دنبالــه داری تبدیــل 
شــده اســت کــه گویــی راه حلــی بــرای آن وجــود نــدارد و امســال 
ــر  ــه خاط ــی ب ــع طبیع ــوه مناب ــی انب ــش گیاه ــود پوش ــا وج ب
بارندگــی هــای بهــاری، در صــورت چــاره نیندیشــیدن مــی توانــد 

بــه کابــوس همگانــی تبدیــل شــود.
نیــاز کشــاورزان بــه افزایــش درآمــد از محــل کشــت دوم 
محصــوالت زراعــی گنــدم، جــو، کلــزا و برنــج در کنــار کشــاورزی 

ــدران، اســتانی  ســنتی و دســت و پــا شکســته مکانیــزه در مازن
کــه 90 درصــد از عرصه هــای آن جــزء منابــع طبیعــی محســوب 
می شــود ســبب شــد تــا بــه آتــش کشــیدن عمــدی و یــا 
ناخواســته کاه و کلــش محصــوالت کشــاورزی عــالوه بــر تخریــب 
ــت  ــن طبیع ــت، دام ــط زیس ــی محی ــز و آلودگ ــاک حاصلخی خ
ــرد.  ــی بگی ــد گاه ــر از چن ــز ه ــور را نی ــمال کش ــه ش ــن خط ای
ــژه  ــدران بوی ــت دوم در مازن ــرای کش ــش ب ــش زدن کاه و کل آت
شــرق ایــن اســتان موضوعــی حیاتــی بــرای تــداوم کشــاورزی 
اســت و شــاید ســابقه اش بــه ورود ماشــین کشــاورزی و 

ــان  ــی از آن زم ــردد ول ــی گ ــر م ــت دوم ب ــدن کش ــوم ش مرس
تاکنــون تنهــا اقدامــی کــه صــورت گرفتــه موعظــه کردن مســئوالن 
و کارشناســان بــرای کشــاورزانی اســت کــه دیگــر در ایــن ســال 
هــا احســاس مــی کننــد بایــد یــک گوششــان بــرای ایــن موعظــه 
هــا در باشــد و یکــی دیگــر دروازه تــا بتواننــد کار و زندگیشــان را 
بــه نحــو مطلــوب خودشــان ســاماندهی کننــد. شــاید بایــد حــق 
را بــه کشــاورزان داد؛ چــون همــه ســاله مســئوالن و کارشناســان 
بخــش هــای مختلــف و حتــی چهــره هــای دانشــگاهی و 
ــاورزان در  ــه کش ــار و تابســتان ب ــی در فصــل به زیســت محیط
ــاره پیامدهــای مختلــف آتــش زدن کاه و کلــش هشــدار مــی  ب
ــرای جلوگیــری از ایــن  ــون راهــکار عملیاتــی ب ــی تاکن ــد ول دهن
اقــدام کــه کشــاورزان مازندرانــی از آن بــه عنــوان " کار ناچــاری " 
یــاد مــی کننــد، اندیشــیده نشــده اســت. کشــاورزان مــی گوینــد 
ــی  ــی ط ــدن اراض ــه ش ــه تک ــن و تک ــود زمی ــه کمب ــه ب ــا توج ب
ــات تکنولوژیکــی و  ــا شــدن امکان ــک ســو و مهی ــا از ی ســال ه
علمــی، گســترش کشــت دوم و حتــی ســوم نــه تنهــا ضــروری 
بلکــه واجــب اســت و اگــر نادیــده گرفتــه شــود، دســتکم نیمــی 
از بهــره بــرداران کنونــی بخــش کشــاورزی بایــد بــا ایــن کســب و 
کار خداحافظــی کننــد. بــرای کشــت دوم و ســوم نیــز زمیــن بایــد 
در درجــه اول بــا جمــع آوری کاه و کلــش باقــی مانــده از کشــت 
قبلــی آمــاده ســازی شــود و در حــال حاضــر تنهــا راه کــم هزینــه 
و بــی دردســر در دســترس نیــز آتــش زدن کاه و کلــش اســت.
بررســی ها هــم نشــان می دهــد کــه آتــش زدن کاه و کلــش در 
ــر چــه کشــاورزان  یــک دهــه گذشــته تشــدید شــده اســت، اگ

همــه تالششــان را انجــام مــی دهنــد تــا آتــش بــه زمین هــای 
ــت  ــک عل ــاید ی ــد. ش ــرایت نکن ــی س ــع طبیع ــوار و مناب همج
ــر ســاختار روســتاها  ــه تغیی ــن مشــکل ب ــاد شــدن ای ــم زی مه
و کشــاورزی در ایــن مناطــق بــر مــی گــردد. زندگــی روســتایی 
ــره ای از  ــه زنجی ــدان وابســته ب ــه چن ــدران در گذشــته ن در مازن
ــا  ــر ب ــاورزان کمت ــود و کش ــاورزی ب ــش کش ــای بخ ــت ه فعالی
ــاورزی  ــوالت کش ــای محص ــع آوری بقای ــام جم ــه ن ــکلی ب مش
ــاورزی  ــین آالت کش ــا ورود ماش ــروزه ب ــا ام ــد، ام ــه بودن مواج
ــن بخــش  ــره ای ــک ســو و گسســت زنجی ــه پیشــرفته از ی نیم
یعنــی از بیــن رفتــن دامــداری خانگــی و دیگــر مشــاغل از ســوی 
دیگــر، کاه و کلــش بــه مشــکل حــادی تبدیــل شــده اســت کــه 
تنهــا راه خــالص شــدن از آن نیــز توســل بــه یــک چــوب کبریــت 
ناقابــل اســت. اگرچــه اکنــون جهــاد کشــاورزی در حــال تحقیــق 
بــرای بهــره بــرداری مثبــت از کاه و کلــش اســت و در واقــع در 
مرحلــه آزمــون و خطــا قــرار دارد، امــا بــه دلیــل دیگــر مشــکالت 
از جملــه پائیــن بــودن ســرانه زمیــن، نداشــتن شــکل هندســی 
ــا  ــودن زمیــن ســبب شــد ت مناســب زمیــن و خــرد وکوچــک ب
کشــاورزان از وجــود ماشــین آالت بــه ویــژه ســاقه خردکــن نیــز 

نتواننــد اســتفاده کننــد.
بــه گفتــه کشــاورزان، بــاال بــودن قیمــت ماشــین آالت کشــاورزی 
و پائیــن بــودن قــدرت خریــد آنهــا ســبب شــد حتــی بــه رغــم 
آگاهــی از مضــرات آتــش زدن کاه و کلــش و خطــر ســرایت آن 
بــه عرصه هــای طبیعــی، ایــن عمــل را بــرای رســیدن بــه منافــع 

حیاتــی خــود انجــام دهنــد.

آتش،  تهدید جدی عرصه های طبیعی 
مازندران

ــط زیســت  ــوای اداره کل محی ــت ه ــش کیفی ــز پای ــس مرک رئی
ــدازه  ــتگاه ان ــب دس ــتان صاح ــن اس ــت: ای ــزی گف ــتان مرک اس
ــزان  ــی می ــدف بررس ــا ه ــاز ب ــون س ــاز و غیری ــون س ــری ی گی
وجــود امــواج شــد. بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا محرابیــان 
ــنجش  ــی، س ــای مخابرات ــواج دکل ه ــری ام ــدازه گی ــزود: ان اف
ــوط  ــواج خط ــزان ام ــن می ــواج، تعیی ــود ام ــای موج پارازیت ه
ــن  ــای ای ــه کارایی ه ــراه از جمل ــن هم ــواج تلف ــوی و ام فشــار ق
دســتگاه اســت. وی اظهــار داشــت: ایــن دســتگاه شــدت میــدان 
ــزات  ــعات تجهی ــد تشعش ــش ح ــرای پای ــی ب ــای رادیوی پرتوه
ــدازه  ــراه را ان ــن هم ــی اس تلف ــی ت ــن هــای ب ــی ســیم و آنت ب
گیــری مــی کنــد. رئیــس مرکــز پایــش کیفیــت هــوای اداره کل 
محیــط زیســت اســتان مرکــزی گفــت: اســتقرار ایــن دســتگاه 
ــت،  ــم جمعی ــد تراک ــف مانن ــای مختل ــاخص ه ــاس ش ــر اس ب
زمــان پرتوگیــری، وجــود افــراد حســاس در مــکان هایــی ماننــد 
بیمارســتان هــا، مدرســه هــا، مهدهــای کــودک، آسایشــگاه 

ــی اســت. ــکان یاب ــل م ــا قاب ــوارگاه ه ــالمندان و شــیر خ س
محرابیــان افــزود: میــزان تشعشــعات قابــل تفکیــک اســت امــا، 
ــت  ــد و از قابلی ــی ده ــان م ــا را نش ــوع آنه ــتگاه مجم ــن دس ای
نمایــش تشعشــع هــا بــه صــورت تفکیکــی و بــا اعــداد پاییــن 
تــر برخــوردار اســت. وی اظهــار داشــت: اســتان مرکــزی بــا صرف 
ــتان  ــتین اس ــوان نخس ــه عن ــال ب ــون ری ــارد و 500 میلی 2 میلی
ــه  ــه دســتگاه ســنجش امــواج شــده اســت و ب ــز ب کشــور مجه
تازگــی تهــران و شــیراز بــرای تهیــه ایــن ابــزار تخصصــی اقــدام 
کــرده انــد. رئیــس مرکــز پایــش کیفیــت هــوای اداره کل محیــط 
زیســت اســتان مرکــزی گفــت: 50 مــورد شــکایت در ســال های 
اخیــر توســط مجتمــع هــای مســکونی، بیمارســتان ها و مــدارس 
ــل و  ــرات ایرانس ــای مخاب ــاورت دکل ه ــه مج ــبت ب ــتان نس اس

همــراه اول شــده اســت.

رئیس مرکز پایش کیفیت 
هوای استان مرکزی :

استان مرکزی صاحب 
دستگاه سنجش امواج شد

خبر
تحویل عقاب استپ مصدوم 

به محیط زیست
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: عقــاب اســتپ مصــدوم توســط 
دوســتدار حیــات وحــش، تحویــل محیــط زیســت 
ایــن اســتان شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
سیســتان و بلوچســتان وحیــد پورمــردان روز شــنبه در ایــن بــاره اظهــار داشــت: 
ایــن عقــاب طالیــی کــه از ناحیــه بــال و پــا آســیب دیــده بــود از ســوی یــک 
ــد. وی  ــن اداره کل ش ــان ای ــط بان ــل محی ــش، تحوی ــات وح ــتدار حی دوس
افــزود: بــال ایــن عقــاب بــه دالیــل نامشــخصی دچــار شکســتگی شــده اســت.

پاکسازی تاالب استیل آستارا 
دوســتداران طبیعــت در آســتانه تابســتان و حضــور 
گردشــگران، زباله هــای اطــراف تــاالب اســتیل 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــع آوری کردن ــتارا را جم آس
شــهردار آســتارا در بــاره ایــن برنامــه گفــت: حــدود 
20 نفــر از محیــط بانــان، نیروهــای خدمــات شــهری شــهرداری و دوســتداران 
ــد و  ــع کردن ــه جم ــن زبال ــک ت ــدود ی ــتیل ح ــاالب اس ــیه ت ــت از حاش طبیع
شــهرداری طــرح گردشــگری تــاالب را بــر اســاس ضوابــط قانونــی و بــا حفــظ 
ــا وجــود  ــوم اجــرا کــرده اســت. جــواد معیتــی افــزود: شــهرداری ب زیســت ب
ــد و شــهروندان و  ــه شــبانه روز تــالش می کن ــرو، در جمــع آوری زبال ــود نی کمب
گردشــگران نیــز بــه پــاک نگــه داشــتن مناطــق گردشــگری اهمیــت بدهنــد.

دستگیری 4 شکارچی کبک
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس   
ــن  ــگان حفاظــت ای ــاد گفــت: مامــوران ی مهاب
ــری  ــده گی ــف زن ــکارچی متخل ــار ش اداره چه
ــن شهرســتان  ــراف ای ــک را در اط و شــکار کب
دســتگیر کردنــد. بــه گــزارش ایرنــا، فــاروق ســخنور افــزود: نیروهــای 
ــاد توانســتند ایــن شــکارچیان را  یــگان حفاظــت محیــط زیســت مهاب
در ارتفاعــات »ســپی ســنگ« ایــن شهرســتان شناســایی و دســتگیر 
ــن شــکارچیان 2 قبضــه اســلحه شــکاری  ــه داد: از ای ــد. وی ادام کنن
غیرمجــاز و یــک قبضــه مجــاز، ســه بــال کبــک وحشــی و ســه رشــته 
دام زنــده گیــری نیــز کشــف شــد. وی بیــان کــرد: بــا دســتور رییــس 
دادگســتری ایــن شهرســتان یــک دســتگاه خــودرو ســواری متخلفــان 

ــت. ــال یاف ــگ انتق ــه پارکین ــف و ب ــز توقی نی

پرندگان

تاالب

شکارچیان

کاهش زباله های پالستیکِی اقیانوس ها در اولویت نشست گروه 20
ژاپن در نظر دارد تا موضوع کاهش زباله های پالستیکی در اقیانوس ها را در اولویت نشست گروه 20 قرار دهد که 

قرار است این ماه با حضور دولت های جهان در این کشور برگزار شود. به گزارش ایسنا، انتشار تصاویری تکان دهنده 
از پسماندهای پالستیکی رها شده در سواحل و الشه حیواناتی که به دلیل بلع مواد پالستیکی تلف شده اند 

اعتراضات قابل توجهی را در سراسر دنیا به دنبال داشته است.

رنا
 ای

س:
عک

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــق  ــه طب ــه ارومی ــراز دریاچ ــت: ت ــی گف ــان غرب در آذربایج
ــه یکهــزار و 271 متــر و 87 ســانتی متــر  آخریــن پایــش ب
رســید کــه در مقایســه بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته یــک 

ــش دارد. ــر افزای ــانتی مت ــر و 6 س مت
ــا اعــالم اینکــه تــراز  ــا، فرهــاد ســرخوش ب بــه گــزارش ایرن
ــده  ــت ش ــطح ثب ــن س ــه کمتری ــبت ب ــه نس ــه ارومی دریاچ
ــه،  ــش یافت ــر افزای ــانتی مت ــر و 85 س ــک مت ــرای آن ی ب
ــک در  ــدن نم ــل ش ــل ح ــه دلی ــه ب ــه ارومی ــزود: دریاچ اف
ــا اعــالم  آب در برخــی نقــاط عمیــق تــر شــده اســت. وی ب
ــت و  ــته اس ــی بس ــه آب ــک حوض ــه ی ــه ارومی ــه دریاچ اینک
تــراز آن در فصــل گرمــا کاهــش مــی یابــد، افــزود: هرچنــد 
میــزان تبخیــر در دریاچــه ارومیــه بــه دلیــل افزایــش 
ســال گذشــته  بــه  نســبت  آب  ورودی  میــزان  و  عمــق 
ــود را  ــی خ ــد کاهش ــه رون ــراز دریاچ ــی ت ــده ول ــف ش نص
ــه در حــال  ــان اینک ــا بی ــرده اســت. »ســرخوش« ب ــاز ک آغ
حاضــر از چهــار رودخانــه زرینــه رود، نازلــو، بارانــدوز و 
گــدار در مجمــوع 140 مترمکعــب بــر ثانیــه آب بــه دریاچــه 
ــزان آب  ــن می ــرد: ورود ای ــان ک ــه وارد مــی شــود، بی ارومی
در فصــل گرمــا نقــش بســزایی در جلوگیــری از کاهــش 
ــا اعــالم اینکــه مســاحت دریاچــه  ــراز دریاچــه دارد. وی ب ت
ارومیــه بــه ســه هــزار و 216 کیلومتــر مربــع رســیده، بیــان 
کــرد: وســعت ایــن دریاچــه نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 

گذشــته 859 کیلومترمربــع افزایــش دارد.
ــه در  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی
ــن  ــکیل ای ــل از تش ــه قب ــان اینک ــا بی ــی ب ــان غرب آذربایج
ــط  ــور متوس ــه ط ــاالنه ب ــه س ــه ارومی ــراز دریاچ ــتاد، ت س
ــه  ــرد: برنام ــان ک ــت، بی ــی یاف ــش م ــر کاه ــانتی مت 40 س
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــالش دول ــار و ت ــص اعتب ــزی، تخصی ری
ــدن آن را  ــک ش ــد خش ــه، رون ــن دریاچ ــای ای ــرای احی ب

ــرد. ــف ک متوق

تراز دریاچه ارومیه نسبت 
به پارسال باالتر است
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70 سایت دفن زباله و پسماند 
در ایالم مجوز ندارند

ــت:  ــالم گف ــط زیســت ای ــت محی ــرکل حفاظ مدی
یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت در حــوزه محیــط 
زیســت اســتان وجــود ســایت هــای دفــن زبالــه 
غیــر مجــاز اســت بطوریکــه هــم اکنــون 70 ســایت دفــن زبالــه 
ــا، ســید  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب و پســماند در اســتان مجــوز ندارن
ــد پســماندهای  ــزان تولی ــه می ــان اینک ــا بی اســدهللا هاشــمی ب
ــه  ــت: هم ــار داش ــت، اظه ــن اس ــالم 200 ت ــتان ای ــی اس عفون
ــان  ــا پای ــد ت ــی دولتــی و خصوصــی بای مســئوالن مراکــز درمان
ــود را  ــت خ ــی تحــت فعالی ــز درمان ــاری مراک ــال ج ــاه س تیرم
ــر ســاز پســماندهای بیمارســتانی  ــی خط ــای ب ــه دســتگاه ه ب
مجهــز کننــد، در غیــر ایــن صــورت بــا آنهــا برخــورد جــدی مــی 
شــود، بــا توجــه بــه اینکــه پســماند و پســاب هــای بیمارســتانی 
ــن  ــی خطرآفری ــماندهای عفون ــژه پس ــه وی ــی ب ــز درمان و مراک
هســتند بایــد همــه ایــن مراکــز بــه دســتگاه هــای بــی خطرســاز 
مجهــز شــوند. وی تاکیــد کــرد: بــا هرگونــه اهمــال کاری از ســوی 
ــکاری کــه عملیــات هــای بــی خطرســازی  شــرکت هــای پیمان

پســماندهای بیمارســتانی و صنعتــی را بــر عهــده دارنــد برخــورد 
ــت  ــه فعالی ــد از ادام ــالح دی ــورت ص ــع و در ص ــدی و قاط ج
ــماندها در  ــود پس ــزود: وج ــود. وی اف ــی ش ــری م ــا جلوگی آنه
اســتان ایــالم یــک معضــل و مشــکل اساســی اســت و یکــی 
ــژه  ــماندهای وی ــرای پس ــایت ب ــاد س ــتان ایج ــای اس از نیازه
ــای  ــری ه ــتانی و باط ــیمیایی، بیمارس ــماندهای ش ــون پس چ
ــه ســایتی  ــن گون ــد ای ــالم فاق ــل و ماشــین اســت کــه ای موبای
ــه در  اســت. هاشــمی در مــورد وضعیــت تولیــد پســماند و زبال
ــه  ــد پســماند و نخال ــن تولی ــزود: میانگی ــالم هــم اف اســتان ای
ســاختمانی اســتان ایــالم 700 تــن در شــبانه روز اســت کــه از 
ایــن مقــدار ســهم جوامــع شــهری 500 و مناطــق روســتایی 200 
تــن اســت و در خــود شــهر ایــالم نیــز طــی 24 ســاعت بیــن 
200 تــا 220 تــن زبالــه و نخالــه ســاختمانی تولیــد مــی شــود. 
وی گفــت: در اســتان ایــالم 110 ســایت دفــن زبالــه و پســماند 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ســایت 40 مــورد آن دارای مجــوز 
ــرای تخلیــه پســماند و مابقــی فاقــد مجــوز هســتند. ــی ب قانون

ان
ط بان

حی
خسارت یک میلیارد ریالی متخلفان م

به محیط زیست سرخس
ــط زیســت ســرخس  ــس اداره حفاظــت محی رئی
بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان ســرخس 6 منطقــه 
ــته  ــال گذش ــک س ــت: در ی ــده دارد، گف ــت ش حفاظ
متخلفــان بیــش از یــک میلیــارد ریــال بــه محیــط زیســت 
ایــن شهرســتان خســارت وارد کردنــد. بــه گــزارش شــبکه اطــالع 
رســانی راه دانــا؛ موســی غــالم زاده بــا تشــریح اقدامــات یــک 
ــن شهرســتان  ــط زیســت ای ســال گذشــته اداره حفاظــت محی
اظهــار کــرد: محیــط زیســت شهرســتان ســرخس در ســه حــوزه 
محیــط طبیعــی، محیــط انســانی و آمــوزش )تنویــر افــکار 
عمومــی( فعالیــت دارد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ســرخس افــزود: در حــوزه محیــط طبیعــی شهرســتان ســرخس 
دارای 6 منطقــه حفاظــت شــده و یــک اثــر طبیعــی - ملــی بــا 
ــن  ــار اســت کــه حفــظ و حراســت از ای وســعت 160 هــزار هکت
ــات زیســت محیطــی  ــری از تخلف ــرای جلوگی ــی ب ســرمایه مل
ــان  ــر محیط ب ــا حضــور 9 نف ــن مناطــق ب ــد در ای و شــکار و صی
ــی  ــتاندارد جهان ــق اس ــود: طب ــادآور ش ــود. وی ی ــام می ش انج

ــار از وســعت  ــزار هکت ــا 3 ه ــر 1000 ت حفاظــت و حراســت از ه
ــان اســت.  ــر محیط ب ــک نف ــد ی ــده نیازمن ــت ش ــق حفاظ مناط
ــگان حفاظــت  ــک ســال گذشــته ی ــرد: در ی ــان ک ــالم زاده بی غ
ــا 1500  ــی ب ــط طبیع ــوزه محی ــرخس در ح ــت س ــط زیس محی
ــق  ــت موف ــت مدیری ــق تح ــرل در مناط ــت و کنت ــر روز گش نف
ــوچ  ــف، کشــف الشــه 5 راس ق ــر متخل ــه دســتگیری 47 نف ب
ــک قبضــه ســالح  ــی، ی وحشــی، 5 قبضــه ســالح ســاچمه زن
خفیــف، تعــداد 54 قطعــه پرنــده وحشــی و ســه بهلــه پرنــده 
ــان شــده اســت. ــد از متخلف شــکاری و ســایر ادوات شــکار و صی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ســرخس اضافــه کــرد: از 
ناحیــه متخلفــان مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال 
ــت  ــط زیس ــه محی ــاز ب ــد غیرمج ــکار و صی ــت ش ــارت باب خس

شهرســتان وارد شــده اســت.
ــان  ــرای متخلف ــدت ب ــن م ــن در ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
ــه  ــار صورتجلســه تنظیــم و ب ــه وســعت 20 هکت ــی ب اراضــی مل

ــده اند. ــی ش ــی معرف ــع قضای مراج
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هاشـم امینـی در ایـن دیـدار، کار در حـوزه 
روابط عمومی را بسـیار حسـاس برشـمرد و 
گفـت: در فضـای غبارآلـود جامعـه، روابـط 
عمومـی بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت باالی 
رسـانه هـا و بویـژه فضـای مجـازی  بـرای 
اقنـاع و تنویـر افـکار عمومـی بـه صـورت 

سنجیده و به موقع اقدام نمایند.
وی ترویـج فرهنـگ کار و تـالش بیشـتر را 
روابـط  انـدرکاران  دسـت  مهـم  ماموریـت 
عمومـی و امـور فرهنگـی دانسـت و اظهـار 
داشـت: کار خالصانـه، مظلومانـه و مضاعـف 
شـاخصه خادمـان مـردم در صنعـت آب و 
فاضـالب اسـت و همیـن روحیـه جهـادی 

بهترین راه مبارزه با استکبار است.
مهنـدس امینـی در همیـن راسـتا بـه بیانیه 
مهـم مقام معظـم رهبری »مدظلـه العالی« 
بـا عنوان "گام دوم انقالب" اشـاره کرد و این 
در  خودسـازی  بـرای  منشـوری  را  بیانیـه 
راسـتای تحقق آرمان تمدن نوین اسـالمی و 

سـاختن ایـران عزیـز دانسـت و ادامـه داد: 
همانگونـه که رهبر حکیم انقـالب فرموده اند 
مهمترین ظرفیت امیدبخش کشـور  نیروی 
انسـانی مسـتعد و کارآمد بـا زیربنای عمیق 
و اصیـل ایمانـی و دینـی و نیـز مدیریـت 
جهادی اسـت که خوشـبختانه وجود همین 
دو عامـل در صنعـت آب و فاضـالب کشـور 

باعث پویایی و پیشرفت آن شده است.
وی از مدیـران و کارکنـان روابـط عمومـی و 
امور فرهنگی خواسـت این بیانیه را چراغ راه 
خـود قـرار داده و برای عملیاتی کـردن آن در 
اصفهـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 

اهتمام نمایند.
سرپرسـت شـرکت آب و فاضالب روستایی 
اسـتان اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خـود ، در خصوص یکپارچه سـازی شـرکت 
هـای آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی 

نکاتی را مطرح کرد.
وی از ایـن تصمیـم  به عنـوان "اقدام بزرگ" 

یـاد کرد و گفت: در این راسـتا بایسـتی نگاه 
منافـع  بـه  صرفـا  و  باشـیم  داشـته  کالن 
خودمـان فکـر نکنیـم. چـرا کـه تحقـق این 
امـر، بـرکات زیـادی را بـرای نظـام مقـدس 
اسـالمی و نیروهـای خـدوم آب و فاضـالب 

کشور به همراه خواهد داشت.
هاشـم امینی با بیان اینکه دیـدگاه و تالش 

همـه تصمیم گیران  آسـیب ندیـدن کارکنان 
و توجـه بـه دغدغـه هـای فکـری آنهـا بوده 
اسـت اظهـار داشـت: روابط عمومـی وظیفه 
دارد بـرای تبیین آثار مثبت یکپارچه سـازی 
و کاهش نگرانی های پرسـنل اطالع رسـانی 
صحیـح و شـفاف داشـته و بسـتر را بـرای 

تحقق این امر مبارک فراهم نماید.
در پایـان ایـن مراسـم کـه 22 خردادمـاه در  
مجتمـع آبرسـانی 8 روسـتای شهرسـتان 
لنجـان برگـزار شـد از کارشناسـان و رابطـان 
روابـط عمومـی و امـور فرهنگی آبفار اسـتان  

تقدیر شد

دیدار سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان با کارکنان روابط عمومی

ایالم 

با مشاوره شرکت توزیع برق ایالم 
سی ونه امین مولد اضطراری در 

شرکت گاز استان به بهره برداری رسید
رییـس گـروه مدیریت بحـران و پدافند غیر عامل شـرکت توزیع 
بـرق ایـالم در همیـن باره گفت: تابسـتان سـال گذشـته به دلیل 
عـدم موازنـه تولیـد بـا مصـرف متاسـفانه شـاهد اعمـال برنامه 
مدیریت اضطراری بار در کل کشـور و به تبع آن در اسـتان بودیم 
بـه همیـن دلیل این شـرکت تمام تـوان خـود را معطوف تجهیز 
ادارات، صنوف و مشـاغل حسـاس به مولد هـای اضطراری برای 

مواقع بحرانی نمود.
جلیلیان ادامه داد: مکاتبات متعددی با اسـتاندار، مدیران ارشـد 
اسـتانی ومدیـران کل ادارات صـورت پذیرفت تا خوشـبختانه 39 

دستگاه اجرایی در استان مجهز به مولد های اضطراری شدند.
جلیلیـان ادامـه داد: بـا توجـه بـه تغییر شـرایط آب و هـوا و گرم 
شـدن زمین در چند سـال اخیر و از سـویی عدم رعایت الگوهای 
مصـرف متاسـفانه موازنـه تولیـد با مصرف در کشـور بهـم خورده 
اسـت و اهتمـام مشـاغل حسـاس، صنـوف تجـاری )پمـپ 
بنزین،نانوایـی و درمانـگاه هـا( و ادارت دولتی به تامین برق خود 

در مواقع اضطراری در حال حاضر بسیار مهم و ضروری است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در رونـد خریـد ایـن دیـزل کارشناسـان 
شـرکت توزیـع برق اسـتان نقش محسـوس و پر رنگی داشـته 
اند و تمام مشـاوره های فنی به شـرکت گاز از طریق این شـرکت 
انجام شـده اسـت، ابـراز امیدواری کرد: بـا توجه به پیگیری های 
مجدانـه این شـرکت امید اسـت بـه زودی ادارات و صنوف دیگر 

نیز در این راستا گام های اساسی بردارند.
وی در پایـان تصریـح کـرد: بـه زودی بین شـرکت توزیـع برق و 
شـرکت گاز یـک تفاهـم نامـه جهـت تامیـن بـرق اضطـراری 
مشـترکین هـم جـوار ایـن دیـزل در مواقـع بحرانـی رد و بـدل 

خواهد شد.

سودوکو شماره 14۷1

پاسخ سودوکو شماره 14۷0

افقی
1- راهی شده و عازم - دستور کار اداری و 

 دولتی - پوشیدگی و پنهانی

2- ضروری و الزم - پایتخت لبنان - اتاق 

 درس

3- اندرونی پادشاهان قدیم - روی 

تاریک زمین - دهان تازی - تکه ای از 

 چیزی

 4- عامدانه - شادباش گویی

5- جدید و تازه - پنداری و گویی - 

 کشوری با مرکزیت اتاوا

6- با حرارت و داغ - نمایش تلویزیونی 

- اسباب بازی نوک تیز و نشانه گیر - 

 برطرف سازی

7- واحد طول نود سانتی - پله اتوبوس 

 - لحظه ها

8- رمانی از »ماریه پویمانووا« نویسنده 

 اهل چک

9- به صورت افتاده - سخنور - خرید و 

 فروش

10- خوش حال - جوان - مهره ای در 

 شطرنج - چشمه و آبراهه

11- چندين هزار - نوشتن و نقش کردن 

 - حرف مفعولی

 12- سلوک و طی طریق - نزیل

13- نفس - حرف نداری - خاشاک - 

 مجلس بزرگداشت

14- ستاره و کوکب - هم نشین - 

 نخستین

15- تقویت امواج رادیویی - پارچه کشباف 

- پدر فریدون در افسانه های ملی ایران

عمودی 
1- آنچه سبب پیدایش احساس های 

 ناخوشایند در انسان شود - رییس بلدیه

2- از پسوندهای شباهت - تخمین زدن 

ارزش یا حجم چیزی با نگاه کردن - 

 خرابکار و مزاحم

3- اشاره کردن - صفت کسی که اصطالحًا 

 روابط عمومی خوبی دارد - انتها و آخر

4- ناخالص و غش دار - غیر و سایر - 

 پیشوا و قائد

5- فراغت و شادی - شهری در جزیره 

 هوکایدوی ژاپن

6- کنایه از چیزی است که بی تالش به 

دست آمده باشد - از خودروهای ایرانی - 

 تلخ و دفعه

7- استفراغ - پسوند نسبت و اتصاف - 

 ساحل و حاشیه - نوعی آبگوشت ساده

8- کمانگیر ایران باستان - بانزاکت و آشنا 

به آیین های فردی و اجتماعی - کیف 

 سفری

9- فرصت و مهلت - هوای گرفته - ناپیدا 

 - عدد ورزشی

 10- پوستین - دست نخورده - از پیامبران

 11- برابر فارسی پروژکتور - رطب و تمر

12- پنهان شدن برای حمله به دشمن - 

 پرستار - با طراوت و تازه

13- نیمه دیوانه - هنرجوی حرفه ای - 

 پیامبری و رسالت

14- مروا و شگون - از پست های محضر 

اسناد رسمی که کار ثبت قراردادها را انجام 

 می دهد - سرپرست و قیم

15- شنودن و گوش کردن - گونه ای 

پارچه کت و شلواری

جدول شماره 14۷1

 پیام
استان ها

کواکبیان: اتصال دریای خزر به فالت مرکزی در راستای منافع ملی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: اتصال دریای خزر به فالت مرکزی رویکرد 
امنیتی در راستای توسعه کشور و منافع ملی است.

مفقـودی 
نظــر باینکــه پروانــه بهــره بــرداری معــدن 
مرمریــت کیمیــای راور بــه شــماره 1622 مــورخ 
96/01/16 بنــام شــرکت نگیــن کاوش کویــر 
ــی  ــالع م ــیله باط ــذا بدینوس ــده ل ــود گردی مفق
ــه  ــور از درج ــدارک مزب ــاد م ــه مف ــاند کلی رس
ــور  ــرداری مزب ــره ب ــه به ــاقط و پروان ــار س اعتب

ــدارد ــی ن ــار قانون ــه ارزش و اعتب هیچگون

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

رسمی 
شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
ــه  ــیدگی ب ــات رس ــورخ 97/12/23 هی 139760301022005836 م
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط کریــم 
بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی 
ــی   ــی  کادیجان ــادق قرش ــر ص ــی می ــه متقاض ــات مالکان و تصرف
فرزنــد میــر محمــود شــماره شناســنامه 28 صــادره از ســراب 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی نســبت ب
مســاحت 550/78 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک – 
ــی  ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 153اصل ــه 5 تفکیک ــی از قطع فرع
ــری  ــی اصغ ــر عل ــمی امی ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب شهرس
ــه  ــت  ب ــاع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک م
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــد مان جدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/11   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/26
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیــات   1398/02/22-  139860318019000835 شــماره  رای  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض  متقاضــی آقــای فریبــرز 
باکــرم مریــان فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه 969 صــادره از 
تالــش در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر قســمتی از یــک دســتگاه ســوله بــه مســاحت 2407/16 متــر مربــع 
ــاک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 4446 از 10 اصل ــاک فرع پ
593 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــروز امیــری محــرز گردی ــای فی رســمی آق
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب اطــاع در دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  کــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 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 
مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/12    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26
رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک تالش فردین نور زاده        3034

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860318019000280 -1398/01/25 هیــات 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای 
بابــا نجفــی فرزنــد نــوروز بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش 
در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه و بــاغ کیــوی بــه مســاحت 
ــروز  ــی مف ــی 1363 از 16 اصل ــاک فرع ــع پ ــر مرب 17049/60 مت
و مجــزی شــده از پــاک 695 واقــع در قریــه لیســار بخــش 
ــری  ــه اکب ــن ال ــای عی ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری 28 گی
ــاع در  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاد مح ــود آب محم
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م اخــذ رســید ظ
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/12     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26
رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک تالش فردین نور زاده          3035

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

سند رسمی 
برابــر رای شــماره 13986031820000383 -1398/2/8 هیــات 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ــت  ــد ثب ــتقر درواح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
معصومــه حیــدر پــور فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 
26 صــادره از رودســر و کــد ملــی 2691417374 بصــورت 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر  منــزل مســکونی و 
انبــاری بــه مســاحت 746/87 متــر مربــع پــاک 661 فرعــی از 
222 اصلــی مفــروز و مجــزی  از 399 فرعــی از اصلــی مذکــور 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــش 29 گی ــا بخ ــاد علی ــم آب در قاس
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــت مش ــمی از مالکی رس
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب ــاع در دو نوب ــور اط منظ
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض داد خواســت خ ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/3/12      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای   حسین میر شکار  3067

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و داد خواست 
و ضمائم 

کاســه پرونــده 98/ن /214 وقــت رســیدگی 98/5/2  
ــی  ــده 1- نب ــی خوان ــرام صادق ــان به ــاعت 9/30 خواه س
الــه عبدالــه پــور ســلمانی  2- صفــر اردوخانــی 3- جعفــر 
اردوخانــی 4- هوشــنگ بیاتــی خواســته الــزام بــه تنظیــم 
ــت  ــه جه ــوده ک ــلیم نم ــتی تس ــان دادخواس ــند خواه س
رســیدگی بــه شــعبه ده شــورای حــل اختــاف نصیــر شــهر 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــم ارج ــاط کری رب
ــه در  ــده ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــده ب ش
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و دســتور شــورا ب خواســت خواه
قانــون آئیــن نامــه دادرســی مدنی مراتــب در یــک نوبت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف     بــه دفتــر شــورا مراجعــه و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم داد خواســت 
و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی حضــور بهــم رســاند.
دبیر خانه شعبه دهم شورای حل اختالف نصیر شهر 

رباط کریم      3369

آگهی فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــل  ــن ذی ــش 3 قزوی ــی بخ ــاك 2227 اصل ــت پ تح
ثبــت 2482 صفحــه 143 دفتــر 20 بــه شــماره چاپــی 
ــام مــراد علــی ســلطانی صــادر و تســلیم  821893 بن
ــور  ــت مذك ــورد ثب ــی م ــپس تمام ــت س ــده اس گردی
برابــر ســند رهنــی 55252 مــورخ 79/6/31 دفتــر 37 
قزویــن در رهــن بانــك كشــاورزی شــعبه بوئیــن زهــرا 
قــرار گرفتــه اســت. ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ 
ــه علــت  فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند ب
اثــاث كشــی گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
المثنــی خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 
120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام می گــردد 
تــا هركــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك 
مذكــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده 
ــزد خــود باشــد از تاریــخ  ــا مدعــی وجــود ســند ن و ی
ــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه  انتشــار ایــن اگهــی ت
ــه اصــل ســند  ــا ارائ ــن اداره اعتــراض خــود را ب ــه ای ب
ــه  ــد و چنانچ ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س مالكی
ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود 
ــررات  ــق مق ــت را طب ــند مالكی ــی س ــت المثن اداره ثب
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن آگهــی 
در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار : 98/3/26 
حسن غالمحسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

3408  منطقه یك قزوین 

آگهی رونوشت حصر وراثت 
شــمس الســادات مومن واقفی دارای شــماره شناســنامه 
از  اســداله  متولــد 1337/7/25 صــادره  21 فرزنــد 
ــه کاســه 243/3/98  پاکدشــت بشــرح دادخواســتی ب
از ایــن شــورا در خواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــد  ــرادی فرزن ــرا شــاه م ــه شــادروان زه ــح داده ک توضی
ــخ 93/3/20  ــنامه 69 در تاری ــماره شناس ــه ش ــلم ب مس
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه و ورث در اقامتــگاه دائمــی خــود ب
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- منوچهــر 
ــماره  ــین  ش ــد حس ــدر: محم ــام پ ــک ن ــی طری عطای
شناســنامه 3129 نســبت: همســر متوفــی 2- رضــا 
ــام پــدر: منوچهــر شــماره شناســنامه  عطایــی طریــک ن
6527 نســبت: پســر متوفــی 3- معصومــه عطایــی 
ــنامه 8570  ــماره شناس ــر ش ــدر: منوچه ــام پ ــک ن طری
نســبت: دختــر متوفــی 4- مهــدی عطایــی طریــک 
ــبت:  ــنامه 3981 نس ــماره شناس ــر ش ــدر: منوچه ــام پ ن
ــدر:  ــام پ ــک ن ــی طری ــمیه عطای ــی 5- س ــر متوف پس
منوچهــر شــماره شناســنامه 8002 نســبت: دختــر متوفــی 
6- ســمانه عطایــی طریــک نــام پــد ر: منوچهــر شــماره 
ــک  ــی این ــر متوف شناســنامه: 0010479007 نســبت: دخت
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
نشــر آگهــی ظــرف مدت یــک مــاه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــت صــادر خواهــد شــد. گواهــی حصــر وراث
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی 
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مفقودی 
پرایــد  خــودرو  بــرگ ســبز  دارد  مــی  اعــام  بدینوســیله 
شاســی  شــماره  بــه   1384 مــدل  زیتونــی  ســبز  صبــا 
:S1412284697567،شــماره موتــور : 01354891 ،شــماره پــاک 
ــد  ــه آقــای ســعید بیاتــی فرزن ــق ب ــران 19-628م33،متعل :ای
کــرم رضــا شــماره ملــی 3241994511 صــادره از کرمانشــاه 
ــی باشــد . 3409 ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی 
هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــان  ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی منطق
پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ب
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001024345 مرب 1ـ رأی ش
مرضیــه  آقای/خانــم   1397114430001001839 کاســه 
سرســنگی علــی آبــاد فرزنــد محمدجــواد در ســه دانــگ 
بمســاحت  ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  از  مشــاع 
ــی از 10473  ــماره 9 فرع ــاک ش ــع پ ــدانگ 89 مترمرب شش
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت 
مشــاعی صــادره در دفتــر 302 صفحــه 127 طــی ســند قطعــی 
بــه شــماره 77210 مــورخ 1394/11/14 در دفترخانــه 24 قــم. 

)م الــف 843 (
2ـ رأی شــماره 139760330001023378 مربــوط بــه پرونــده 
الــه  نبــی  آقای/خانــم   1396114430001000983 کاســه 
ولمزیــاری فرزنــد عبدالــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــی  ــاک شــماره 10877 اصل ــع پ ــر مرب بمســاحت 78/15 مت
ــه شــماره  ــم. ســند رســمی ب ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی واق
181640 مــورخ 94/08/24 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 639 (

3ـ رأی شــماره 139760330001019697 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1395114430001001394 آقای/خانــم حبیــب اله زنجیرانی 
فراهانــی فرزنــد حســنقلی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 163/13 متــر مربــع پــاک شــماره 92 فرعــی از 

11395 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت 
ــف 748 ( ــه 500. )م ال ــر 656 صفح ــادره در دفت ــاعی ص مش

ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001023560 مرب 4ـ رأی ش
مجتبــی  آقای/خانــم   1397114430001001838 کاســه 
سرســنگی علــی آبــاد فرزنــد محمدجــواد در ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 89 
متــر مربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 10473 اصلــی واقــع در 
ــت مشــاعی صــادره در  ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب بخــش ی
دفتــر 302 صفحــه 127 طــی ســند قطعــی بــه شــماره 77210 

ــف 844 ( ــم. )م ال ــه 24 ق ــورخ 1394/11/14 در دفترخان م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــند  ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــته  ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت روز آگه
ــت  ــی نوب ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ باش
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم 
ــس  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و 
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــت  ــح اس ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب آن
کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 1398/03/26
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/11

محمدرضا ادیبان 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم3371

آگهی ابالغ وقت دادرسی و داد خواست و ضمائم 
ــرکت  ــده: ش ــی  خوان ــه جمال ــان: معصوم ــاعت 10  خواه ــیدگی:98/5/6 س ــت رس وق
ــان  ــه   خواه ــته: مطالب ــن خواس ــرت بیگی ــی نص ــه نمایندگ ــارس ب ــان  پ ــا وانی ــن ت ای
دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــاف نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم 
ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده در 
خواســت  خواهــان و دســتور دادگاه  و بتجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر 
آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورای حــل اختــاف مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل بــه خوانــده خــود نســخه دوم داد خواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و 
در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی  حضــور بهــم رســانید چنانچــه بعــدا اباغــی بوســیله 

آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف رباط کریم     3368

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9800302
بدینوســیله بــه آقایــان محمدرضــا حامــدی راد و حمیدرضــا حامــدی راد و خانــم 
مریــم حامــدی راد جملگــی وراث مرحــوم احمــد حامــدی راد بدهــکار پرونــده کاســه 
9800302 کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه 
بیــن شــما و خانــم مریــم عبــادی ســیاه اســطلخی تعــداد 14 ســکه طــا تمــام بهــار 
ــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار  آزادی بابــت مهریــه بدهــکار مــی باشــید کــه ب
ــادر و  ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم ــدور اجرائی ــت ص در خواس
بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه 
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی  کــه 
ــت در روزنامــه درج و منتشــر  ــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوب ــخ اب تاری
ــر  ــدام و در غی ــه پرداخــت بدهــی خــود اق ــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب مــی گ
اینصــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما 

تعقیــب خواهــد شــد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت     3391

اخطاریه دفتر خانه 
مخاطــب: هوشــنگ آزاد خشــت مجــدی   
مجهــول  آدرس:  و  اقامتــگاه  شــغل: 
اول  رتبــه  موضوع:اخطاریــه  المــکان  
ــم  ــم مری ــی خان ــی جنابعال ــر قانون همس
ــاق  ــر ط ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــن ب آذر حزی
ــه دادنامــه طــاق از دادگاه عمومــی  و ارائ
حقوقــی بنــدر انزلــی تقاضــای اجــرای 
بــه  بدینوســیله  دارد  را  طــاق  صیغــه 
ظــرف  شــود  مــی  اخطــار  جنابعالــی 
مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در 
ایــن دفتــر خانــه حضــور پیــدا کنیــد 
در غیــر اینصــورت طبــق قانــون عمــل 

خواهــد شــد.
دفتر طالق  شماره چهار خمام           3390

آگهی اخطار و ابالغ قانونی )نوبت دوم(: 
به آقای علی صابری فرزند خسرو با نشانی 

مجهول المکان 
ــی شــما  ــد خســرو همســر قانون ــری فرزن آقــای علــی صاب
خانــم نــدا ساســانیان فرزنــد عزیــز بــا ارائــه دادنامــه 
طــاق بشــماره 9709971820101789 مورخــه 1397/12/23 
ــی دادگســتری  ــی حقوق صــادره از شــعبه اول دادگاه عموم
آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق 
و ثبــت طــاق خــود در ایــن دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از 
تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــما 
مهلــت داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن دفتــر 
ــه بــه آدرس آســتارا – خ امــام – نبــش کوچــه شــهید  خان
اســدیان – دفتــر طــاق شــماره 6 آســتارا مراجعــه نمائیــد و 
در صــورت عــدم مراجعــه برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل    3392

مفقودی 
بدینوســیله اعــام مــی دارد گواهینامــه موقــت پایــان 
ــی  ــته مهندس ــته رش ــد ناپیوس ــی ارش ــات کارشناس تحصی
خانــم  ســرکار  بــه  متعلــق  افــزار  نــرم   – کامپیوتــر 
ملــی  بــه شــماره  مــراد  عزیــز  فرزنــد  مینــا حســنی 
3379961167صــادر از قصــر شــیرین بــه شــماره گواهینامــه 
ــوم و  ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش ــوط ب 2571 مرب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاه مفق ــات کرمانش تحقیق
ســاقط مــی باشــد .                                 3410

نوبت اول : 98/03/26    نوبت دوم : 98/04/9
نوبت سوم: 98/04/23

مفقودی 
بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی 
و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جــی 
مــدل  روغــی  آی ســفید  ایکــس  تــی 
1386 ،شــماره: 1876879،شــماره شاســی 
پــاک  :S1412286049377،شــماره 
ــرکار  ــه س ــق ب ــران 19،متعل :914ج31 -ای
محمــد  فرزنــد  ودودی  اقــدس  خانــم 
بــه شــماره ملــی 3255657997صــادره 
از کرمانشــاه مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد .       3408

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1471 | یکشنبه  26 خرداد 1398 021-88019846

۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

خسارت 10 میلیارد تومانی تگرگ به باغات مشگین شهر
فرماندار مشگین شهر از وارد شدن خسارت 10 میلیارد تومانی توسط بارش تگرگ به باغات مشگین شهر خبر داد و 

گفت: تالش می کنیم خسارات وارد شده به کشاورزان جبران شود. 
اکبر صمدی  از وارد شدن خسارت 10 میلیارد تومانی توسط بارش تگرگ به باغات مشگین شهر خبر داد و گفت: 

این خسارت در بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر اتفاق افتاده است. 

رنا
 ای

س:
عک

از  بندرعبــاس  شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
ــا  ــب ب ــگ  های بدون صاح ــازی س ــرح عقیم س ــاز ط آغ
ــتین  ــرای نخس ــات ب ــداری حیوان ــپ نگه ــدازی کم راه ان

ــر داد. ــزگان خب ــتان هرم ــار در اس ب
ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــژاد ب ــماعیل موحدی ن  اس
ــهروندان  ــرر ش ــه درخواســت های مک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
و مســئوالن مبنــی بــر لــزوم جمــع آوری ســگ های 
ــتور کار  ــت در دس ــا جدی ــرح ب ــن ط ــب، ای بدون صاح

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــر اســاس دســتورالعمل های  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــازی ای ــری و عقیم س ــم غربالگ ــد داری ــود، قص موج
ــی  ــا مبن ــه ادع ــزود: هرگون ــم، اف ســگ ها را انجــام دهی
در  باالدســتی  دســتورالعمل های  خــالف  رفتــار  بــر 

ــت. ــذب اس ــگ ها، ک ــن س ــا ای ــاط ب ارتب
بندرعبــاس  شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
عالقمنــد،  شــهروندان  کــرد:  خاطرنشــان 
ــوق  ــی حق ــتداران و حام ــای دوس ــمن ها)ان جی او ه س
حیوانــات( نیــز می تواننــد کمک هــای خــود شــامل 
ــود وضعیــت ســایت  ــاج جهــت بهب غــذا و ســایر مایحت

دهنــد. تحویــل  مرکــز  ایــن  بــه  را  نگهــداری 
بــا  بندرعبــاس  بیــان کــرد: شــهرداری  موحدی نــژاد 
ایــن  آماده ســازی  و  توجــه  قابــل  ســرمایه گذاری 
ســایت نگهــداری امکاناتــی ماننــد یــک هــزار متــر 
ــب،  ــایه بان مناس ــس و س ــب فن ــور، نص ــن محص زمی
حوضچــه آب، کانــال و چــاه ویــژه دفــع فاضــالب، 
ــرده و  ــم ک ــره را فراه ــرب و غی ــکار مج ــاب پیمان انتخ
ــازی  ــی و عقیم س ــای جراح ــاق عمل ه ــز ات ــزودی نی ب

می شــود. آماده ســازی  نیــز 
اقدامــات  ایــن  تاکیــد کــرد:  مســئول  مقــام  ایــن 
و  شــهروندان  مکــرر  درخواســت های  بــه  پاســخ  در 
ــر جمــع آوری و  ــی ب ــات مبن ــوق حیوان دوســت داران حق

نگهــداری صــورت گرفتــه اســت.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بندرعبــاس تصریــح 
کــرد: بــا انجــام غربالگــری، افــرادی کــه متقاضــی 
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــگ ها ب ــن س ــی از ای ــت برخ دریاف
می تواننــد  هســتند،  غیــره  و  نگهبــان  عنــوان  بــه 
طبــق شــرایط ایجــاد شــده و بــا تعهــد نســبت بــه 
مــواردی ماننــد حمایــت و نگهــداری صحیــح، پذیــرش 

مســئولیت داشــته باشــند.

آییـن افتتـاح و بهره بـرداری از پارکینگ 
طبقاتـی مکانیـزه شـهر کرج بـا ظرفیت 
192 خـودرو در محـل پارکینـگ، برگـزار 
شـد. رئیـس کمیسـیون حمـل و نقل و 
ترافیک شـورای اسـالمی شـهر کرج، در 
ایـن مراسـم بـا ایـراد سـخنانی، ضمـن 
از همـه سـازندگان مجموعـه  قدردانـی 
مذکـور، احـداث ایـن پارکینـگ را نتیجه 
پیگیـری هـای مسـتمر شـورای پنجـم 
خواند.مهـدی حاجـی قاسـمی، افزایش 
30 دسـتگاه اتوبـوس به نـاوگان حمل و 

نقـل عمومـی را نتیجـه همیـن پیگیری 
هـا عنـوان کـرد و ادامـه داد: بـا توجـه 
بـه حجـم خودروهـای ورودی بـه کـرج 
ایـن کالنشـهر به یـک پارکینـگ عمومی 
تبدیل شـده اسـت و توجه به این مقوله 
از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.این 
مسـئول گفـت: هـم اکنـون بـه ازای هر 
شـهروند در شـهر کـرج یـک دسـتگاه 
خـودرو وجـود دارد؛ اگـر بـا همیـن روال 
ادامـه بدهیم دیگر معابر شـهر گنجایش 
خودروهـای ورودی را نخواهـد داشـت.

حاجـی قاسـمی، بـا تاکیـد بـر اهمیت 
بهـره گیـری از ظرفیـت هـای بخـش 
خصوصـی برای کمک به توسـعه حمل 
پارکینـگ  احـداث  و  عمومـی  نقـل  و 
شـورای  اضافـه کـرد:  عمومـی،  هـای 
شـهر همـه مناطـق شـهری را مکلـف 
بـه احـداث یـک پارکینـگ عمومـی در 
محدوده خدماتی خود کرده اسـت.این 
پارکینـگ که با حضـور رئیس و اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر، شـهردار کرج و 
مدیـران و مسـئوالن مدیریـت شـهری 
افتتـاح شـد، حاصل فعالیـت معاونت 
حمـل و نقل و ترافیک شـهرداری کرج 
بـوده و بـا اعتبـار 40 میلیـارد ریـال در 
بلـوار بـالل، جنـب مهدیه کـرج احداث 

است شـده 

صادراتــی  توانمندی هــای  نمایشــگاه  نخســتین 

ــد. ــاح ش ــاری افتت ــدران در س مازن

افتتاحیــه  مراســم  در  زادگان  حســين  احمــد 

ــت  ــر 200فرص ــزون ب ــی اف ــگاه، معرف ــن نمایش ای

ــارد دالر  ــت میلی ــزان هف ــه می ــذاری ب ــرمایه گ س

ســاری  نمایشــگاه  برنامه هــای  مهمتریــن  از  را 

ایــن  تــا  کــرد  امیـــدواری  ابــراز  و  برشــمرد 

ــذار  ــرمایه گ ــذب س ــه ج ــد زمینـ ــگاه بتوان نمایش

در  فرصت هــا  ایــن  بــرای  خارجــی  و  داخلــی 

مازنــدران را ایجــاد کنــد.

اســتاندار مازنــدران گفــت: ایــن خطــه شــمال 

صنعتــی  و  تولیــدی  ظرفیت هــای  دارای  کشــور 

ــه  ــه صادراتــی ب ــد جنب ــی اســت کــه می توان فراوان

ــرد. ــود بگی خ

وی افــزود: نمایشــگاه دســتآوردهای صادراتــی 

اتاق هــای  رؤســای  حضــور  بــا  اســتان  ایــن 

بازرگانــی کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر و ســایر 

مهمانــان خارجــی فرصتــی مناســب بــرای معرفــی 

ــت. ــی اس ــوزه صادرات ــا در ح ــن ظرفیت ه ای

اســتاندار مازنــدران خاطرنشــان کــرد: ایــن رویــداد 

اقتصــادی بایــد زمینــه ای را فراهــم کنــد تــا تجــار 

ــدگان  ــوص تولیدکنن ــه خص ــا ب ــدگان م و صادرکنن

بتواننــد بــا انعقــاد قــرارداد تجــاری تولیــدات 

ــد. ــه خــارج از کشــور صــادر کنن خــود را ب

نماینــده عالــی دولــت در مازنــدران اظهــار داشــت: 

کارگــزاران دولتــی در ایــن اســتان همــه گونــه 

ــی  ــر نفت ــرای صــادرات محصــوالت غی ــکاری ب هم

ــا بخــش خصوصــی  ــه خــارج کشــور ب ــدران ب مازن

ــت. ــد داش ــدگان خواهن و صادرکنن

زیرســاخت های  تصريــح كــرد:  زادگان  حســین 

مناســب بنــدری، فرودگاهــی و حتــی ریلــی بــرای 

ــری در  ــود دارد و قرارگی ــتان وج ــادرات در اس ص

فرصــت  خــزر  حاشــیه  همســایگی کشــورهای 

ــدران  ــار مازن ــادرات در اختی ــرای ص ــبی را ب مناس

ــت. ــرار داده اس ق

اســتاندار مازنــدران بيــان داشــت: بــا ایــن وجــود، 

حــوزه  در  بدرســتی  ظرفیتهــا  ایــن  از  تاکنــون 

ــتفاده  ــزر اس ــیه خ ــورهای حاش ــه کش ــادرات ب ص

نشــده اســت و بایــد نمایشــگاه صــادرات، فرصــت 

ــد. ــن بخــش باش ــرای گشــایش در ای ــبی ب مناس

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مازنــدران نیــز 

اقتصــاد بــدون نفــت را کیفــی ســازی محصــوالت 

ــازی  ــی س ــا کیف ــا ب ــت: م ــمرد و گف ــی برش داخل

محصــوالت داخلــی و معرفــی آنهــا بــه کشــورهای 

را  نفــت  بــدون  اقتصــاد  می توانیــم  همســایه 

ــم. ــتارت بزنی اس

ایــن  افتتــاح  آئیــن  در  طبرســی  الــه  آیــت 

ــت  ــرون رف ــرای ب ــا ب ــار داشــت: م نمایشــگاه اظه

ــوالت  ــازی محص ــی س ــز کیف ــی ج ــم راه از تحری

غیــر نفتــی نداریــم.

 پارکینگ طبقاتی مکانیزه 
شهرداری کرج، افتتاح شد

هفت میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری 
در مازندران معرفی می شود 

حمایت همه جانبه 
از تولید ریل ملی 

ــن  ــارت درآخری ــدن و تج ــت ، مع ــر صنع ــی، وزی ــا رحمان ــر رض دکت

ــی از غرفــه  ــی حمــل و نقــل ریل روز از هفتمیــن نمایشــگاه بین الملل

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بازدیــد کــرد .

وی در حاشــیه ایــن بازدیــد در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت : ذوب 

ــا تولیــد ریــل ، نیــاز کشــور بــه  ایــن محصــول اســتراتژیک  آهــن ب

را تامیــن کــرده و مانــع خــروج ارز از کشــور شــده اســت .

ــی را  ــدات داخل ــت از تولی ــارت ، حمای ــدن و تج ــت ، مع ــر صنع وزی

ــا وجــود  ــوان کــرد و افــزود:  ب ــی کارگــزاران کشــور عن سیاســت اصل

تولیــد ریــل بــا کیفیــت و مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی در ذوب 

ــه  ــد ب ــاز اســت و بای ــی نی ــن محصــول ب آهــن ، کشــور از واردات ای

ــه از تولیــد ریــل ملــی حمایــت کنیــم. طــور همــه جانب

دکتــر رضــا رحمانــی ، ذوب آهــن را خاســتگاه صنعــت نویــن کشــور 

ــت  ــرن فعالی ــم ق ــول نی ــن در ط ــزود: ذوب آه ــران دانســت و اف ای

خــود منشــا آثــار و خدمــات بــی بدیــل و ارزنــده ای بــوده بــه نوعــی 

ــون کارشناســان ایــن مجتمــع عظیــم  ــع کشــور مدی کــه عمــده صنای

ــی هســتند. صنعت

شهربابک 
مازندران 

چاه جدید شهربابک وارد مدار 
بهره برداری شد

ایمنی راه ها پیش نیازکاهش تلفات جاده ای می باشد

چـــاه شـــماره 6 شـــهربابک پـــس از حفـــر و تجهیـــز 
وارد مـــدار بهـــره بـــرداری شـــدخبرنگار آبفـــا کرمـــان- 
ـــتان و  ـــود آب در تابس ـــران کمب ـــذر از بح ـــور گ ـــه منظ ب
تامیـــن آب مـــورد نیـــاز شـــهروندان ،چـــاه شـــماره 6 
شـــهربابک پـــس از حفـــر و تجهیـــز وارد مـــدار بهـــره بـــرداری شـــد.علی ابراهیمـــی 
ـــق  ـــت: عم ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــهربابک ب ـــتان ش ـــا شهرس ـــور آبف ـــر ام مدی
ـــاری  ـــا اعتب ـــه ب ـــی باشـــد ک ـــه م ـــر ثانی ـــر ب ـــی 25 لیت ـــا دب ـــر ب ـــاه 200 مت ـــن چ ای
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــی ب ـــارات داخل ـــل اعتب ـــان از مح ـــون توم ـــر 600 میلی ـــغ ب بال

ـــید. رس
مدیـــر امـــور آبفـــا شهرســـتان شـــهربابک اظهـــار امیـــدواری کـــرد بـــا بهـــره 
ـــهروندان  ـــط ش ـــرف توس ـــوی مص ـــت الگ ـــن رعای ـــاه و همچنی ـــن چ ـــرداری از ای ب
ـــد. ـــته باش ـــود نداش ـــهربابک وج ـــی در ش ـــم آب ـــکل ک ـــاری مش ـــتان ج در تابس

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای مازنـدران با بیان 
اینکـه ایمنـی راه هـا پیش نیـاز  کاهـش تلفات جـاده ای می 
باشـد، گفـت: یکـی از راه هـای ایمن سـازی جاده هـا مطالعه 
بر روی نقاط پرحادثه اسـت. عباسـعلی نجفی  اظهار داشـت: 
ایمن سـازی و اصالح نقاط پرتصادف راه های اسـتان، نیازمند 
تأمیـن منابـع مالـی اسـت امـا تـالش می شـود تـا در فراینـدی  ایـن نقـاط شناسـایی و 
ایمن سـازی شـوند؛ امـروز بایـد تصمیم بگیریم سـاالنه چند نقطـه حادثه خیـز را رفع کنیم 
تاسـال آینـده در نقاط مشـخص شـده دیگر شـاهد حادثه ای نباشـیم.وی در ادامـه  افزود: 
برخی از مسـافران از شـهرهای دور آشـنایی به جاده ندارند، لذا باید عالئم هشـدار دهنده ای 
نصـب شـود تـا راننـدگان درجاده ها این نقاط را بشناسـند و از ایجاد حادثه جلوگیری شـود 
کـه بـه ایـن منظور از ابتدای سـال تاکنون در حـوزه ایمنی راه های اسـتان، اداره کل اقدام به  
300 کیلومتـر خط کشـی سـرد ترافیکی، نصب 1700 عدد مسـیرنما ارتجاعـی،  نصب 5950 
عـدد تابلـو هـای اخطاری-انتظامی –مسـیر نمـا –جهت نمـاو بازتاب ، نصب51 عـدد چراغ 
پلیـس مجـازی در نقـاط دارای تصـادف حوزه اسـتحفاظی ،نگهـداری روشـنایی راه و تونل 
بطول 380 کیلومتر، اجرای سیسـتم روشـنایی نقطه ای در 3 مقطع، اجرای روشنایی نقطه 
ای در شـکتا سـاری و پل الریم جویبار هرکدام 4 نقطه، اجرای روشـنایی محور سـاری دریا 

آکنـد 700 متـر، اقـدام بـه اجـرای روشـنایی تیل برده سـر تنکابـن 1200 متر، تهیـه و نصب 
15 دسـتگاه چراغ چشـمک زن سـوالر و فلش پاکسـازی و منظر آرایی ، ساخت و سازهای 
غیـر مجـاز، احـداث یـک کیلومتر روشـنایی محـور کمربندی نوشـهر و همچنین روشـنایی 
3 کیلومتـر  کمربنـدی نوشـهر و 1 کیلومتر سـاری –دریا نموده و يا در در دسـت اجـرا دارد.

رمز اصلی کاهش تلفات جاده ای ایمن سازی راه ها است.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران بـا بیـان اینکـه در اسـتان مازندران 
51 نقطـه یـا محـدوده پر تصادف شناسایی شـده اسـت، گفت: آرام سـازی، نصـب تابلوهای 
مکمـل و تجهیـزات الزم در تمامـی ایـن نقـاط صـورت گرفتـه اسـت و اقدامات اساسـی تر 

ایمنـی در نقـاط مذکـور باقی مانـده كـه در میان مـدت و بلندمـدت انجـام می شـود.
عباسـعلی نجفـی اظهار داشـت: اسـتان های شـمالی کشـور و شـهرهای زیارتی جـزء نقاط 
گردشـگرپذیر در تعطیالت هسـتند و به همین دلیل این مسـیرها به لحاظ شـرایط ایمنی 

و ترافیکـی مـورد ارزیابی بیشـتر توسـط مردم قـرار می گیرند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عواملـي مثـل: خسـتگی و خواب آلودگـی، حواس پرتـی و عجله در 
تصادفـات نقش اساسـي داشـته، تصریح کرد: رانندگان در مسـافت های طوالنـی پس از 2 
سـاعت رانندگـی، حتمـًا اسـتراحت 15 دقیقه ای را جدی بگیرند تا سـفر ایمن تـری را برای 

خـود، خانواده و سـایر هموطنـان فراهم کنند. 

جذب 180میلیارد ریال 
تسهیالت در بخش 

کشاورزی نیمروز
در دیـدار مدیـر و کارکنان جهادکشـاورزی 
جمعـه  امـام  بـا  نیمـروز  شهرسـتان 
جهادکشـاورزی  مدیـر   ، شهرسـتان 
شهرسـتان طی گزارشـی عملکرد یکساله 
جهادکشـاورزی شهرسـتان را کـه شـامل 
بخـش  مختلـف  هـای  طـرح  اجـرای 
زیـر  هـای  طـرح  جملـه  از  کشـاورزی 
بنایـی و توسـعه ای نظیـر حفـر و تجهیز 
چاهکهـا ، اسـتخر ذخیـره آب، جاده بین 
پـرورش  و  دامـداری  طرحهـای  مـزارع، 
شـتر، پرورش مـرغ در واحدهای کوچک 
روسـتایی وده هـا طـرح دیگـر را عنـوان 
کرد .  حسـن صفائي مقـدم ميزان نهاده 
های کشـاورزی و دامی توزیع شـده بین 
کشـاورزان و دامـداران را 4650تن شـامل 
انـواع بذر، کود شـیمیایی، سـبوس و جو 
اعـالم و در خصوص اسـتفاده بهره برداران 
از تسـهیالت اشـتغال زای روسـتایی، از 
جـذب 180میلیـارد ریال اعتبـار در اجرای 
طرحهـای مختلـف بخـش کشـاورزی از 
جملـه پرورش شـترمرغ و پـرورش مرغ 
امیـدواری  اظهـار  و  داد  خبـر  تخمگـذار 
کـرد بـا جـاری شـدن آب در منطقـه کـه 
خوشـحالی کشـاورزان و بهـره بـرداران را 
بدنبـال دارد بخـش کشـاورزی بـا همـت 
مـردم از رونـق خوبـی برخـوردار گـردد . 

حجت االسـالم  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
جمعـه  امـام  راشـکی  والمسـلمین 
هفتـه  تبریـک  ضمـن  شهرسـتان 
جهادکشـاورزی به کارکنان جهادکشاورزی 
از زحمـات و تالشـهای مجدانـه مجموعه 
هـای  اجـرای طـرح  در  جهادکشـاورزی 
همچنیـن  و  سـال  طـول  در  اشـتغالزا 
تالشـهای ارزنده جهادکشاورزی در کنترل 
سـیالب تقدیـر و تشـکر کرد و خواسـتار 
اسـتمرار تالشـها بـه منظـور تحقـق روتق 
اقتصـادی با فراهم آوردن زمینه اشـتغال 
بخـش  بهره بـرداران  مشـکالت  رفـع  و 

گردیدنـد. کشـاورزی 

عقیم سازی سگ های خبر 
بدون  صاحب در 

بندرعباس آغاز شد

رسالت شرکت های گروه فوالد مبارکه 
پوشش نیاز های داخلی شرکت های فوالد 

حمیدرضا عظیمیان گفت : فوالد مبارکه از ساخت تجهیزات در داخل کشور حمایت می کند.

عظیمیــان،  حمیدرضــا  مهنــدس 
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
ــوالد  ــروه ف ــای گ ــت: شــرکت ه گف
ــی  ــد تمام ــی کنن ــالش م ــه ت مبارک
»نیازهــای داخلــی« از ســاختمان 
تــا صنعــت خــودرو و لــوازم خانگــی 

ــد. ــش دهن را پوش
کــرد:  خاطرنشــان  عظیمیــان 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــه توج ــوالد مبارک ف
ــل  ــازار داخ ــاز ب ــه نی ــخگویی ب پاس
داشــته و دارد و بــه همیــن منظــور 
ایــن شــرکت بــرای ســال 98 نویــد 
و  بــا کمیــت  محصــوالت  تولیــد 
ــوالد  ــت ف ــه صنع ــاال را ب ــت ب کیفی

ــد. ــی ده ــور م کش

ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
از  یکــی  کــرد:  نشــان  خاطــر 
چالش هایــی کــه امــروز در ایــن 
ــه  ــل ب ــور تبدی ــی کش ــب صنعت قط
فرصــت شــده اســت وجــود تحریــم 
هــا بــود کــه بــا تکیــه بــر خودبــاوری 
هــای  مجموعــه  فنــی  دانــش  و 
داخلــی بــرای بومــی ســازی برخــی 
ــم  ــات توانســتیم از ســد تحری قطع

ــم. ــور کنی ــا عب ه
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــرد: ف ــد ک وی تاکی
بومــی ســازی و حمایــت از ســاخت 
کشــور،  داخــل  در  تجهیــزات 
نیازهــای خــود اعــم از کاالهــای 
را  یدکــی  قطعــات  و  مصرفــی 

ــن رویکــرد  ــا همی ــن کــرده و ب تأمی
بــه پیــش مــی رود.

هــم  رویکــرد  همیــن  بــا 
همــه  همــت  بــه  خوشــبختانه 
همــکاران زحمتکــش فــوالد مبارکــه، 
علیرغــم همــه مشــکالتی کــه بــه 
ــن  ــرای تامی ــا ب ــم ه ــطه تحری واس
اولیــه  مــواد  و  اقــالم  از  بخشــی 
مبارکــه  فــوالد  تولیــد  مســیر  در 
ــتیم گام  ــت توانس ــه اس ــرار گرفت ق
ــال  ــدای س ــمندی از ابت ــای ارزش ه
برداریــم و رکوردهایــی در بخــش 
ســرد،  نــورد  گــرم،  نــورد  هــای 
ــه ثبــت  فوالدســبا و آهــن ســازی ب

رســاندیم.

اشــاره  بــا  ادامــه  در  عظیمیــان 
بــه شــعار ســال، اظهــار داشــت: 
از   98 ســال  نامگــذاری  از  پــس 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
ــی  ــد، یک ــق تولی ــال رون ــوان س عن
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــازمان های از س
انتظــار مــی  ســوابق درخشــانش 
رود بــه ایــن شــعار جامــه عمــل 
بپوشــاند، شــرکت فــوالد مبارکــه 

اصفهــان بــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
فــوالد بــه عنــوان یکــی از کاالهــای 
پیشــرفت  و  توســعه  اساســی 
ــود، در  ــی ش ــوب م ــورها محس کش
تواننــد  مــی  فوالدســازان  نتیجــه 
بــه رونــق تولیــد کمــک شــایانی 

نماینــد.
شــرکت  داد:  ادامــه  عظیمیــان 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
فــوالدی  هــای  ورق  تولیدکننــده 
آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  در 
آهــن  تولیدکننــده  بزرگتریــن  و 
ــا هدفگــذاری  اســفنجی در جهــان ب
ــرده  ــالش ک ــه ت هــای صــورت گرفت
در تمامــی بخــش هــا بــه رونــق 
طــوری  بــه  تولیــد کمــک کنــد، 
تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  کــه 
ــن  ــون ت ــرکت از 2.4 میلی ــن ش ای
بــه بیــش از 10 میلیــون تــن در 
ســال هــای گذشــته، تولیــد پایــدار 
و  داشــته  پــی  در  را  اشــتغال  و 

ــق  ــی »رون ــر مصــداق واقع ــن ام ای
تولیــد« اســت کــه در ایــن شــرکت 

عملیاتــی شــده اســت.
فــوالد  کــرد:  تصریــح  عظیمیــان 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــه در تولی مبارک
کشــور ســهم یــک درصــدی و در 
بخــش صنعــت  ناخالــص  تولیــد 
در  و  دارد  را  درصــدی   5 ســهم 
 3000 حــدود  تأمیــن،  زنجیــره 
خدمــات  و  کاال  تأمیــن  شــرکت، 
ــده  ــر عه ــه ب ــوالد مبارک ــرای ف را ب

دارنــد.
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
گفــت: زمانــی کــه صحبــت از تولیــد 
و توســعه مــی شــود، منظــور تولیــد 
اســت کــه  ای  توســعه  و  پایــدار 
درآمــد  اشــتغال،  ایجــاد  ضمــن 
ــد در  ــی بتوان ــص مل ــد ناخال و تولی
ــط زیســت،  ــداری محی ــظ و نگه حف
مســئولیت پذیــر و تاثیرگــذار باشــد 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــوالد مبارک ــه ف ک
بــا ســرمایه گــذاری قابــل توجــه در 
ــرژی گام  ــرف آب و ان ــش مص کاه
ــال  ــن ح ــری برداشــته و در عی موث
هــای  زیرســاخت  توســعه  بــرای 
ــاخت  ــه س ــک ب ــا کم ــه ای ب منطق
فاضــالب  آوری  جمــع  شــبکه 
پســاب  هــای  خانــه  تصفیــه  و 
اقدامــات  همجــوار  شــهرهای 
مــردم منطقــه  بــرای  ای  ارزنــده 

انجــام داده اســت.

ته
نک

مدیرعامـل فـوالد مبارکه اصفهان گفت: زمانی کـه صحبت از تولید 
و توسـعه مـی شـود، منظـور تولید پایـدار و توسـعه ای اسـت که 
ضمـن ایجـاد اشـتغال، درآمـد و تولیـد ناخالـص ملـی بتواند در 
حفظ و نگهداری محیط زیسـت، مسـئولیت پذیر و تاثیرگذار باشـد 
کـه فـوالد مبارکـه در این زمینه با سـرمایه گـذاری قابـل توجه در 
کاهـش مصـرف آب و انـرژی گام موثری برداشـته و در عین حال 
برای توسـعه زیرسـاخت های منطقه ای با کمک به سـاخت شبکه 
جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های پسـاب شـهرهای همجوار 

اقدامـات ارزنـده ای برای مـردم منطقه انجام داده اسـت.
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دومین دوره تیرآرت، آرتفر تیر، با 
مشارکت 19 گالری 4 تا 7 تیر ماه در 

پردیس چارسو برگزار می شود.

سلی رونی نویسنده رمان 
»آدم های معمولی« جایزه 10 هزار پوندی 

» انکور«  را که به بهترین رمان دوم هر 
نویسنده اهدا می شود، از آن خود کرد.

کتابجشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره ی جدید ماهنامه ی »زنان امروز« منتشر شد.

تهران شهر عشق به کارگردانی
 علی جابرانصاری به عنوان نماینده سینمای 
ایران در جشنواره فیلم مونیخ آلمان به روی 

پرده می رود.

اکران 6 فیلم کوتاه همزمان با سالروز تولد 

عباس کیارستمی در سینماهای 
گروه هنر و تجربه آغاز خواهد شد.

ایستاده روی خط استوا 
تا 30 خرداد در تماشاخانه سرو اجرا می شود 

 نویسنده و کارگردان: سعید خیراللهی

چهل و خرده ای ازم رفته ولی هنوز به 
هیچ جا نرسیدم دکتر! من فکر می کردم 
یه چیزی میشم ولی هیچ پخی نشدم... 
آویزونم آویزون... ما آویخته ها به کجای 

این شب تیره بیاویزیم قبای ژنده و کپک زده خودمون رو؟!

هامون

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

آخر از سوز دل شبهای من یاد آورید
همچو شمعم در میان انجمن یاد آورید

صبحدم در پای گل چون با حریفان می خورید
بلبالن را بر فراز نارون یاد آورید

در چمن چون مطرب از عشاق بنوازد نوا
از نوای نغمٔه مرغ چمن یاد آورید

جعد سنبل چون شکن گیرد ز باد صبحدم
از شکنج زلف آن پیمان شکن یاد آورید

ابر نیسانی چو لؤلؤ بار گردد در چمن
ز آب چشمم همچو لؤلؤی عدن یاد آورید

یوسف مصری گر از زندانیان پرسد خبر
از غم یعقوب در بیت الحزن یاد آورید
گر به یثرب اتفاق افتد که روزی بگذرید

ناله و آه اویس اندر قرن یاد آورید
دوستان هر دم که وصل دوستان حاصل کنید

از غم هجران بی پایان من یاد آورید
طوطی شکر شکن وقتی که آید در سخن

ای بسا کز خواجوی شیرین سخن یاد آورید

خواجوی کرمانی 

 که بود و کیست دشمنم؟

 یگانه دشمن جهان

 هم آشکار ، هم نهان

 زمان،

زمان، زمان، زمان...

مهدی اخوان ثالث

عکس نوشت

عکس: 
عرفان نصیری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بازگشت ده هزار نفری ـ 
گزارش گزنفون از جنگ دو 
برادر بر سر پادشاهی ایران، 

401 پیش از میالد مسیح
 Cyrus the Younger نبـرد کـوروش جـوان
 Cunaxa بـا بـرادرش اردشـیر دوم درناحیـه
در کنـار فـرات )جنـوب غربـی بغـداد امـروز و 
شـمال شـهر بابـل وقـت( بـر سـر پادشـاهی 
شـهریور  کـه  ایـران  پهنـاور  امپراتـوری  بـر 
داد  روی  میـالد  از  پیـش   401 )سـپتامبر( 
معروفیـت زیـاد دارد و در بسـیاری از کتـاب 
هـای درسـی ـ در سراسـر جهـان آمـده اسـت 
زیراکـه گزنفـون Xenophon تاریـخ نگار وقت 
و از افسـران ایـن جنـگ، آن را در کتـاب خـود 
»بازگشـت ده هـزار نفـری« و بویـژه در فصـل
داده  شـرح  ارتفاعـات(  از  )عبـور   Anabasis
و مشـکالت را دقیقـا نوشـته اسـت. گزنفـون ـ 
شـاگرد سـقراط ـ از آن گـروه موّرخانـی بود که 

رویدادهـای دوران حیـات خـود و آنچـه را کـه 
دیـده و تجربـه کـرده باشـند می نویسـند و در 
نتیجه، نوشـته هـای آنان مأخذ بـرای موّرخان 
دیگـر مـی شـود و همچنیـن بـرای تحلیلگران 
و مفّسـران. ]مورخـان يونانـي ايـن کـوروش را 
کـوروش کوچکتـر و یـا جـوان نوشـته انـد تـا 
از کـوروش بـزرگ متمايـز شـود و در مخاطـب 
پسـر  جـوان  نکنـد.[ کـوروش  شـبهه  ايجـاد 
داریـوش دوم و بانو »َپریسـا«، فرماندار قلمرو 
یونانـی زبـان هـای امپراتـوری ایـران )ایونـی، 
آناتولیـای غربـی و بخشـی از سـوریه( پـس 
از مـرگ پـدر خـودرا شایسـته تـر از بـرادرشـ  
اردشـیر دوم بـرای جانشـینی او و پادشـاهی 
بـرادرش  او،  زعـم  بـه  پنداشـت.  مـی  ایـران 
اردشـیر فـردی ضعیـف النفـس، بـی تدبیـر و 
ترسـو بود. کـوروش جوان در ژوئـن 401 پیش 
از میـالد )خردادمـاه( تصمیـم بـه برکنارکـردن 
بـرادر و پادشـاه شـدن گرفـت، دوازده هـزار و 
نهصـد ِمرسـِنر یونانـی )ده هـزار و 400 پیـاده 
پیـاده  پانصـد  و  و دو هـزار  اسـلحه  سـنگین 

سـبک( برگزید و بـا این مرسـنرها و نیروهای 
بسـیاری  شـد.  پایتخـت  عـازم  اش  پارسـی 
بـه  رسـیدن  از  پـس  او  پارسـی  نظامیـان  از 
کوههای Taurus از برادرکُشـی منصرف شدند 
و بازگشـتند و بـرای کـوروش هزار پارسـی، 600 
نگهبـان شـخصی و مرسـنرهای یونانـی باقـی 
ماندنـد. اردشـیر یـک نیروی 40 هـزاری نفری 
بـه مقابلـه بـا بـرادر فرسـتاد و دو نیـرو در کنار 
فـرات )عـراق غربـی امـروز( بـه هـم رسـیدند 
و در همـان نخسـتین برخـورد، کوروش کشـته 
شـد و افسـران یونانی زبان تصمیـم به مذاکره 
بـه منظـور پایـان جنـگ و موافقت با بازگشـت 
گرفتنـد ولـی درجریـان رفتن به محـل مذاکره 
بـه دام افتادنـد و کشـته شـدند و چنـد افسـر 
باقـی مانـده ازجملـه گزنفـون ده هـزار باقـی 
بـا  را  مـزدور(  )جنگجویـان  مرسـنرها  مانـده 
زحمـت زیـاد و برخـورد بـا مشـکالت متعدد از 
راههـای کوهسـتانی )کردسـتان عـراق امـروز( 
بـه سـاحل دریـای سـیاه رسـاندند و از آنجـا با 

قایـق بـه وطـن بازگشـتند.    

فراخوان ششمین دوره جشنواره 

روستاها و عشایر دوستدار کتاب
منتشر شد. 

جشنواره
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کتاب 

آنـدره  اثـر  بـزرگ  فضیلت هـای  بـاب  در  رسـاله ای کوچـک  کتـاب 

کنت اسـپونویل نویسـندٔه و فیلسـوف اومانیسـت فرانسـوی است. او 

متولـد پاریـس و دارای مـدرک دکتـرا از دانشـگاه پانتئون-سـوربن 

و در همیـن دانشـگاه اسـتاد فلسـفه اسـت. اسـپونویل کودکـی و 

نوجوانـی خـود را دوران سـختی توصیـف می کنـد و بازگـو می کنـد 

کـه زندگـی بـا مـادری کـه بـرای مدتی طوالنـی بـا افسـردگی مبارزه 

می کـرده و پـدری سـخت گیر، چگونـه سـبب شـده تـا سـال های 

ابتدایـی زندگـی خـود را بـا اضطرابـی دائمـی سـپری کنـد.

مونتنـی،  اسـپینوزا،  ماننـد  متفکرینـی  آرای  تحت تأثیـر  اسـپونویل 

خـط  هنـدو  و  بودایـی  جهان بینـِی  همین طـور  و  کونـش  مارسـل 

فکـری خـود را یافتـه و در طـول سـه دهـٔه اخیـر آثـاری را در بـاب 

فلسـفه، اخـالق و روش زندگـی بـه رشـته تحریر درآورده اسـت. آثار 

کنت اسـپونویل عمومـًا بـه طـرح سـوال های سـاده در بـاب زندگـی 

می پـردازد، معنـای زندگـی چیسـت و کجـا بایـد دنبالـش گشـت؟ 

خوشـبختی چـه تعریفـی دارد و چگونـه در جهـاِن آشـفتٔه امـروز بـه 

دسـت می آیـد؟ فضیلت هـای اخالقـی چـه تعریفـی دارنـد و چـرا 

بایـد در ایجـاد و حفـظ آنها کوشـید؟ ویژگی برجسـتٔه اسـپونیول این 

اسـت کـه در واقـع او مفاهیـم و سـؤاالت فلسـفی را بـا زبانـی گویـا 

بـرای عمـوم بازگـو می کنـد و بـه این شـیوه حضـورِ خود را در بسـتر 

جامعـه حفـظ می کنـد.

جمالتی از متن کتاب رساله ای کوچک 
در باب فضیلت های بزرگ:

در باب فضیلت وفاداری:
انسـان روح نیسـت مگـر توسـط خاطـره، موجود بشـری نیسـت 
مگـر به وسـیلٔه وفاداری. ای انسـان، از فراموش کـردن خاطره ات 

حـذر کن! روح وفـادار، خود روح اسـت.
در باب فضیلت میانه روی:

میانـه روی یـک انتظـام بخشـی خودخواسـتٔه میـل بـه زندگـی 
اسـت، تأیید سـالم توان وجود داشـتن، همان طوری که اسـپینوزا 
می گفـت، به ویـژه سـلطٔه روح ما بـر تمایالت نامعقـوِل عواطف و 
شـهوات مـا. میانـه روی یـک احسـاس نیسـت، بلکه یـک اقتدار 

اسـت، یعنـی یک فضیلت اسـت.
در باب فضیلت شجاعت:

انسـان از دسـت خود بینی خود خالص نمی شـود؛ انسـان از اصل 
لـذت بـردن رهایـی نمی یابـد. ولـی در خدمـت کـردن بـه دیگران 
لـذت خـود را یافتـن، در انجـام عمـل سـخاوتمندانه آرامش خود 
را پیـدا کـردن، نـه فقـط ازخودگذشـتگی یـا نوع دوسـتی را نفـی 

نمی کنـد بلکـه تعریـف آن و اصـل فضیلت اسـت.
در باب فضیلت بخشندگی:

بخشـندگی هـم آگاهـی از آزادی خویـش اسـت )یا از خویشـتن 
خـود بـه عنوان آزاد و مسـئول( و هـم تصمیم جدی در اسـتفاده 
از آن به نحـو مطلـوب. پس، آگاهی و اعتمـاد: آگاهی از آزاد بودن، 
اعتمـاد بـه اسـتفاده ای کـه از ایـن آزادی خواهد شـد. بـه همین 
خاطـر اسـت که بخشـندگی احتـرام به خـود را پدید مـی آورد، که 

بیشـتر نتیجٔه آن اسـت تـا اصل آن.
بگوییـم،  تکـرار  بـه  را  ایـن  اسـت،  شـادی  سـپاس گزاری 
سـپاس گزاری عشـق اسـت: از همیـن راه به نیکوکاری می رسـد، 
سـپاس گزاری  یـک  آغازیـن،  سـپاس گزاری  »یـک  مثـل  کـه 
بی علـت، یـک سـپاس گزاری بی قیدوشـرط اسـت، مثـل خـود 
سـپاس گزاری کـه یـک نیکـوکاری کمکـی یـا احتمالـی اسـت«.

 رساله ای کوچک در باب 
فضیلت های بزرگ

نویسنده: آندره کنت اسپونیول
ترجمه: مرتضی کالنتریان

انتشارات: آگه


