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در ایـن مقالـه نویسـنده بـه بررسـی دو مفهـوم مثـال و خیـال می 
پـردازد و اینکـه ایـن دو مقولـه همواره بـا هم اند. ایـن دو مفهوم در 
بیـن فالسـفه و عرفـا کاربرد زیـادی پیدا کرده و به ویـژه مال صدرا از 

آن بهـره زیادی برده اسـت.
آنچـه بدیهـی اسـت این اسـت که بـدون اسـتفاده از مثـل، مثال و 
مشـتقات آن  تفهیـم و تفهـم مشـکل، بلکـه ناممکـن می شـود و 
خیـال هـم امـری ذهنـی و مسـتقیم، یا غیـر مسـتقیم برگرفته از 
واقعیـت خارجـی اسـت. بـه نظـر می رسـد غلـو، یـا مبالغـه در باره 
کاربـرد ایـن دو مفهـوم در بیـن فالسـفه و عرفـا بیشـتر بـرای حل 
معضالتـی چـون صـدور کثیـر از واحـد، موجـود ذهنی، عالـم برزخ 
و معـاد جسـمانی و ماننـد آن بوده اسـت. اما سـؤال این اسـت که 
آیـا در ایـن مـوارد توفیقـی نصیـب آنـان شـده اسـت؟ بـه نظر می 
رسـد چنانچه ما نگاهمان را در هسـتی شناسـی و معرفت شناسی 
تعدیـل کنیـم و یـا تغییـر دهیـم بسـیاری از معضـالت در رابطـه با 
کاربـرد مبالغـه آمیـز این دو مفهوم رفع می شـود و ایـن دو مفهوم 

جایـگاه  واقعـی خـود را پیـدا خواهنـد کرد.
در بـاره مثـال و خیـال مطالـب زیادی نوشـته شـده اسـت. در همه 
رشـته هـای حوزه های فلسـفه و عرفـان و نیز ادبیات و هنـر در باره 
این دو مفهوم بحث های زیادی شـده اسـت. در اینکه بحث مثال 
و خیـال واقعیت دارد تردیدی نیسـت و همه وجـود آن را در زندگی 
لمـس مـی کننـد و بـا آن سـر و کار دارنـد. امـا اینکه در حـوزه های 
مختلـف بـرای تبییـن و یا حل بعضـی از معضالت از آنها اسـتفاده 

شـود جای بحث فـراوان دارد.
در فلسـفه و عرفـان و بـه ویژه از قرن سـوم هجری بـه بعد به وفور 
از ایـن دو واژه اسـتفاده، و بـا تعبیـرات گوناگونـی کـه از آنهـا شـده، 
هـر گروهـی سـعی نمـوده از آن هـا برای اثبـات مدعای خـود بهره 
ببـرد. بـا آنکـه مثـال و خیـال بسـیار به هـم وابسـته اند اما سـؤال 
ایـن اسـت کـه آیـا بدون مثـال، یعنـی واقعیـت خارجی مـی توان 
به خیال دسـت یافت؟ َمَثل بیشـتر واقعیتی عینی اسـت. شـعرا و 
عرفا هر دو به مثل، تمثیل، خیال و تخیل تمسـکی فراوان جسـته 
انـد. در مباحـث شـناختی و معرفتی هم مثل و مثال فـراوان به کار 
بـرده مـی شـود. سـاده ترین  نوع اسـتدالل و مهم ترین ابـزار برای 
تفهـم و تفهیـم تمثیـل اسـت. در جزئیـات هـر کس هر چیـزی را 
بخواهـد بفهمـد و یـا بفهماند فوراً به مثـال روی مـی آورد. هر ذهن 
سـاده ای َمَثـل را خـوب مـی فهمـد و بـا آن گوینـده مطلـب را بـه 
مخاطـب تفهیـم می کنـد تا آنجا کـه بعضی مثل ها، ضـرب المثل 
و همـه  کـس فهـم مـی شـوند.  مثـال از ریشـه ِمثل می آیـد و در 
زبـان هـا بیشـترین کار بـرد را دارد. توضیح بهتر این که بشـر وقتی 
بـا واقعیـات برخـورد، و به منظور انتقـال یافته های خـود با دیگران 
بـرای آنهـا نامگـذاری و طبقه بندی می کنـد، در مـوارد بعدی وقتی 
بخواهـد چیـزی را بـه دیگری تفهیم کند که هنـوز وی آن را ندیده و 

یـا تصـوری از آن نـدارد از مثـل اسـتفاده می کند.
در لغتنامـه دهخـدا از بیـن معانـی فراوانـی کـه بـرای مثـال مـی 

خوانیـم اجمـاالً )1377، مـاده مثـل و مثـال(:
مثـال بـه معنـای فرمان، حکـم، و عالم مثال عالمی اسـت فروتر از 
عالـم ارواح و باالتـر از آنچـه در ایـن عالـم ظاهری اسـت؛ یا عالمی 
میـان عالـم ارواح و عالـم اجسـام و ِمثـل هـم بـه معنـای شـبه و 

نظیر اسـت.
در مورد خیال دهخدا می نویسد )1377، ماده خیال(:

خیـال بـه معنـای پنـدار، وهـم وگمـان اسـت و در اصطـالح قـوه 
ای اسـت کـه حفـظ مـی کنـد مـدرَکات حـس مشـترک را از صـور 
محسوسـات پـس از نهـان شـدن مـاده... و در نـزد حکمـا یکـی از 
حواس خمسـه باطنی اسـت...کار خیال آن اسـت که ادراک معانی 
کنـد از صورتهـا و خیـال به حقیقـت بر مثال کاتبی باشـد که معانی 
از صـورت جـدا کنـد یعنـی تا کسـی لفظـی نگوید در سـخن معنی 

حاصل نگـردد...
سـجادی در فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا )سجادی، 1379،  

238-239( می نویسد:
مالصـدرا بالجملـه در باب ُمُثـل افالطونی گوید افالطون گفته اسـت 
بـرای موجـودات مادی صوری اسـت مجرد از مـاده در عالم الهی که 
قابل فسـاد نمی باشـد و گفته اسـت انسـان از باب َمثل دو اسـت 
یکی انسـان مادی که در معرض تباهی اسـت و دیگر انسـان ثابت 
کـه در معـرض تباهـی نیسـت که مفـارق از ماده اسـت و وجـود او 
وجـود مثالـی اسـت...مالصدرا می گویـد: هر کس اهل اسـرار الهی 
باشـد تعییـن خواهـد کرد که هر قـوت و کمال و جمالی کـه در این  
عالـم اسـت سـایه ای اسـت از آنچـه در عالـم اعلـی هسـت و همه 
صـور کاینـات آثـار و انـوار وجود حقیقی و نور قیومی اسـت که منبع 

جمـال و کمال مطلق اسـت.
و درباره خیال می نویسد )سجادی،1379 ،232(:

صـدرا گوید خیال سـوای حس مشـترک اسـت زیرا خیـال نگهبان 
صـور اسـت و حـس مشـترک قـوت قبـول صـور اسـت...حس 
مشـترک حاکم بر محسوسـات و خیال حافظ محسوسـات، حس 
مشـترک صـور را مشـاهده می کند و خیال تخیل مـی کند... خیال 
منفصـل بـه وجهی از نظر صـدرا همان عالم مثال اسـت و در مقابِل 
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خرید مواد مخدر در کمتر از ۶ دقیقه
خرید مواد مخدر کمتر از شش دقیقه زمان می برد و این نشانه عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر است

اخیـرا جنگل هـای هیرکانـی بـه عنـوان میـراث جهانـی 
یونسـکو به ثبت رسـیده اند امـا اجرای برخـی پروژه های 
نگرانـی  موجـب  جنگل هـا  ایـن  در  محیط زیسـتی 
کارشناسـان طبیعـت شـده اسـت چـون اعتقـاد دارند با 
اجـرای ایـن پروژه هـا جنـگل  تخریـب می شـود و ایـن 
میـراث طبیعـی از فهرسـت یونسـکو خارج می شـود اما 
معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت می گویـد جـای نگرانـی وجـود نـدارد. آن طـور 
کـه مسـعود تجریشـی، معاون محیط زیسـت انسـانی 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت به خبرگزاری پانا گفته، 
ثبـت جهانـی جنگل هـای هیرکانـی در یونسـکو یکـی از 
اتفاقـات خـوب در حوزه حفاظت از طبیعت کشـور اسـت 
کـه بـا همـت سـازمان محیـط زیسـت، سـازمان میراث 
فرهنگی و گردشـگری و سـازمان جنگل ها صورت گرفت. 
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پیش بینی حضور 50 هزار 
بال فالمینگو در دریاچه 

ارومیه در سال جاری
امید یوسفی، رئیس اداره نظارت 

بر امور حیات وحش و آبزیان 
محیط زیست آذربایجان غربی اظهار 

کرد: وضعیت فالمینگو در اواسط 
دهه هفتاد تا اوایل دهه 80 شمسی 
در دریاچه ارومیه فوق العاده بود به 
طوری که باالی 100 هزار فالمینگو به 

دلیل مناسب بودن شرایط زیستی در 
این دریاچه حضور داشتند.

استارت  آپ ها به کمک 
محیط زیست می آیند

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
با استفاده از سنجش از دور و کمک 

استارتاپ ها می توانیم با سرعت بیشتری 
محیط زیست را پایش و برای محافظت 

از آن به موقع وارد عمل شویم.
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1491

چهارشنبه 19 تیر 1398
  قیمت 500 تومان
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معاون سازمان محیط زیست: درباره 
ثبت جنگل های هیرکانی در یونسکو 
ایران تعهداتی دارد اما این امر  مانع 
از انجام پروژه در آن نمی شود

ثبت جهانی جنگل 

هیرکانی مانع از انجام 

پروژه در آن نمی شود
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معاون میراث فرهنگی در کرمان اعالم کرد:

کمبود بودجه مهم ترین چالش 
سازمان میراث فرهنگی است

 ظریف: 

تیم »ب« درس نگرفت اما 
جهان باید درس بگیرد

آگهی مناقصه عمومی            
شماره 98/4/ع

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد »عملیـات حفـاری ژئوتکنیـک بـه میـزان 
13270متـر بـا قطـر HQ « در معـدن شـماره 1 خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی به پیمانـکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا کلیـه متقاضیـان مـی تواننـد جهت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه دسـتورالعمل ارزیابی کیفی و فنی و فرم پرسشـنامه 

ارزیابـی تأمیـن کننـدگان از قسـمت تأمیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات سـاعت 9 الي 14 روز چهارشـنبه مورخ 98/5/2در محل دفتر کمیسـیون معامالت مجتمع 
و یـا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشـند. ضمنا بازدید از محل اجرای پروژه روز سـه شـنبه مـورخ 98/4/25 

مدیریت قراردادها و معامالت و چهارشـنبه مورخ 98/04/26برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خیـاِل متصل اسـت. صدرا در بـاب وجود ذهنی 
مـی گویـد صـور خیالیه موجـود در اذهـان نمی 
باشـند از جهـت محـال بـودن انطبـاع کبیـر در 
صغیـر  و امـر بـزرگ در کوچـک و موجـود در 
اعیان هم نمی-باشـند و اال هر کس آنها را می 
دیـد و مشـاهده مـی کـرد. و معـدوم هـم نمی 
باشـند و اال متصـور و متمیـز نبودنـد. بنابرایـن 
چـون موجودنـد و ظـرف آنهـا نه اذهان اسـت و 
نـه اعیـان و نـه در عالم عقـول انـد، از جهت آن 
کـه صـور جسـمانی اند نه عقلی، پـس به ناچار 

در صقـع دیگرنـد و آن عالـم مثال اسـت.
ویلیـام چیتیـک )1379، 113( نویسـنده کتاب 

عوالـم خیال می نویسـد:
بـرای خیـال سـه مرتبـه لحـاظ مـی شـود اول 
حـود عالـم هسـتی دوم عالمـی واسـطه در دل 
عالـم کبیـر و سـوم عالمـی واسـطه در دل عالم 
صغیـر. ویژگی بارز خیال تضاد ذاتی آن اسـت. 
خیـال را در هـر مرتبه که لحـاظ کنیم یک برزخ 
اسـت کـه بیـن دو حقیقـت یـا دو عالـم دیگـر 

دارد. قرار 
در نظـر ابـن عربی تجلـی واژه کلیدی اسـت که 
در عالـم کبیـر و صغیـر خود را مـی نمایاند. هم 
بـر تنزیه تأکید می کند و هم بر تشـبیه. تجلی 
دو بعـد ظاهـر و باطـن یا غیب و شـهود و حتی 
صـورت و معنـا دارد و خیـال برزخـی بیـن آن 
دو اسـت.)117(. چیتیـک در بـاره مثال و خیال 

چنین ادامـه می دهـد )1389، 122(:
شـعرا و انبیا هر دو از ضرب امثال اسـتفاده می 
کننـد. این تعبیر در قرآن آمده است...اسـتفاده 
از مثالهـای مناسـب یکـی از ویژگـی هـای بارز 
شـعرای توانا اسـت و طبیعتًا خوِد خدا در به کار 

بـردن مثـل از هر کس دیگر تواناتر اسـت. خوِد 
خلقـت، در تحلیـل نهایـی، مجموعـه ای اسـت 

گسـترده از مثالهایی که خدا زده اسـت.
مثـال و خیـال آنقـدر بـه هـم نزدیـک انـد کـه 
حتـی بـرای تفیهـم خیـال از مثـال و تمثیـل 
اسـتفاده مـی شـود. فارابـی مـی نویسـد کـه 
حقایـق معنـوی یـا عقالنی یـا به طور فلسـفی 
درک مـی شـوند، یـا در تخیـل می آینـد. درک 
آنهـا رسـیدن بـه آنهاسـت. فارابـی در توضیـح 
اختـالف میـان ایـن دو مرتبـه از ادراک، تمثیل 

زیـر را مـی آورد )98(:
مـا شـخصی را مـی بینیـم، مثالـی از او را مـی 
بینیم، صورتی از او را در آب مشـاهده می کنیم 
و صورتـی از مثـال او را که در آب بازیافته اسـت 
مـی بینیـم. دیـدن خـود آن شـخص بـرای ما، 
همانند شـناخت عقل اسـت نسـبت بـه مبادی 
آنکـه دیـدن  وجـود، سـعادت و غیـره؛ حـال 
بازتـاب او در آب و دیـدن مثالـی از او ماننـد 
تخیـل کـردن اوسـت، زیـرا آن چیـزی  را مـی 

بینیـم کـه تمثالی از اوسـت.
بشـر بـرای اینکـه بتوانـد در میـان انبوه فـراوان 
راز و رمـز آفرینـش، خـود را تفسـیر کنـد اگر از 
منشـأ درسـت تغذیه نشـود بـه خیـال و خیال 
پـردازی روی مـی آورد و بـرای خـود افسـانه 
می سـازد. توجه به گذشـته و پردازش افسـانه 
هـا و بهـره گیـری از قـدرت خالقـه خیـال یکی 
دیگر از این موارد اسـت. شـعرا و داستانسرایان 
همانندکاهنـان از ایـن قوه بهره زیـادی می برند 
و ذهـن انسـانها را بـه خود مشـغول مـی کنند. 
»پیونـد بـی واسـطه آدمـی بـا طبیعـت قاهـر، 
عاملـی بـرای تقویت خیالگرایی، تصویر سـازی 

و انعـکاس آن در اسـطوره هـا اسـت« )قبـادی، 1388، 
87(.  میـث  و میتولـوژی خـود مبحـث گسـترده ای که 
در بیـان همـه اقـوام و ملل ریشـه دارد )صافیـان،1396 ،0 
6(: از ایـن رو جهـان اسـاطیر شـباهت عجیبـی با نیروی 
متخیلـه خـالق شـاعران و هنرمنـدان دارد، یـا بهتر اسـت 
بگوئیـم تخیـل آفریننده ی شـاعران و هنرمنـدان در اصل 
نقـش اسـاطیری دارد؛ زیـرا یکـی از خصائـص ممیزه ی 
»میـت« نیروی صورت بخشـی فرافکنی یا طـرح اندازی 
اسـت کـه بـه انضمـام قـوه سـحار کالم و آئیـن، اسـاس 

بینـش اسـاطیری را تشـکیل مـی دهد.
دو قوه عقل و وهم، یا حقیقت و افسـانه از پرطرفدارترین 
مسـائل در جهـان بشـری بـوده اسـت. اگر حقیقـت را از 
منبـع موثـق گرفتنـد َفِبها و گرنه بـه قول معـروف »چون 
ندیدنـد حقیقت ره افسـانه زدنـد«. زندگی فکری انسـان 
تکیـه گاه اوسـت. اگـر بـا حقیقـت پـر نشـود بـه ناگزیـر 

افسـانه جـای آن را می گیـرد )صافیـان، 1396، 65(:
رأی و نظرِ شـایع میتوس و لوگوس  را در مقابل هم قرار 
داده، یکـی را افسـانه و حکایـت و لذا امـر خیالی و احیانا 
توهمـی و دیگـری )لوگـوس( را امـری عقلـی، منطقی و 
اسـتداللی مـی انـگارد. اما هایدگـر این رأی متـداول را رد 
کـرده، سرچشـمه میتـوس و لوگـوس هـر دو را یکی می 

داند.
در ایـن بیـن شـعرا بیـش از دیگـر هنرمنـدان بـا خیال و 
تخیـل سـر و کار دارنـد و اگر شـعر را مـادر هنرها به نامیم 

بقیـه هنرمنـدان نیـز بهـره هـای خـود از تخیل را بـه این 
طریـق به دسـت مـی آورند:

شـاعر برخالف فیلسـوف که دریافت خـود را با کلی ترین 
مفاهیـم بیـان مـی کنـد، دریافـت خویـش را بـا صـورت 
هـای خیـال عرضـه مـی نمایـد. بـه همین جهـت خیال 
و صورتهـای خیالـی در تفکـر شـاعرانه نقـش اساسـی و 
محـوری دارد. شـاعر دریافت خـود را در صور خیال عرضه 
مـی کنـد؛ زیرا موجودات در نظر شـاعر واجد همان ویژگی 
صورتهـای خیالـی انـد. بـه ایـن معنـا کـه موجـودات جز 
نمـادی از امـری دیگـر نیسـتند....)صافیان، 1396، 104-

.)105
و از این منظر اسـت که می گویند احسـن االشـعار اکذبها. 
هر چه مایه خیال و خیال پردازی در شـعر بیشـتر باشـد 
و شـاعر خـود را از محیط بسـتة واقعیـت و مثال برگرفته 
از آن آزاد سـازد شـعرش به تعبیری دلنشـین تر و جذاب 
تر می شـود. شـاعر بـرای آنکه کالم خـود را دل انگیز کند 
و بـر جـان بشـر خـوش تر بنشـیند سـعی در پـردازش و 
پـروازش خیـال مـی کنـد و بـه قـول معـروف آنچنـان را 
آنچنـان تـر مـی کنـد و بـه حسـاب خـودش از نیروهای 

ماورائـی بهـره می گیـرد و به قول فردوسـی:
قبادی می نویسد )1388، 74(:

از قیـاس اثـر فردوسـی بـا حماسـه سـرایی قبـل و بعـد 
از او، یعنـی گشتاسـب نامـه دقیقـی و گرشاسـب نامـه 
اسـدی، مـی توان این نکتـه را دریافت کـه عنصر عمومی 

و اساسـی از صـور خیـال در آثـار حماسـی، بایـد مبالغه و 
اغراق باشـد، آنگونه که در شـاهنامه هسـت، نه اسـتعاره و 
دیگـر مجازهایـی که ذهن را در کشـف جزئیـات به تأمل 

وا مـی دارند.
اینکـه خیـال با این صبغه در فلسـفه و به ویـژه در عرفان 
راه می یابد قابل توجه اسـت. بحث خیال در آثار فالسـفه 
اسـالمی قبـل از عرفـان حضـور داشـته و آنهـم شـاید بـه 
خاطـر تبعیـت آنهـا از آمـوزه هـا و احیانـًا افسـانه هـای 
یونانـی اسـت. وقتـی سـاز و کار ادراک بـر مبنای درسـتی 
شـکل نگیـرد بـه ناگزیـر بایـد به واسـطه هایی تمسـک 
جسـت تـا بتـوان خألهـای موجـود را پـر کـرد. فارابی در 
ایـن بـاره عقیـده دارد کـه آدمی از طریق سـه قـوه عقلی، 
خیالـی، و حسـی بـه چیـزی علـم پیـدا مـی کنـد. ایـن 
تقسـیم سـه گانه با سـه قوه روح، نفس و جسـم موافق 
اسـت. همچنیـن بـا عوالـم سـه گانـه روحانی، نفسـانی، 
و جسـمانی منطبـق اسـت )بـکار، 1389، 73(. سلسـله 
مراتب قوای نفس انسـانی او به پیروی از ارسـطو اسـت. 
قوه نباتی، حسـی و نزوعی، خیالی و عقلی که قوه عقلی 
باالترین قوا اسـت. او می نویسـد که در ادراک، ابتدا صور 
محسوسـات به واسـطه حواس خارجی ادراک می شـود. 
سـپس معقوالت بالقوه به واسـطه قوه خیال شـکل می 
گیرنـد و وقتـی عقـل بالقوه انسـان با الهـام از عقل فعال 
فعلیـت یابـد این معقوالت بالقـوه هم بالفعل می شـود. 
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خرید مواد مخدر در کمتر از ۶ دقیقه
خرید مواد مخدر کمتر از شش دقیقه زمان می برد و این نشانه عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر است

برای خرید مواد مخدر زمان کمی نیاز است .

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
آمــار مصــرف مــواد مخــدر را تــکان 
دانســت و گفــت: متاســفانه  دهنــده 
خریــد مــواد مخــدر کمتــر از شــش 
دقیقــه زمــان می بــرد و ایــن نشــانه 
عملکــرد ضعیــف ســتاد مبــارزه بــا مــواد 

ــت. ــدر اس مخ
کمیســیون  عضــو  خضــری  رســول 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــی در گف اجتماع
ــاد از  ــا انتق ــت، ب ــه مل ــزاری خان خبرگ
اینکــه یکــی از کشــورهایی هســتیم کــه 
ــن  ــم و ای ــاد را داری ــار اعتی ــن آم باالتری
ــن  ــده اســت، گفــت: ای ــکان دهن ــار ت آم
ــار مصــرف مــواد  ــوده کــه آم ــی ب در حال

می شــود. کتمــان  مخــدر 

ــارزه  ــتاد مب ــه س ــاد از اینک ــا انتق وی ب
ــا مــواد مخــدر عملکــرد ضعیفــی دارد،  ب
تصریــح کــرد: دسترســی راحــت بــه 
ــف  ــرد ضعی ــانه عملک ــدر نش ــواد مخ م
ایــن ســتاد اســت زیــرا توجهــی بــه امــر 
پیشــگیری نــدارد و بــه هیــچ وجــه 
عملکــرد آن قابــل توجیــه نیســت. عضــو 
ــس شــورای  کمیســیون اجتماعــی مجل
ــی  ــفانه دسترس ــزود: متاس ــالمی اف اس
بــه مــواد مخــدر بــه گونــه ای اســت کــه 
اگــر بخواهیــم یــک قــرص اســتامینوفن 
ــا  ــه طــول می کشــد ام ــم 15 دقیق بخری
خریــد مــواد مخــدر کمتــر از شــش 
دقیقــه زمــان می بــرد و ایــن نشــانه 
کاهــش دسترســی بــه مــواد مخــدر 

ــت.  اس

ضرورت بازنگری در روش ها و 
استراتژی مبارزه با مواد مخدر

نماینــده مــردم سردشــت و پیرانشــهر در 
مجلــس دهــم بــا انتقــاد از اینکــه آمــار 
مصــرف اعتیــاد نســبت بــه 10 ســال 
ــه  ــودی داشــته، ادام ــد صع گذشــته رون
داد:  نشــانه ایــن اســت کــه ســتاد 
کارایــی الزم را نداشــته البتــه تــالش 
هایــی داشــته امــا چارچــوب آن درســت 
نیســت؛ در واقــع زمانــی کــه روشــی 
نتیجــه عکــس  می دهــد بایــد بازنگــری 
مناســب را داشــته باشــیم و نیــاز اســت 
در روش هــا، اســتراتژی و تاکتیک هــای 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بازنگــری شــود.

بــرای  راهــکار  مهمتریــن  خضــری 
و  اجتماعــی  هــای  آســیب  کاهــش 
و  فرهنگ ســازی  آمــوزش،  را  اعتیــاد 
تشــویقی  سیاســت های  بــه  توجــه 
ــای   ــه ج ــفانه ب ــت: متاس ــت و گف دانس
ریشــه ها  و  علت هــا  بــه  پرداختــن 
دنبــال مــوارد ظاهــری هســتیم بــه 
طــور قطــع علت شناســی، ریشــه یابی 
و آسیب شناســی می توانــد بــه مــا در 
ــک  ــدر کم ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت مب جه
ــد  ــه نیازمن ــن رابط ــد و در ای ــادی کن زی
برنامــه ریــزی درســت، مــدون، دقیــق و 
ــون  ــه متاســفانه تاکن علمــی هســتیم ک
نداشــتیم.این نماینــده مــردم در مجلس 
دهــم افــزود: در مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــم  ــف داری ــران ضع ــت بح ــد مدیری مانن
ــرد  ــم ف ــه ای کــه اجــازه می دهی ــه گون ب
معتــاد شــود ســپس بــه فکر پیشــگیری 
هســتیم مــی طلبــد پلیــس پیشــگیری 
ــه  ــد البت ــر باش ــی قوی ت ــروی انتظام نی
و  مهدکودک هــا  از  بایــد  آموزش هــا 
مــدارس شــروع شــود و مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بایــد بــه  صــورت ریشــه ای باشــد.
وی بــا یــادآوری اینکــه طــرح جمــع 
آوری معتــادان تاکنــون کارایــی الزم را 
نداشــته اســت، ادامــه داد: اغلــب 25 
کشــوری کــه درگیــر مــواد مخدر هســتند 
وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر دارنــد امــا 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــا س ــفانه م متاس
مخــدر را داریــم کــه رئیــس آن رئیــس 
جمهــور و دبیــرش وزیــر کشــور اســت که 
بــه دلیــل مشــغله کاری وقــت پرداختــن 

ــد. ــم را ندارن ــن مه ــه ای ب

اعتیاد عامل موثر معضل طالق
مســعود رضایــی در گفــت و گــو بــا 

خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت در 
مــورد برخــی اظهــارات مبنــی بــر اینکــه 
ــاد  ــا اعتی ــالق ه ــد ط ــاء 60 درص منش
ــار جــای ســوال  ــن آم ــت: ای اســت، گف
دارد و بایــد بــه طــور کامــل بررســی 
شــود امــا بــه طــور کلــی اعتیــاد عامــل 

ــت. ــالق اس ــل ط ــر معض موث
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا 
بیــان اینکــه آســیب هــای اجتماعــی و 
ــواده  ــاد، خان ــی از اعتی ــادی ناش اقتص
هــا و زوجیــن را درگیــر مــی کنــد، 
ــوری  ــی و دلخ ــاد نارضایت ــزود: اعتی اف
ــی  ــش م ــا افزای ــواده ه ــا را در خان ه
دهــد کــه افزایــش دلخــوری هــا منجــر 
بــه طــالق و جدایــی مــی شــود.وی 
بــا بیــان اینکــه از هــر چهــار ازدواج 
ــه  ــد، ادام ــی انجام ــالق م ــه ط ــی ب یک
داد: مــی طلبــد کاهــش ایــن آســیب و 
معضــل در دســتور کار دســتگاه هــا قرار 
ــت افزایــش  گیــرد البتــه مهمتریــن عل
طــالق مشــکالت و نابســمانی وضعیــت 
بیــکاری  و  هــا  خانــواده  اقتصــادی 

ــت. اس
مجلــس  در  شــیراز  مــردم  نماینــده 
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــالمی، ب ــورای اس ش
ــه روز  ــاد روز ب ــه اعتی ــان ب ــار مبتالی آم
در حــال افزایــش اســت، تصریــح کــرد: 
متاســفانه دولــت هیــچ برنامــه ای بــرای 
مقابلــه بــا اعتیــاد نــدارد و در ایــن رابطــه 

ــل. ــا عم ــد ت ــی ده بیشــتر شــعاری م
رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه عوامــل موثر 
در طــالق بایــد موشــکافی و بررســی 
شــوند، گفــت: اعتیــاد معلــول اســت 
ــل  ــر عل ــع اگ ــور قط ــه ط ــت و ب ــه عل ن
آن بررســی شــود مــی تــوان پیشــگیری 

ــیم. ــته باش ــبی را داش مناس
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ــه  شــورای اســالمی دسترســی آســان ب
مــواد مخــدر را از عوامل موثــر در افزایش 
آمــار مبتالیــان بــه مــواد مخدر دانســت و 
ــواد  ــه م ــد دسترســی ب ــادآور شــد: بای ی

ــد. مخــدر افزایــش یاب
وی بــا انتقــاد از اینکــه مــواد مخــدر بــه 
تجــارت ســودآوری تبدیــل شــده اســت، 
ــت  ــی پش ــت های ــرد: واقعی ــح ک تصری
پــرده ترانزیــت مــواد مخــدر وجــود دارد 
ــی  ــودن باندهای ــودآور ب ــل س ــه دلی و ب
خــارج از مــرز و درون کشــور حمــل و نقل 
مــواد مخــدر را بــر عهــده دارنــد و بســیار 
قدرتمنــد هســتند. مبــارزه بــا قاچاقچیان 
از  شــده  موادمخدرباعــث  ترانزیــت  و 
مبــارزه بــا عامــالن تهیــه و توزیــع مــواد 
ــل شــویم  ــان غاف ــاد جوان مخــدر و اعتی
ــت گذاشــتن  ــای وق ــه ج ــر اســت ب بهت
بــرای مبــارزه بــا ترانزیــت بــرای افزایــش 
زمــان دسترســی بــه مــواد مخــدر چــاره 

اندیشــی شــود.

ته
نک

اگـر بخواهیـم معضل اعتیـاد را کنتـرل کنیم بهتر اسـت 
بـه سـوی آزادسـازی مواد پیـش برویـم البتـه آزادی به 
معنـای ایـن نیسـت کـه در هر جایی دسترسـی بـه مواد 
مخـدر داشـته باشـیم البتـه هـدف مـا بایـد ایـن باشـد 
کـه تعـداد مبتالیـان افزایـش پیـدا نکنـد بنابرایـن بهتر 
اسـت تجویـز و توزیـع مـواد مخـدر بـا میـزان و مقـدار 
مشـخصی بـرای درمـان بـا مجوزهـای خـاص در اختیار 

قـرار گیرد معتـادان 

روحانی اولویت های ارتباطاتی و رسانه ای سخنگوی دولت را ابالغ کردپیام خبر
در پیوست حکم روحانی برای ربیعی بر ضرورت گفتگوی اجتماعی اجزای دولت با جامعه، گروه های اجتماعی 
ذینفع و تسهیل ارتباطات تشکل های صنفی، سیاسی و گروه ها و اقشار مختلف با دولت و حضور فعال در شبکه 
فضای مجازی و بهره گیری از مفیدترین و موثرترین امکانات و فناوری های نوین ارتباطی جهت برای ارتباطات 
دو سویه با مردم در فضای مجازی تاکید شده است.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: امــروز از 
ســالهای قبــل بهتریــم و حتمــًا اقتــدار و 
شــوکت و نفــوذ منطقــه ای و جهانــی مــا 

بیشــتر شــده و کمتــر نشــده اســت.
حجت االســالم والمســلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای گفت:یکــی از وظایــف 
مهــم نظــام تحقــق عدالــت در همــه ابعاد 
ــام طــول 40 ســال یکــی  اســت و در تم
ــلطه و  ــام س ــنگین نظ ــای س از هجمه ه
شــیطان بــزرگ امریــکا هجمه هایــی 
ــالب  ــای انق ــر دادگاه ه ــه در براب ــت ک اس
بــوده اســت و می دانســت کــه دادگاه های 

انقــالب اســت کــه در مقابــل افــراد فاســد 
ــال  ــت الم ــه بی ــه ب ــم و کســانی ک و ظال
دســت انــدازی کردنــد می ایســتد و آنهــا 

ــاند. ــازات می رس ــه مج را ب
وی تاکیدکــرد:از ابتــدای انقــالب تاکنــون 
شــیطان بــزرگ علیــه نیروهــای مســلح 
و ســپاه پاســداران هجمه هــای ســنگین 
داشــته و دارد زیــرا ایــن نیروهای مســلح 
ــاوز  ــل تج ــه در مقاب ــتند ک ــپاه هس و س
می ایســتد و تــا امــروز هــم ایســتاده اند.
محســنی اژه ای افــزود: االن کــه پایه هــای 
نظــام جمهــوری اســالمی اســتحکام 

یافتــه و االن نمی توانــد دشــمن علیــه 
مــا اقــدام کنــد و اگــر اقــدام کنــد پاســخ 
می شــنود ایــن انتظــار هســت کــه همــان 
هــدف جمهــوری اســالمی یعنــی تحقــق 
عدالــت در زندگــی محقــق شــود و انتظــار 
از کل نظــام اســت ولــی از قــوه قضائیــه 
ــن گام دوم  ــع خاصــی اســت و در ای توق
همــه مــردم نگاهشــان بــه قــوه قضائیــه 

اســت.
وی افزود:امــروز همــه نگاه هــا و همــه 
نارســایی ها و  اصــالح  بــرای  توقع هــا 
ــرای اینکــه  ــوذ و ب ــری از نف ــرای جلوگی ب
انقــالب بــه دســت نامحرمــان نیفتــد 
ــر  ــن ام ــق ای ــا در تحق ــه م ــت و هم اس

ــریکیم. ش

امروز از سال های قبل بهتریم

ایران آماده ارائه آموزش 
به مهارت آموزان سوریه است

ــا و  ــت ه ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــاه اجتماعــی ب ــاون ، کار و رف ــاون وزارت تع مع
توانمنــدی هــای بــاالی آموزشــی کشــور گفــت: آمــاده پذیــرش مهارآمــوزان 
ــر ســلیمان  ــان کشــور دوســت و مســلمان ســوریه هســتیم .دکت و هنرجوی
پــاک سرشــت در حاشــیه بازدیــد وزیــر امــور اجتماعــی و کار کشــور ســوریه 
از مرکــز تربیــت مربــی و پژوهــش هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور مســتقر در کــرج افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز کشــور ســوریه بــه نیــروی 
ــا در  ــم ت ــی داری ــا آمادگ ــف، م ــای مختل ــر در بخــش ه متخصــص و ماه
ایــن زمینــه بــه ایــن کشــور کمــک کنیــم.وی ادامــه داد: دوســتی نزدیــک 2 
کشــور ایــن نویــد را مــی دهــد کــه همــکاری هــای آموزشــی را بلنــد مــدت 
تعریــف کنیــم زیــرا در حــوزه آمــوزش هــای مهارتــی تحــوالت جدیــدی در 
ــده اســت.معاون  ــه وجــود آم ــران ب ــه ای ای ــی و حرف ــوزش فن ســازمان آم
ــی  ــت مرب ــز تربی ــت: مرک ــان داش ــی بی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
کشــور از امکانــات خوبــی بــرای انتقــال آموزش هــا مهارتــی برخــوردار اســت.

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت: امــروز بخــش های 
ــادگان هــا از خدمــات آموزشــی و مهارتــی ایــن  ــه پ مختلــف کشــور از جمل

ســازمان بهــره منــد هســتند.

دولت

مجلس

دولت

دولت

آمریکا به خاطر انسجام مردم از جنگ عقب نشینی کرد

با مردم صادقانه گفت وگو کنیم

 دانش، علم و فناوری تحریم کردنی نیست

همه گزارش ها از اقتدار دکتر ظریف در رایزنی ها و مذاکرات حکایت دارد

ســـخنگوی دولـــت اعـــالم 
کرد:تـــا زمانـــی کـــه اروپـــا 
ــد  ــد باشـ ــام پایبنـ ــه برجـ بـ
ــد  ــزان پایبنـ ــان میـ ــه همـ بـ
خواهیـــم بود.علـــی ربیعـــی مهمتریـــن علـــت عقـــب 
نشـــینی امریـــکا از جنـــگ علیـــه ایـــران را افزایـــش 
ـــاد  ـــردم اعتم ـــت: م ـــت و گف ـــی دانس ـــجام اجتماع انس
ـــدیم  ـــام ش ـــر روزی وارد برج ـــه اگ ـــد ک ـــد و می دانن دارن
مصلحـــت کشـــور را خواســـتیم و اکنـــون هـــم اگـــر ســـطح 
ــن  ــم، ایـ ــش داده ایـ ــوم را افزایـ ــازی اورانیـ ــی سـ غنـ
اقـــدام را مصلحـــت کشـــور می دانیـــم.وی ادامـــه داد: 
ـــرو نپاشـــیده  ـــران ف ـــه ای ـــه جامع ـــد ک ـــی دی ترامـــپ وقت

و هنـــوز بـــه قـــوت خـــودش باقـــی اســـت تصمیـــم 
ـــه خـــود  ـــر شـــروط مذاکـــره، حمل گرفـــت حتـــی عـــالوه ب
را لغـــو کنـــد. ایـــن یـــک پیـــام دارد و آن ایـــن اســـت 
کـــه انســـجام اجتماعـــی و همیـــاری و همدلـــی و تعـــاون 
ـــا شـــرط  ـــرای آنه ـــروز ب ـــی ام ـــردم بیشـــتر شـــده و حت م
ـــرات  ـــه مذاک ـــد ب ـــر می خواه ـــه اگ ـــم ک ـــن می کنی تعیی
ـــا  ـــد تحریم ه ـــد بای ـــی بپیوندن ـــورهای اروپای ـــا کش ـــا ب م
را لغـــو کنـــد. ربیعـــی تاکیـــد کـــرد: هـــدف اصلـــی تحریـــم 
ـــد  ـــران را متالشـــی کن ـــه ای ـــکا جامع ـــه آمری ـــود ک ـــن ب ای
ـــا  ـــت ام ـــه اس ـــی جامع ـــزوای ذهن ـــم، ان ـــدف تحری و ه
مـــردم مـــا بـــا روح تعـــاون و مشـــارکت از ایـــن دوره 

ـــرد. ـــد ک ـــور خواهن عب

مجلـــس  امیـــد  فراکســـیون  رئیـــس 
ــد  ــردم تاکیـ ــا مـ ــو بـ ــزوم گفت وگـ ــر لـ بـ
کـــرد و گفت:شـــاید الزم باشـــد عـــالوه 
بـــر اطالع رســـانی بـــه مـــردم دربـــاره 
ــر راه  ــر سـ ــع بـ ــه، درخصـــوص برخـــی موانـ ــورت گرفتـ ــای صـ فعالیت هـ
تحقـــق وعده هـــای داده شـــده بـــا مـــردم صادقانـــه صحبـــت کنیـــم تـــا 
ــایند را  ــای ناخوشـ ــوی برخـــی رخدادهـ ــم جلـ ــا تـــالش کردیـ ــد مـ بداننـ

ــد. ــل نشـ ــی حاصـ ــا توفیقـ ــم امـ بگیریـ
محمدرضـــا عـــارف در دیـــدار بـــا کارگـــروه شهرســـازی و معمـــاری بنیـــاد امیـــد 
ـــا هـــدف ایجـــاد پـــل ارتباطـــی بیـــن  ـــاد امیـــد ب ـــا بیـــان اینکـــه بنی ایرانیـــان ب
ـــاد  ـــت: بنی ـــد، گف ـــکیل ش ـــی تش ـــای دولت ـــا نهاده ـــی ب ـــای مردم ـــکل ه تش
ـــا تشـــکیل اتـــاق فکـــر در زمینه هـــای راهبـــردی و کالن، برنامـــه هـــای  امیـــد ب
توســـعه و پیشـــرفت و تشـــکیل کارگـــروه هـــای تخصصـــی در جهـــت آســـیب 
ـــی  ـــدم برم ـــی ق ـــی و علم ـــی، فرهنگ ـــف اجتماع ـــات مختل شناســـی موضوع
ـــاد  ـــاری بنی ـــازی و معم ـــروه شهرس ـــز از کارگ ـــون نی ـــه داد: اکن دارد.وی ادام

ـــت  ـــرد مدیری ـــا آســـیب شناســـی عملک ـــا ب ـــی رود ت ـــان انتظـــار م ـــد ایرانی امی
ـــخگوی  ـــم پاس ـــا بتوانی ـــد ت ـــایی کن ـــف را شناس ـــوت و ضع ـــاط ق ـــهری نق ش

ـــیم. ـــد، باش ـــاد کردن ـــا اعتم ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــارات مردم انتظ
رئیـــس بنیـــاد امیـــد ایرانیـــان بـــا بیـــان اینکـــه مباحـــث مهمـــی ماننـــد 
حاشـــیه نشـــینی، بافـــت هـــای فرســـوده، سیاســـت هـــای مدیریـــت شـــهری 
و حمـــل و نقـــل عمومـــی کـــه بـــه آن کمتـــر پرداختـــه ایـــم بایـــد مـــورد توجـــه 
جدی تـــر قـــرار گیرنـــد، افـــزود: داشـــتن مســـکن آرزوی دســـت نیافتـــی 
بـــرای بخشـــی از جامعـــه شـــده اســـت بایـــد بـــا یـــک برنامـــه ریـــزی مناســـب 
ـــون  ـــت و  در قان ـــکن اس ـــتن مس ـــه داش ـــق ک ـــن ح ـــاق ای ـــمت احق ـــه س ب

ـــم. ـــش بروی ـــده پی ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــم ب ـــی ه اساس
ـــه  ـــوف ب ـــا معط ـــهرداری تنه ـــای ش ـــد درآمده ـــه نبای ـــان اینک ـــا بی ـــارف ب ع
ـــرای  ـــدار ب ـــال درآمدهـــای پای ـــه دنب ـــد ب حـــوزه شهرســـازی باشـــد، گفـــت: بای
شـــهرداری بـــود متاســـفانه در گذشـــته بـــرای کســـب درآمـــد مجوزهـــای 
ـــرای مناطقـــی از  ـــوه ســـازی داده شـــد و مشـــکالتی را ب ـــرای انب نامتعارفـــی ب

ـــد. ـــاد کردن ـــهرها ایج ـــران و کالن ش ـــهر ته ش

ــاوری  ــات و فنـ ــر علوم،تحقیقـ وزیـ
ــد  ــه و ضـ ــای ظالمانـ گفت:تحریمهـ
ایـــاالت متحـــده  حقـــوق بشـــر 
ــرای  ــود بـ ــواریهای موجـ آمریکادشـ
ـــرده اســـت  ـــاوری را بیشـــتر ک ـــات علمـــی و فن ـــادل اطالع تب
ــی  ــم کردنـ ــاوری تحریـ ــم و فنـ ــه دانش،علـ ــی کـ درحالـ
ـــن  ـــزاری چهارمی ـــن روز برگ ـــی در دومی ـــت.منصور غالم نیس
نشســـت هیـــأت امنـــای بنیـــاد علمـــی اکـــو و پنجمیـــن 
ـــان  ـــاد در دانشـــگاه اصفه ـــن بنی ـــی ای ـــه اجرای نشســـت کمیت
ـــش  ـــران کمابی ـــه ای ـــه ازجمل ـــورهای منطق ـــه کش افزود:هم
ــد  ــرم می کننـ ــه نـ ــت و پنجـ ــادی دسـ ــکالت اقتصـ بامشـ
و ایـــران شـــرایط دشـــوار امـــروز را بـــا موفقیـــت پشـــت 

ـــوری اســـالمی  ـــه جمه ـــان اینک ســـرخواهد گذاشـــت.وی بابی
و اکـــو نیازمنـــد برنامـــه ریـــزی دقیق تـــر براســـاس 
ظرفیتهـــاو توانایی هـــای موجـــود و درک مناســـب از چالشـــها 
ـــوم  و دشـــواری های پیـــش رو هســـتند،افزود:همکاریهای عل
ـــن  ـــا در نظرگرفت ـــو بایدب ـــه اک ـــوآوری در منطق ـــاوری و ن فن
جنبه هـــای اقتصـــادی و عوائـــد ومنافـــع اقتصـــادی آنهـــا 
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــوم بـ ــود.وزیر علـ ــزی شـ برنامه ریـ
ــده  ــه شـ ــا مشـــکالت اجرایـــی مواجـ ــی بـ ــادالت مالـ تبـ
ظرفیتهـــای  از  اســـت  داشت:مناســـب  اظهـــار  اســـت 
جایگزیـــن کشـــورهای عضـــو از جملـــه ارایـــه بورس،ارائـــه 
ــرای  ــد اجـ ــی هماننـ ــی و طرح هایـ ــای مطالعاتـ فرصت هـ
پروژه هـــای تحقیقاتـــی مشـــترک بهره بـــرداری کنیـــم.

ـــره ای  ـــد کرد:چه ســـخنگوی وزارت امورخارجـــه تاکی
ظریـــف،  دکتـــر  از  گانـــدو  درســـریال  کـــه 
دیپلماتهـــا و وزارت امـــور خارجـــه نشـــان داده 
می شـــود،180درجه بـــا واقعیت هـــا تفـــاوت دارد.

ـــت و  ـــمی از صالب ـــر رس ـــمی و غی ـــای رس گزارش ه
ـــت  ـــا و دیدارهاحکای ـــرات، رایزنی ه ـــی مذاک ـــه در تمام ـــور خارج ـــر ام ـــدار وزی اقت
می کند.»ســـید عبـــاس موســـوی«درباره ســـاخت ســـریال گانـــدو و تخریـــب 
چهـــره وزیـــر امـــور خارجـــه در ایـــن ســـریال گفـــت:وزارت امورخارجـــه بـــه 
ـــاره برخـــی ازمســـائل  ـــدارد تادرب ـــی ن ـــل چندان ـــی تمای ـــوان دســـتگاه حاکمیت عن
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــد.وی ب ـــا فرانرســـیده،اظهارنظر کن ـــی کـــه زمـــان طـــرح آنه و نکات
ـــی  ـــمت دو قطب ـــه س ـــور را ب ـــاخته اند، کش ـــریال را س ـــن س ـــه ای ـــتانی ک دوس
ســـازش –مقاومـــت می برنـــد، اظهـــار داشـــت:این دوســـتان یادشـــان رفتـــه 
اســـت همـــه مـــا در یـــک کشـــتی نشسته ایم،سرنوشـــت همـــه مـــا یکـــی 
ـــم. ـــر می بری ـــر س ـــی ب ـــگ واقع ـــک جن ـــم و در ی ـــدی داری ـــمن واح است،دش
ـــت  ـــهود اس ـــوف و مش ـــه مامکش ـــر هم ـــمن ب ـــی دش ـــی و روان ـــات تبلیغات عملی

و از ســـوی دیگـــر،در یـــک جنـــگ اقتصـــادی تمـــام عیـــار بـــه ســـرمی بریم.
رئیـــس مرکـــز دیپلماســـی عمومـــی و رســـانه ای وزارت امـــور خارجـــه ادامـــه 
ـــد  ـــی نیازمن ـــجام داخل ـــه انس ـــه ماب ـــی هم ـــرایط کنون ـــه در ش ـــی ک داد:در حال
ـــراز  ـــز اب ـــزی ج ـــه وچی ـــیه ها رفت ـــر حاش ـــر س ـــتان ب ـــن دوس ـــی ای ـــتیم ول هس
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــوی باتاکی ـــان کرد.موس ـــری را بی ـــب دیگ ـــوان مطل ـــف نمی ت تاس
چهـــره ای کـــه در ایـــن ســـریال از دکتـــر ظریف،دیپلمات هـــا و وزارت امـــور 
ـــه  ـــتند 180درج ـــش دادن آن هس ـــا درصددنمای ـــود ی ـــان داده می ش ـــه نش خارج
باواقعیتهـــا تفـــاوت دارد،تصریـــح کرد:هـــم گزارش هـــای رســـمی و آشـــکار و 
هـــم گزارش هـــای غیررســـمی از صالبـــت و اقتـــدار وزیـــر امـــور خارجـــه در 
تمامـــی گفتگوها،رایزنی هـــا و دیدارهـــا حکایـــت می کند.ایـــن ســـخن از 
ـــتم،بلکه از  ـــه هس ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام ـــن س ـــه م ـــت ک ـــت نیس آن جه
ـــت  ـــارج درمعی ـــل و خ ـــه درداخ ـــی ک ـــام دیدارهای ـــه در تم ـــت ک ـــه اس آن زاوی
ـــداز  ـــی باش ـــه کس ـــل ماچ ـــرف مقاب ـــه ط ـــتیم،فارغ از اینک ـــف هس ـــای ظری آق
همســـایگان باشـــدیا کشـــورهای دور،ایشـــان ازچنـــان صالبـــت و اقتـــداری 
برخـــودار هســـتند کـــه نظیـــر آن را در تاریـــخ دیپلماســـی نمی تـــوان یافـــت.

سنا
 ای

س:
عک

دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: امنیـت و 
ثـروت هرگـز بـا خام فروشـی تأمیـن نخواهـد شـد.

منابـع  بـا  رابطـه  نوشـت:در  توئیتـر  در  رضایـی  محسـن 
عظیمـی همچـون نفـت و گاز دو نـگاه وجـود دارد؛ یـک 
نـگاه خـام می گویـد باید بـا صـادرات منابـع، واردکنندگان 
را بـه خـود وابسـته نگـه داریم تـا امنیت مان تأمین شـود؛ 
امـا نـگاه دیگـر قائل بـه تبدیل منابـع خام به ثـروت و در 

نتیجـه قـدرت ملی اسـت.

یـک فعـال سیاسـی اصالح طلـب تاکیـد کرد:اصالح طلبـان 
بایـد بـه فکـر امنیـت و مصالـح کشـور باشـند. آنهـا برنـده 
نشـوند مهـم نیسـت.آنها حتـی می تواننـد نامـزد معرفـی 
نکننـد، ولـی انتخابـات را تحریـم نمی کنند.بایـد از مایوس 

کـردن مـردم پرهیـز کنیم.حتـی اگـر واقعیت باشـد.
پیـش روی  چالش هـای  مهمتریـن  گفـت:  بهزادنبـوی 
جریـان اصالح طلبـی و درواقع کشـور، مسـایل اقتصادی و 

سیاسـت خارجـی اسـت،

خام فروشی راه رسیدن 
به امنیت و ثروت نیست

اصالح طلبان انتخابات را 
تحریم نمی کنند

وزیـر امـور خارجه کشـورمان در پیامی توییتری به کارشـکنی 
تیـم"ب"در راسـتای از بیـن بـردن برجام اشـاره کـرد و تاکید 
کردتاریـخ ثابـت کرده چنیـن اقداماتی نتیجه عکـس دارند.

پیامـی  در  ایـران  امـور خارجـه  وزیـر  محمدجـواد ظریـف، 
توییتری نوشـت: »بولتون و نتانیاهو در سـال 2005 معاهده 
پاریـس را میـان کشـورهای E3 و ایـران از طریق پافشـاری 
بـر غنی سـازی صفر از سـوی ایـران، از بیـن بردند.نتیجه چه 
شـد؟ ایـران غنی سـازی خـود را تا سـال 2012 به میـزان 100 
برابـر افزایـش داد.آن هـا اکنـون دونالـد ترامـپ را بـا همـان 

توهـم فریـب داده انـد تـا برجـام را از بیـن ببرد.

مـرز خسـروی  بازگشـایی  پیشـنهاد  وزیـر کشـور ضمـن 
گفـت: در این مسـیر مسـائل امنیتـی دیاله را بـا همکاری 

یکدیگـر می توانیـم حـل کنیـم.
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در دیـدار محمـد 
بـدر ناصـر معاون وزیر کشـور عـراق در محل وزارت کشـور، 
گفـت: در رونـد ارتقـای روابط ایران و عراق، عـالوه بر بهبود 
مسـتمر خدمت رسـانی بـه زوار خاندان عصمـت و طهارت، 
بایـد تجـارت و فعالیت هـای اقتصـادی دو کشـور بیش از 

پیـش مدنظر قـرار گیرد.

تیم »ب« درس نگرفت 
اما جهان باید درس بگیرد

بازگشایی مرز خسروی را 
پیشنهاد می کنیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

سهم گردشگری ازتولید ناخالص داخلی 8.۱۱میلیارد دالر استبرگ برنده عراق و افغانستان در پس گیری آثار هنری از موزه بریتانیا
ـــری  ـــار هن ـــه آث ـــرد ک ـــالم ک ـــا اع ـــوزه بریتانی م
غـــارت شـــده از عـــراق و افغانســـتان را کـــه 
در انگلیـــس نگهـــداری مـــی شـــد، بـــه 
ــوزه  ــی گرداند.مـ ــاز مـ ــدا بـ ــورهای مبـ کشـ
ـــون از جملـــه نیـــروی مـــرزی  ـــا نهادهـــای مجـــری قان بریتانیـــا خبـــر داد کـــه ب
ـــار قاچـــاق شـــده در  ـــدن آث ـــرای بازگردان ـــدن ب ـــا و پلیـــس کالنشـــهر لن بریتانی
ـــرده  ـــکاری ک ـــتان هم ـــراق و افغانس ـــور ع ـــا در دو کش ـــری ه ـــر درگی دوره اخی
ـــت:  ـــوص گف ـــن خص ـــا در ای ـــوزه بریتانی ـــر«رئیس م ـــت.»هارتوینگ فیش اس
انجـــام ایـــن کار در حـــال حاضـــر بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری، الزامـــی 
ـــده  ـــتان بازگردان ـــه افغانس ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــری ک ـــار هن ـــان آث ـــت.در می اس
ـــال 2002  ـــی در س ـــور غیرقانون ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــودا س ـــای ب ـــود،تندیس ه ش
بـــه انگلیـــس انتقـــال یافت.مـــوزه بریتانیـــا همچنیـــن بـــا مقـــام هـــای 
متخصـــص در زمینـــه آثـــار باســـتانی، مجموعـــه داران، دالالن و نهادهـــای 
مجـــری قانـــون در حـــال همـــکاری روی طرحـــی بـــرای شناســـایی و 
ـــن  ـــب ای ـــدن اشـــیاء قاچـــاق شـــده از مصـــر و ســـودان اســـت. در قال بازگردان

ـــن دو کشـــور  ـــته از ای ـــال گذش ـــرف س ـــه ظ ـــری ک ـــر هن ـــدود 700 اث ـــرح، ح ط
غـــارت و قاچـــاق شـــده، شناســـایی شـــده اســـت.با ایـــن وجـــود، مـــوزه 
ـــه  ـــورد مناقش ـــار م ـــی آث ـــدن برخ ـــودداری از بازگردان ـــل خ ـــه دلی ـــا ب بریتانی
بـــه کشـــورهای مبـــدا همچـــون مرمرهـــای پارتنـــون یامرمرهـــای الگیـــن 
ـــت.این  ـــاد اس ـــغ انتق ـــر تی ـــت، زی ـــر آن اس ـــت ب ـــی مالکی ـــان مدع ـــه یون ک
ـــن«  ـــرد الگی ـــتور »ل ـــه دس ـــاله ب ـــزار و 500 س ـــن دو ه ـــای مرمری ـــمه ه مجس
ـــه  ـــون در منطق ـــد پارتن ـــای 1800، از معب ـــال ه ـــل س ـــی در اوای ـــفیر عثمان س
ـــت  ـــه دول ـــمه ها را ب ـــن، مجس ـــرد الگی ـــد. ل ـــته ش ـــان برداش ـــس یون آکروپولی
ـــا  ـــوزه بریتانی ـــال 1817 از م ـــت در س ـــار در نهای ـــن آث ـــت و ای ـــس فروخ انگلی
ـــرای  ـــا در دهـــه گذشـــته، همچنیـــن دو درخواســـت ب ســـردرآورد. مـــوزه بریتانی
ـــا  ـــوزه »ت پاپ ـــال 2008، م ـــت. در س ـــرده اس ـــری را رد ک ـــار هن ـــدن آث بازگردان
تونـــگاروا« در نیوزیلنـــد ســـعی بـــر پـــس گرفتـــن هفـــت ســـر محافظـــت 
ـــت رد  ـــن درخواس ـــا ای ـــت، ام ـــوزه داش ـــن م ـــوری را از ای ـــه مائ ـــده از قبیل ش
ـــرقت  ـــار س ـــن آث ـــه ای ـــر اینک ـــی ب ـــود مبن ـــت ب ـــی در دس ـــرا مدارک ـــد زی ش

ـــت. ـــده اس ـــتد ش ـــه داد و س ـــده بلک نش

ــر  ــران بـ ــگری در ایـ ــت گردشـ ــهم صنعـ سـ
ـــارد  ـــزی 8.11 میلی ـــک مرک ـــالم بان ـــاس اع اس
دالر معـــادل ســـه درصـــد از تولیـــد ناخالـــص 
ـــس  ـــاون رئی ـــه مع ـــت ک ـــی )GDP( اس داخل
جمهـــوری و رئیـــس ســـازمان میـــراث فرهنگـــی ایـــن رقـــم را بـــه نســـبت 
ـــل  ـــد قاب ـــت پردرآم ـــن صنع ـــی از ای ـــه ای و جهان ـــای منطق ـــایر رقب ـــهم س س

ـــد. ـــی دان ـــول نم قب
ـــد  ـــگری می توان ـــت گردش ـــد کردصنع ـــوج تاکی ـــان در یاس ـــر مونس ـــی اصغ عل
ـــه مشـــکالت و تنگناهـــای اقتصـــادی  ـــا توجـــه ب ـــی و ب در شـــرایط خـــاص کنون
راه نجـــات کشورباشدومســـیر توســـعه ایـــران بایـــد همچـــون بســـیاری از 
ـــر مـــدار و بســـتر صنعـــت گردشـــگری قـــرار گیـــرد. ـــا ب کشـــورهای منطقـــه ودنی

ـــراث  ـــازمان می ـــزی س ـــه ری ـــذاری و برنام ـــدف گ ـــاس ه ـــان گفت:براس مونس
ـــد  ـــع دســـتی و گردشـــگری ســـهم صنعـــت گردشـــگری در تولی فرهنگـــی، صنای
ـــه  ـــد ک ـــا می یاب ـــد ارتق ـــاالی 6 درص ـــه ب ـــد ب ـــه درص ـــی از س ـــص داخل ناخال
ـــت  ـــن صنع ـــرو در ای ـــورهای پیش ـــی کش ـــبت برخ ـــه نس ـــدد ب ـــن ع ـــه ای البت

ـــز  ـــان ناچی ـــت، همچن ـــد اس ـــاالی 10 درص ـــک ب ـــم این ـــه ه ـــه ک ـــون ترکی همچ
بـــه نظـــر می رســـد.

ـــر ســـهم گردشـــگری در  ـــن ام ـــق ای ـــا تحق ـــت: ب ـــوری گف ـــاون رئیـــس جمه مع
ـــارد  ـــاالی 24 میلی ـــم ب ـــه رق ـــارد دالر ب ـــی از 8.11 میلی ـــص داخل ـــد ناخال تولی

ـــید. ـــد رس دالر خواه
ــز  ــم نیـ ــن مهـ ــق ایـ ــرای تحقـ ــه بـ ــد کـ ــادآور شـ ــن یـ ــان همچنیـ مونسـ
بـــه ســـرمایه گـــذاری افـــزون بـــر 300 هـــزار میلیـــارد تومانـــی در بخـــش 
ـــزار  ـــدود 180 ه ـــک ح ـــم این ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــت.وی ب ـــاز اس ـــگری نی گردش
میلیـــارد تومـــان طـــرح گردشـــگری در مناطـــق مختلـــف کشـــور در حـــال 
اجراســـت، بـــه برخـــی چالش هـــای موجـــود در حـــوزه گردشـــگری اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: وضعیـــت ایـــن صنعـــت بـــا وجـــود ظرفیت هـــای متعـــدد 
ـــیخته  ـــار گس ـــم و افس ـــورت نامنظ ـــه ص ـــم ب ـــش اکوتوریس ـــژه در بخ ـــه وی ب
ـــدار آن  ـــعه پای ـــاد و توس ـــا اقتص ـــوز ب ـــی هن ـــد چندان ـــه پیون ـــود ک اداره می ش
ـــهم آن در  ـــودن س ـــز ب ـــل ناچی ـــی از دالی ـــاید یک ـــه ش ـــرده ک ـــدا نک ـــق پی مناط

تولیـــد ناخالـــص داخلـــی همیـــن امـــر باشـــد.

 پیام
 میراث

مدیر انجمن های میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی مرمت و نگهداری آثار تاریخی در 
روستاها نیست.

مهدی علیپور محّمدیه در جلسه توانمندی انجمن های میراث فرهنگی شهرستان خلیل آباد عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های 
مردمی و واگذاری و سپردن برخی امور به خود مردم به جد در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

قرار دارد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان ری گفت: 875 هزار گردشـگر از ابتدای امسـال 
تاکنـون از جاذبه هـای تاریخی وتفریحـی ری بازدید کردند 
که به نسـبت مشـابه سـال قبـل 15 درصـد افزایش یافت.

امیرمصیـب رحیم زاده اظهار داشت:شهرسـتان ری باوجود 
حـرم مطهـر عبدالعظیـم )ع( و امـام خمینـی )ره( سـاالنه 
پذیـرای گردشـگران زیـادی اسـت و تـدارک و تمهیـدات 

زائـران از وظایـف اصلـی میراث اسـت.
وی عنـوان کـرد: جاذبـه هـای تاریخـی از جملـه آتشـکده 
ری، بـرج طغـرل، چشـمه علـی، بـرج نقـاره خانـه، گنبـد 
اینانـج، دژ رشـکان و بـازار تاریخـی ری از دیگـر اماکنـی 
هسـتند کـه گردشـگران زیـادی را سـاالنه بـه ایـن منطقـه 
مـی کشـانند.رحیم زاده بـه برگـزاری تورهـای رایـگان ری 
از  رسـانه  طریـق  از  تبلیغـات  و  بروشـور  چـاپ  گـردی، 
مهمتریـن اقدامـات جـذب گردشـگر در این منطقـه عنوان 
کـرد و گفـت: امسـال به نسـبت سـال گذشـته هـم افزایی 
خوبـی برای جذب گردشـگر توسـط دسـتگاه هـای ذیربط 
انجـام شـده اسـت.وی در ادامـه پیگیـری احـداث بازارچه 
دائمـی تولیـد صنایـع دسـتی را از دیگر اولویت هـای اداره 
میـراث ری عنـوان کـرد و افـزود: ایجـاد کسـب و کار و 
رونـق اقتصـادی بـا سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه انجـام 
مـی شـود.وجود 197 اثـر باسـتانی بیانگر میـراث با ارزش 
فرهنگـی ایـن شهرسـتان اسـت از جملـه بـرج و بـاروی 
ری شـهر باسـتانی ماموریـن، بـرج طغـرل، آتشـکده تپـه 
میـل، قلعـه دیـر و وجـود 32 بقه متبرکـه از جمله حضرت 
عبدالعظیـم الحسـنی )ع( )سـاالنه بالغ بـر 11 میلیون زائر 
دارد( و امامـزادگان مجـاور و مقابر عالمان و مشـاهیر دین 
علـم ادب همچـون محمد بن زکریای رازی، شـیخ صدوق، 
شـیخ ابوالفتـح رازی، شـیخ کلیتـی و… و. کـه نشـان از 

جایـگاه واالی تاریخـی ری دارد. 
هـم اکنـون 39 اثـر از مجمـوع 197 اثر تاریخی شهرسـتان 

ری ثبـت ملی شـده اند.

میراث بازدید از اماکن 
تاریخی ری 

15درصد افزایش یافت

ردپای اندیشه های پویانمایی در دیار آب و سنگ

نقاشی به ظاهر خاموش سنگ نگاره های خسروپرویز در تاق بستان با قدمت نزدیک به 2 هزار سال 

نقاشــی بــه ظاهــر خامــوش ســنگ 
نــگاره هــای خســروپرویز در تاق بســتان 
ــال  ــزار س ــه 2 ه ــک ب ــت نزدی ــا قدم ب
ــر  ــی ب ــای پویانمای ــه ه ــای اندیش گوی
ــه  ــت ک ــنگی اس ــان س ــی ج ــم ب جس
چنیــن قدمــت و داشــته هــای ارزشــمند، 
ــرای  ــاه ب ــی کرمانش ــاز میزبان ــه س زمین
ــی پویانمایــی عروســکی و  جشــنواره مل
تلویزیونــی شــد.پویانمایی، انیمیشــن 
ــی از  ــان نقاشــی متحــرک یک ــا هم و ی
پدیده هــای هنــری و جذابــی اســت کــه 
از عمــر انــدک در جهــان برخــوردار اســت، 
ــش از  ــران بی ــدرن آن در ای ــیوه م و ش
ــود و  ــن وج ــا ای ــر ندارد.ب ــال عم 50 س
براســاس گفتــه برخــی کارشناســان و 
نظریــه پــردازان، اندیشــه ها و ردپــای 
هنــر پویانمایــی در بزرگتریــن ســنگ 

نــگاره دوره ساســانی در دنیــا کــه در 
ــده  ــت، دی ــاه اس ــتان کرمانش ــاق بس ت
بــی  مــوزه  مجموعــه،  می شــود.این 
ــار هنــری و معمــاری نیمــۀ  بدیلــی از آث
ــامل  ــه ش ــت ک ــانی اس دوم دوران ساس
ســنگ نگاره هــا و ســنگ نبشــته های 
ــن  ــه همی ــت، ک ــانی اس ــاهان ساس ش
ــان  ــاه میزب ــب شدکرمانش ــل موج عوام
دومیــن جشــنواره ملــی پویانمایــی و 
برنامه هــای عروســکی شــود کــه عــالوه 
بــر قدمــت تاریخــی و هنــری آن در 
ــه  ــی ب ــان بخش ــگری و ج ــق گردش رون
صنعــت توریســم تأثیرگذار اســت.دومین 
جشــنواره ملــی پویانمایــی و برنامه هــای 
عروســکی تلویزیونــی ایران در کرمانشــاه 
بــا شــعار جشــنواره »ایــران پویــا و 
کرمانشــاه زیبــا« آغــاز شــد.در خصــوص 

کشــف اندیشــه های پویانمایــی در دیــار 
آب و ســنگ روایــات و داســتان های 
شــنیدنی وجــود دارد کــه در ادامــه آن را 

می خوانیــم.

ردپای نقاشی متحرک در آثار 
برجای مانده ساسانی

باستانشــناس وفعــال حــوزه گردشــگری 
درشــهر  پویانمایــی  ســابقه  گفــت: 
کرمانشــاه اگــر اغــراق نشــود و بــه بیراهه 
ــاز  ــانی ب ــه دوره ساس ــل ب ــم حداق نروی
ــه آثــار باســتانی در  می گــردد، مجموع
شــمال شــهر کرمانشــاه در مجموعــه 
تاریخــی تــاق بســتان بــه عنــوان اثرملــی 
ــکل  ــه متش ــود دارد ک ــده وج ــت ش ثب
ــدی  ــان احم ــش است.احس ــه نق از س
ــوط  ــش مرب ــن نق ــه داد: اولی نصــر ادام

بــه ســنگ نــگاره اردشــیر دوم اســت 
کــه 2 ایــوان دارد و تصاویــری از اردشــیر، 
شــاپور دوم و ســوم »پــدر و پســر« را بــه 
نمایــش می گذارد.بــه گفتــه ایــن اســتاد 
دانشــگاه، دومیــن مؤلفــه مــا بزرگتریــن 
نقــش برجســته ساســانی در دنیــا اســت 
کــه بــه نــام ایــوان بــزرگ در تــاق بســتان 
قــرار دارد و مهم تریــن اثــر ایــن محوطــه 
ــتطیل  ــای مس ــوان فض ــن ای ــت، ای اس
شــکل بــه عــرض هفــت متــر و 85 
ســانتیمتر، ارتفاع 11 متر و 90 ســانتیمتر 
و عمــق هفــت متر و 65 ســانتیمتر را دارد 
ــن نقــش اســت. کــه متشــکل از چندی

پویانمایی در صحنه
 شکارگاه  گراز و گوزن

احمــدی نصــر ادامــه داد: امــا مهم تــر از 
این،بــا صحنه هــای شــکار گــوزن و گــراز 
ــر  ــی اگ ــه نوع ــه ب ــویم ک ــه می ش مواج
موضــوع تصاویــر انیمیشــنی جیرفــت را 
کنــار بگذاریــم شــاید بتــوان گفــت کــه در 
ــن  ــتین انیمیش ــا، نخس ــنگ نگاره ه س
ــرد  ــاره ک ــدان اش ــوان ب ــه می ت ــا ک دنی
ــتان  ــن باس ــرار دارد.ای ــزرگ ق ــاق ب در ت
ــواره  ــن نقــوش در دی ــزود: ای شــناس اف
ایــوان بزرگ،صحنــه شــکار گــوزن اســت 
ــه از آن  ــته ای ک ــش برجس ــه در 2نق ک
زمــان مانــده منظــرٔه شــکار گــراز و گــوزن 
را نشــان می دهــد کــه در زمینــی بــه 
عمــل می آیــد کــه اطــراف آن را ریســمان 
ــا  ــان ب ــل بان ــاه و فی ــیده اند. پادش کش
تیــر دنبــال شــکار کرده انــد و نوازندگانــی 
چنــگ زنــان مشــغول نواختن هســتند و 
برخــالف شــکارگاه گرازهــا در ســمت چپ 
ــم  ــان و ه ــت شــاه و همراه ــاق، حرک ط
چنیــن گوزن هــا از ســمت راســت شــروع 
و بــه ســمت چــپ نقــش برجســته 

ــد. ــه می یاب خاتم

کرمانشاه در عرصه پویانمایی 
عروسکی افتخارآفرین است

مدیــرکل کانــون پــرورش فکری کــودکان 
و نوجوانــان اســتان کرمانشــاه در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه چــرا کرمانشــاه 
میزبــان ایــن جشــنواره ملــی شــده، 
اظهار داشــت:نظریه ای از ســوی اساتید و 
صاحبنظــران مطــرح شــده مبنــی براینکه 
ــای  ــگاره  ه ــنگ ن ــد س ــر می رس ــه نظ ب
تــاق بســتان جــز نخســتین پویانمایــی و 
حتــی نقاشــی متحــرک جهانــی اســت.

مهنــاز فتاحــی بــا بیــان اینکــه روایــت و 
داســتان پایــه پویانمایــی اســت، ادامــه 
داد: کرمانشــاه از پیشــینیه خوبــی در این 
ــه  ــون عالق ــه برخــوردار اســت و اکن زمین
ــن  ــت در ای ــه فعالی ــغول ب ــدان مش من
زمینــه هســتند چنانچه در ســال گذشــته 
ــون پــرورش  در جشــنواره پویانمایــی کان
فکــری کــودک و نوجــوان کــه در اصفهــان 
ــی  ــت پویانمای ــه نخس ــد رتب ــزار ش برگ

ــه کرمانشــاه شــد. ــق ب متعل

رویدادسازی زمینه ساز
 توسعه گردشگری است

در پایــان مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
کرمانشــاه گفــت: در عرصــه عروســکی در 
ــطوره های  ــتان اس ــف اس ــق مختل مناط
ــا افســانه، داســتان و  متعــدد داریــم و ب
ــتیم  ــه هس ــددی مواج ــای متع روایت ه
ــه  ــنواره ب ــن جش ــان در ای ــه آن ــه هم ک
نمایــش گذاشــته می شــود.امیدقادری 
ادامــه داد: در گردشــگری، رویدادســازی 
نقطــه مهمــی بــرای شــناخت، تبلیغــات 
و توســعه گردشــگری اســت و می توانــد 
ــود. ــگر ش ــذب گردش ــرای ج ــه ای ب بهان
ــی از  ــگری یک ــه داد: گردش ــادری ادام ق
مباحــث عمــده رویــداد پویانمایــی در 
ــداد  ــن روی ــق ای ــه خل 2 محــور اســت ک
آژانس هــای  بــا  تــا  شــده  بهانــه ای 
مســافرتی کشــور مرتبــط شــده و بــه آنان 
اطــالع رســانی کرده ایــم تــا تورهایــی 

ــد. ــور لحــاظ کنن ــن منظ ــرای ای ب

رییــس میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــکه  ــت س ــوی گفت:هف ــگری خ وگردش
تاریخــی مربــوط بــه خــوی از مــوزه 
ــه مــوزه ایــن شهرســتان  ملــی ایــران ب
ــه صــورت قطعــی انتقــال پیــدا کــرد. ب
عزیــز میرزایــی افزود:ایــن هفــت ســکه 
مربــوط بــه دوره صــدارت فتحعلی شــاه 
ــرب  ــک روی آنها»ض ــوده و در ی قاجارب
خــوی« و در روی دیگــر ایــن ســکه 
ــای خــوی« حــک شــده  ــا »دارالصف ه

اســت.
وی اظهــار کرد:تاریخچــه ضرب ســکه در 
خــوی ازعهدســلجوقیان عــراق واتابــکان 
آذربایجــان آغــاز می شــود و منابــع و 
ماخــذ سکه شناســی و مســکوکات، از 
دارالضــرب یــا ضراب خانــه خــوی از 
ــان،  ــان، تیموری ــان، جالیری دوره ایلخانی
قراقوینلوهــا، صفویــه، افشــاریه، زندیــه 
و قاجاریــه ســخن گفتــه و بــه معرفــی 
خــوی  ضــرب  از  چنــدی  ســکه های 

ــد. ــه ان پرداخت
بــه  صفویــه  دوره  داد:از  ادامــه  وی 
ــور  ــم کش ــهرهای مه ــی ازش ــد برخ بع
شــده اند؛مانند  وعنوانــی  لقــب  دارای 
خــوی )دارالصفــا(، تبریز)دارالســلطنه(، 
ارومیــه  و  )داراالرشــاد(  اردبیــل 
ــر روی  )دارالنشــاط( کــه ایــن القــاب ب
شــهرها  ایــن  مضــروب  ســکه های 

نقــش بســته اســت.
و  قطــع  بیــان کرد:طرح،نقــش،  وی 
حالــت ضــرب ســکه در هــر زمــان فــارغ 
ازجنبه هــای هنــری، بیانگــر شــکل و 
شــیوه حکومتــی زمــان و دوره مــورد 
از  بخشــی  نشــان دهنده  و  مطالعــه 
ــت. ــی آن اس ــی تاریخ ــات فرهنگ حی

۷ سکه تاریخی به موزه خوی 
انتقال یافت

افزایش تمایل گردشگران
بین المللی به دیدار از ایران

تارنمــای اســکیفت نوشــت:درحالی کــه براســاس آمارســازمان جهانی گردشــگری؛ 
ــر از یــک درصــد از 6 میلیــون و 500 نفــری را تشــکیل  ــکا کمت شــهروندان آمری
مــی دهنــد کــه ســاالنه از ایــران دیــدار مــی کننــد، امــا تمایــل آمریکائیــان بــه 
دیــدار از ایــران بــه صــورت دائمــی افزایــش یافتــه بــه گونــه ای کــه شــمار آنــان 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــا 62 درص ــالدی ت ــا 2016 می ــای 2014 ت ــال ه ــان س در می
ــورک قــرار  ــژه گردشــگری کــه دفتــر مرکــزی آن در نیوی اســت.این تارنمــای وی
دارد،افزود:بــه رغــم ایــن واقعیــت کــه برخــی از گردشــگران آمریکایــی بــا مقصــد 
ــان  ــران،در برنامه هایش ــپ و ای ــت ترام ــان دول ــتیز می ــری س ــا اوجگی ــران ب ای
بــرای دیــدار از ایــن کشــور تجدیدنظــر می کننــد، امــا تورگردانــان بیــن المللی،ایــن 
کشــور را بــا وجــود تشــدیدفعالیتهای نظامــی در منطقــه خلیــج فارس،مقصــدی 
ــا  ــده می دانند.ب ــاالت متح ــهروندان ای ــرای ش ــی ب ــت حت ــن و میهماندوس ام
افزایــش تنــش در روابــط ایــاالت متحــده و ایــران کــه حتــی بــه تهدیــد جنــگ 
نیــز کشــیده شــده اســت، شــرکت های مســافرتی و گردشــگری می گوینــد کــه 
تقاضــای آمریکاییــان بــرای خریــد تورهــای ایــران کــه در ســالیان گذشــته رونــد 
ــی برخــی برنامه هایشــان  ــال کاهــش اســت و حت ــود، در ح ــه ب ــودی یافت صع
را بــرای دیدارهــای آتــی لغــو کــرده انــد. هــر چنــد بــه نظــر می رســد تقاضــای 
گردشــگران نقــاط دیگــر جهــان بــرای دیــدار از ایــران در حــال افزایــش اســت.

ته
نک

باسـتان شـناس وفعال حوزه گردشگری اسـتان کرمانشاه 
اغـراق  اگـر  کرمانشـاه  شـهر  در  پویانمایـی  گفت:سـابقه 
نشـود و بـه بیراهـه نرویـم حداقـل بـه دوره ساسـانی باز 
می گردد،مجموعه آثار باسـتانی در شـمال شـهر کرمانشـاه 
در مجموعـه تاریخـی تاق بسـتان بـه عنـوان اثرملی ثبت 

شـده وجـود دارد کـه متشـکل از سـه نقش اسـت.
دومیـن مؤلفه ما بزرگترین نقش برجسـته ساسـانی در 
دنیـا اسـت کـه به نـام ایوان بـزرگ در تـاق بسـتان قرار 
دارد و مهم تریـن اثـر ایـن محوطـه اسـت، ایـن ایـوان 
فضـای مسـتطیل شـکل بـه عـرض هفـت متـر و 85 
سـانتیمتر، ارتفـاع 11 متـر و 90 سـانتیمتر و عمـق هفـت 
متـر و 65 سـانتیمتر را دارد کـه متشـکل از چندین نقش 

است.

خبرگردشگری

کمبود بودجه مهمترین چالش سازمان میراث فرهنگی استمقررات لغو ویزای ایران با چین اعالم شد

لغـــو  تصویـــب  دنبـــال  بـــه 
ایـــران  ویـــزای  یک طرفـــه 
بـــا چیـــن، قـــرار اســـت ایـــن 
مصوبـــه از 25 تیرمـــاه امســـال 
ـــی در  ـــاع چین ـــود. اتب ـــرا ش ـــور اج ـــادی ورودی کش در مب
ـــدون  ـــت ب ـــازه اقام ـــران، 15 روز اج ـــه ای ـــفر ب ـــار س ـــر ب ه

ــت. ــد داشـ ــد خواهنـ روادیـ
ـــراث  ـــه پیشـــنهاد مشـــترک ســـازمان می ـــران ب ـــات وزی هی
ـــور  ـــگری و وزارت ام ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ
ـــن را  ـــران باچی ـــد ای ـــه روادی ـــو یکطرف ـــرح لغ ـــه، ط خارج
ـــالغ اســـحاق جهانگیـــری معـــاون  تصویـــب کرد.پـــس از اب
نهادها،وزارتخانه هـــا  تمـــام  بـــه  رییس جمهـــور  اول 

و ســـازمان های مرتبـــط، وزارت امـــور خارجـــه نیـــز 
ـــرای  ـــد ب ـــه روادی ـــو یکطرف ـــرارت لغ ـــراری مق ـــرایط برق ش
ورود اتبـــاع کشـــور چیـــن بـــه ایـــران را تبییـــن و بـــه 
ســـایر دســـتگاه های مرتبـــط اعـــالم کرد.درنظـــر اســـت 
ــه  ــد از 25/4/1398 بـ ــه روادیـ ــو یک طرفـ ــرارت لغـ مقـ
اجـــرا گذاشـــته شـــود. اتبـــاع چینـــی در هـــر بـــار ورود 
ـــد. ـــت دارن ـــازه اقام ـــران، 15 روز اج ـــه ای ـــد ب ـــدون روادی ب
ـــات  ـــی و تبلیغ ـــرکل بازاریاب ـــی مدی ـــم الریجان محمدابراهی
ــو یکطرفـــه  ــر لغـ ــار کرد:خبـ معاونـــت گردشـــگری اظهـ
روادیـــد ایـــران بـــرای اتبـــاع چینـــی در آن کشـــور 
بازخـــورد مثبتـــی داشـــته و تقاضاهایـــی بـــرای ارتبـــاط 

بـــا آژانس هـــای ایرانـــی دریافـــت شـــده اســـت. 

معـــاون  اجرایـــی  مشـــاور 
توســـعه مدیریـــت ســـازمان 
کشـــور  فرهنگـــی  میـــراث 
اجـــرای  در  کـــرد:  تاکیـــد 
رســـالت هـــای ســـه گانـــه ایـــن ســـازمان و صیانـــت 
و حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی چارچوبـــی بـــه جـــزء 

نمـــی شناســـیم. قانـــون 
»محمـــود صادقـــی حســـن آبـــادی«در آئیـــن معارفـــه 
سرپرســـت جدیـــد اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری اســـتان کرمـــان، افـــزود: همـــه 
بایـــد در چارچـــوب قانـــون عمـــل کننـــد و بـــه غیـــر از 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــری در س ـــوب دیگ ـــن، چارچ ای

ـــای  ـــه کاره ـــه هم ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدارد.وی ب ـــود ن وج
ــع  ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــوزه میـ ــه حـ ــا سـ ــط بـ مرتبـ
ــن و  ــا قوانیـ ــق یـ ــد مطابـ ــگری بایـ ــتی و گردشـ دسـ
ــرد:  ــار کـ ــود، اظهـ ــال شـ ــور دنبـ ــاری کشـ ــررات جـ مقـ
ــازمان و  ــن سـ ــه ایـ ــه گانـ ــالت های سـ ــرای رسـ در اجـ
ـــه  ـــی ب ـــی چارچوب ـــراث فرهنگ ـــت از می ـــت و حفاظ صیان

ــیم. ــون نمی شناسـ ــز قانـ جـ
مشـــاور اجرایـــی معـــاون توســـعه مدیریـــت ســـازمان 
ـــود  ـــه کمب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــی کش ـــراث فرهنگ می
ـــراث فرهنگـــی  ـــش ســـازمان می ـــن چال ـــم تری بودجـــه مه
اســـت، تصریـــح کـــرد: بـــدون شـــک، در حـــال حاضـــر 

کشـــور در وضعیـــت جنـــگ اقتصـــادی قـــرار دارد.

رنا
 ای
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عک
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اخیــرا جنگل هــای هیرکانــی بــه عنــوان میــراث جهانــی 
یونســکو بــه ثبــت رســیده اند امــا اجــرای برخــی 
ــب  ــا موج ــن جنگل ه ــتی در ای ــای محیط زیس پروژه ه
نگرانــی کارشناســان طبیعــت شــده اســت چــون اعتقــاد 
دارنــد بــا اجــرای ایــن پروژه هــا جنــگل  تخریــب 
ــکو  ــت یونس ــی از فهرس ــراث طبیع ــن می ــود و ای می ش
ــانی  ــط زیســت انس ــاون محی ــا مع ــود ام ــارج می ش خ
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می گویــد جــای 

ــدارد. ــود ن ــی وج نگران
محیــط  معــاون  تجریشــی،  مســعود  کــه  آن طــور 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــای  ــی جنگل ه ــت جهان ــه، ثب ــا گفت ــزاری پان ــه خبرگ ب
هیرکانــی در یونســکو یکــی از اتفاقــات خــوب در حــوزه 
حفاظــت از طبیعــت کشــور اســت کــه بــا همــت ســازمان 
محیــط زیســت، ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــه  ــا اشــاره ب و ســازمان جنگل هــا صــورت گرفــت. وی ب
تأثیــر پروژه هــای محیــط زیســتی در ایــن جنگل هــا از 
جملــه )پروژه هــای انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان 
و ســد الســک( در تخریــب ایــن عرصه هــای بیــان 
ــا  ــای دنی ــچ ج ــه در هی ــت ک ــور نیس ــن ط ــد: ای می کن
وقتــی عرصــه ای طبیعــی ثبــت می شــود، آن کشــور 
ــل اســتفاده باشــد  ــد و غیرقاب ــد از آن اســتفاده کن نتوان
بلکــه بایــد مــوارد حفاظتــی رعایــت شــود. بنابرایــن اگــر 
قــرار باشــد روزی پــروژه انتقــال آب خــزر اجــرا شــود نیز 
جــای نگرانــی نیســت بلکــه بایــد حفاظــت بیشــتر شــود. 
ــده  ــی ش ــت جهان ــی ثب ــای هیرکان ــه جنگل ه ــاال ک ح
اســت هــم بایــد از تمــام ابعــاد بــه موضــوع حفاظــت از 
درختــان توجــه شــود. ایــن مقــام مســوول در ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور در ادامــه تصریــح 
ــه در  ــی ک ــام پروژه های ــر در تم ــال حاض ــد: در ح می کن

ــت  ــت درخ ــود، کاش ــرا می ش ــی اج ــای هیرکان جنگل ه
بــرای بهره بــرداران تعهــدی اســت کــه بایــد انجــام شــود. 
از ســوی دیگــر در زمینــه ثبــت جنگل هــای هیرکانــی در 
یونســکو نیــز ایــران تعهداتــی دارد کــه در راســتای حفــظ 
ایــن جنگل هــای ارزشــمند اســت امــا ایــن امــر دلیــل 

ــم. ــام دهی ــچ کاری انج ــم هی ــه نتوانی ــود ک نمی ش
تجریشــی تاکیــد می کنــد: نبایــد فرامــوش کنیــم 
ــه وارد  ــل از اینک ــور قب ــای کش ــوع جنگل ه ــه در موض ک

ــوده  ــرح ب ــور مط ــن مح ــز ای ــویم نی ــیون ها ش کنوانس
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــب ص ــه تخری ــی ک ــه میزان ــه ب ک
بایــد 20 برابــر کاشــت درخــت انجــام شــود و گســترش 
جنــگل نبایــد فرامــوش شــود. بــا ایــن حــال بــه گفتــه 
کارشناســان محیط زیســت در صــورت اجــرای طــرح 
ــه  ــزار اصل ــش از 26 ه ــه ســمنان بی ــال آب خــزر ب انتق

ــد. ــد ش ــع خواه ــی قط ــت هیرکان درخ

خطر تخریب هیرکانی با  پروژه انتقال آب 
در اســفند مــاه 97 یــک پژوهشــگر کشــاورزی در 
ــاس  ــرد براس ــالم ک ــا اع ــزاری ایلن ــا خبرگ ــو ب گفت وگ

برآوردهــا در ایــن انتقــال تقریبــا 4 تــا 5 میلیــارد 
دالر هزینــه خواهــد شــد تــا آب را بــه ارتفــاع 1400 
کویــر برســاند کــه اســتقرار ایســتگاه های مختلــف 
ــاری از  ــا 700 هکت ــب تقریب در مســیر آن موجــب تخری
جنگل هــای هیرکانــی و مراتــع می شــود کــه از مصادیــق 
فاجعــه زیســت محیطــی اســت. بــه بــاور عبدالحســین 
ــزرگ و پرســش انگیز برخــالف  ــای ب ــی هزینه ه طوطیای
ادعــای برخــی مســووالن هرگــز منجــر بــه توســعه 
بخــش کشــاورزی و صنعتــی اســتان ســمنان نخواهــد 

شــد. بلکــه بایــد توجــه داشــت انتقــال آب بین حــوزه ای 
ــی  ــع اکولوژیک ــه مناب ــی ک ــا مناطق ــود ت ــث می ش باع
ــد، دارای ظرفیــت مصنوعــی ناپایــدار شــوند  پاییــن دارن
ــه  ــی می شــود ک ــت اضاف ــت موجــب جمعی ــه در نهای ک

ــت. ــه نیس ــی منطق ــت اکولوژیک ــا ظرفی ــب ب متناس
ــده  ــری در آین ــا تاثی ــه تنه ــدام ن ــن اق ــه وی ای ــه گفت ب
دورتــر اســتان ســمنان نخواهــد داشــت بلکــه تبدیــل بــه 
یــک بــار بــزرگ نیــز می شــود. بــرای نمونــه میــزان آب 
ــا از  ــود ام ــت خــود آن ب ــا ظرفی ــزد متناســب ب شــهر ی

ثبت جهانی جنگل هیرکانی مانع از انجام پروژه در آن نمی شود
معاون سازمان محیط زیست: درباره ثبت جنگل های هیرکانی در یونسکو ایران تعهداتی دارد 

اما این امر  مانع از انجام پروژه در آن نمی شود

ــر  ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
پروژه هــای محیــط زیســتی در جنگل هــای هیرکانــی از جملــه )پروژه هــای انتقــال آب 
دریــای خــزر بــه ســمنان و ســد الســک( در خصــوص تخریــب ایــن عرصه هــای طبیعــی گفتــه 
اســت: ایــن طــور نیســت کــه در هیــچ جــای دنیــا وقتــی عرصــه ای طبیعــی ثبــت می شــود، 
آن کشــور نتوانــد از آن اســتفاده کنــد و غیرقابــل اســتفاده باشــد بلکــه بایــد مــوارد حفاظتــی 
رعایــت شــود. بنابرایــن اگــر قــرار باشــد روزی پــروژه انتقــال آب خــزر اجــرا شــود نیــز جــای 

نگرانــی نیســت بلکــه بایــد حفاظــت بیشــتر شــود. 

مســعود تجریشــی، معــاون محیــط زیســت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
جنگل هــای  ثبــت  زمینــه  در  می گویــد 
ــی دارد  ــران تعهدات ــکو ای ــی در یونس هیرکان
کــه در راســتای حفــظ ایــن جنگل هــای 
ایــن امــر دلیــل  ارزشــمند اســت امــا 
ــن  ــچ کاری در ای ــم هی ــه نتوانی ــود ک نمی ش

ــم. ــام دهی ــق انج مناط

رنا
 ای

س:
عک

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
ــه  ــع منطق ــا و مرات ــت: جنگله گچســاران گف
ــه  ــتان ک ــن شهرس ــع ای ــل از تواب ــرزو دی چ
ــده  ــق ش ــه حری ــنبه طعم ــح روز دوش از صب
همچنــان در آتــش مــی ســوزد. بــه گــزارش 
ــم  ــت: ه ــار داش ــی اظه ــره ام جلیل ــا، ف ایرن
اکنــون بیــش از 50 نفــر از نیروهــای مردمی، 
کارکنــان محیــط زیســت و نیروهــای منابــع 
ــوش  ــار و خام ــال مه ــی اســتان در ح طبیع
کــردن آتــش در منطقــه دیــل هســتند. وی 
ــده  ــبب ش ــدید س ــاد ش ــه داد: وزش ب ادام
کــه آتــش منطقــه دهبیــد ماریــن کــه 
ــه  ــود ب ــق شــده ب ــه حری روز یکشــنبه طعم
ــرزو  ــور چ ــب العب ــه صع ــه منطق ــرعت ب س
ــرد:  ــان ک ــد.  وی بی ــرایت کن ــز س ــل نی دی
ــاال  ــی ب ــش گیاه ــدید و پوش ــاد ش وزش ب
ــار را  ــه کار مه ــودن منطق ــور ب ــب العب و صع
دشــوار کــرده اســت. جلیلــی افــزود: آتــش 
ســوزی جنگل هــای منطقــه دهبیــد ماریــن 
از ســاعت 15 روز یکشــنبه گذشــته آغــاز شــد 
ــران  ــط امدادگ ــه توس ــه مرحل ــس از س و پ
منابــع طبیعــی، محیــط زیســت و نیروهــای 
محلــی هــم اکنــون مهــار شــده اســت.جلیلی 
اظهــار داشــت: دلیــل و وســعت آتــش 
ســوزی پــس از ارزیابــی کارشناســان اعــالم 
ــی  ــع طبیع ــس اداره مناب ــد. رئی ــد ش خواه
و آبخیــزداری گچســاران گفــت: وســعت 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــوزی عرصه ه ــش س آت
ــه مــدت  ایــن شهرســتان امســال نســبت ب
مشــابه ســال قبــل 93 درصــد افزایــش 
ــار  ــزود: 130 هکت ــی اف ــت. جلیل ــه اس یافت
ــاران  ــتان گچس ــع شهرس ــا و مرات از جنگل ه
در ســال جــاری طعمــه آتــش شــده اســت. 
ــت  ــال هش ــع از س ــن موق ــا ای ــال ت پارس
دچــار  شهرســتان  جنگل هــای  از  هکتــار 
آتــش ســوزی شــد. وی بیــان کــرد: 15 فقره 
از آتــش ســوزی های امســال در مناطــق 
آبگرمــو، کــوه ســرخ، کــوه وزک، خنــگ بنــار 
ــن پیــر(، دیــل  ــا کالن )ب ــارک، باب و ریگــو ن
ــح  ــی تصری ــت. جلیل ــی رخ داده اس و خام
ــش ســوزی در  ــن آت ــرد: 85 درصــد از ای ک
مناطــق صعــب العبــور بــر اثــر صاعقــه و رعــد 
و بــرق رخ داده اســت. شهرســتان گچســاران 
در جنــوب غربــی کهگیلویــه و بویراحمــد 415 
هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و مرتعــی دارد.

ان
دگ

پیش بینی حضور 50 هزار بال فالمینگو در دریاچه پرن
ارومیه در سال جاری

امیــد یوســفی، رئیــس اداره نظــارت بــر امــور 
محیط زیســت  آبزیــان  و  وحــش  حیــات 
آذربایجــان غربــی اظهــار کــرد: وضعیــت فالمینگــو 

ــی در در  ــه 80 شمس ــل ده ــا اوای ــاد ت ــه هفت ــط ده اواس
ــاالی 100  ــه ب ــوری ک ــه ط ــود ب ــاده ب ــوق الع ــه ف ــه ارومی دریاچ
ــودن شــرایط زیســتی در  ــل مناســب ب ــه دلی ــو ب هــزار فالمینگ
ایــن دریاچــه حضــور داشــتند. وی بــا بیــان اینکــه در ســالهای 
قبــل امنیــت فالمینگوهــای مهاجــر در دریاچــه ارومیــه فراهــم 
بــود، افــزود: امنیــت تنهــا شــامل امنیــت جانــی نمی شــود بلکــه 
ــش  ــات وح ــات در حی ــدگان و حیوان ــات پرن ــه حی ــرای ادام ب
ــط  ــود و در اواس ــن ش ــان تامی ــرای آن ــی ب ــت غذای ــد امنی بای
ــی و غذایــی فالمینگوهــا در دریاچــه  ســال های 70 امنیــت جان
ــارک  ــه پ ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ــود. ای ــن ب ــه از تامی ارومی
ملــی دریاچــه ارومیــه از بزرگتریــن زیســتگاه های جوجــه آوری 
فالمینگــو در ســطح خاورمیانــه محســوب می شــد، افــزود: 
ــد  ــخص ش ــا مش ــداد فالمینگوه ــماری تع ــی و سرش در بررس

دریاچــه ارومیــه در ســال های قبــل از خشک ســالی بزرگتریــن 
محــل تقســیم مهاجرتــی ایــن نــوع پرنــده بــود. یوســفی افــزود: 
ــالی در  ــای ارس ــاس گزارش ه ــه براس ــه ارومی ــو دریاچ فالمینگ
ــتان  ــیه ای هندوس ــق حاش ــود در مناط ــتانی خ ــرت زمس مهاج
ــه  ــه ب ــه ک ــود و فالمینگوهــای دریاچــه ارومی مشــاهده شــده ب
ــای  ــوب دری ــمت جن ــه س ــتند ب ــرت داش ــرب مهاج ــمت غ س
ــد. وی  ــه و کشــورهایی همچــون مصــر و لیبــی می رفتن مدیتران
ــرد و  ــر ک ــا ذک ــو را آرتمی ــده فالمینگ ــم پرن ــی و مه ــه اصل تغذی
ــت  ــل نامساعدشــدن وضعی ــه دلی ــه 80 ب ــت: از اواســط ده گف
تــراز دریاچــه ارومیــه رونــد حضــور فالمینگوهــا در این زیســتگاه 
طبیعــی بــه طــور چشــمگیری کاهــش یافــت بــه طــوری کــه در 
ــر  ــه صف ــن دریاچــه ب ــل دهــه 90 تعــداد فالمینگوهــا در ای اوای
رســید. یوســفی افــزود: حضــور مجــدد فالمینگوهــا در دریاچــه 
ــا 10 هــزار  ــن ســال 7 ت ــاز شــد و در ای ــه از ســال 93 آغ ارومی
ــه  ــی دریاچ ــارک مل ــتگاه پ ــه زیس ــر ب ــاط دیگ ــو از نق فالمینگ

ــد. ــرت کردن ــه مهاج ارومی

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــا رئی ــران ب ــه در ای ــفیر فرانس س
زیســت، دیــدار و در خصــوص همــکاری هــای مشــترک دو کشــور 
بحــث و تبــادل نظــر کــرد. بــه گــزارش مهــر، »فیلیــپ تیــه بــو« 
ــازمان  ــس س ــری رئی ــی کالنت ــا عیس ــران ب ــه در ای سفیرفرانس
ــای  ــوص همکاری ه ــدار و در خص ــت، دی ــط زیس ــت محی حفاظ
مشــترک دو کشــور بحــث و تبــادل نظــر کــرد. درایــن دیــدار کــه در 
تاریــخ 17 تیــر 1398 در محــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــی محیــط زیســت  ــر وضعیــت کل ــه مســائلی نظی برگــزار شــد، ب
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــای مقابل ــس و راه ه ــه پاری ــران، توافقنام در ای
اقلیمــی پرداختــه شــد. در ابتــدای ایــن دیــدار، رئیــس ســازمان 
ــو، ســفیر فرانســه در  حفاظــت محیــط زیســت، از فیلیــپ تیــه ب
ایــران، بــه خاطــر حضــور وزیــر محیــط زیســت فرانســه در ســال 
ــی  ــرات اقلیم ــس تغیی ــرد و در خصــوص کنفران ــی ک 2016 قدردان
موســوم بــه COP25 کــه در کشــور شــیلی برگــزار می شــود گفــت: 
در خصــوص مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم نیــاز بــه عــزم جهانــی اســت، 
وقتــی امریــکا و برخــی کشــورهای تولیــد کننــده کربــن، خودشــان 
ــام  ــد انج ــر کاری نمی توانن ــورهای کوچک ت ــند، کش ــار بکش را کن
ــر همیــن تغییــرات اقلیمــی 20 درصــد از  ــد. کشــور مــا در اث دهن
بــارش خــود را در ده ســال گذشــته از دســت داده اســت. در واقــع 
ــه در نتیجــه  ــر شــد، ک ــوا گرم ت ــم شــده، هــم ه ــا ک هــم بارش ه
ــه آب بیشــتر می شــود و در نهایــت دچــار کــم آبــی شــده  نیــاز ب
ایــم. جمهــوری اســالمی ایــران جــز اولیــن قربانیــان تغییــر اقلیــم 
ــت:  ــس گف ــیون پاری ــوص کنوانس ــت. وی در خص ــان اس در جه

ــرای کاهــش  ــان ب ــدات م ــه تعه ــه هم ــا ب ــن کنوانســیون م در ای
ــل  ــی آن عم ــب نهای ــل از تصوی ــن، قب ــد کرب ــار درصــدی تولی چه
ــا از  ــه اروپ ــه نظــر می رســد، اتحادی ــا متأســفانه ب ــم، ام ــرده ای ک
ــط زیســت در  ــرا محی ــر اســت، زی ــا پایبندت ــه تحریم ه ــپ ب ترام
ــات محیــط  ــا امکان ــه اروپ ــا اتحادی ــود، ام ــکا نب تحریم هــای امری
ــن حــرف هــم ســفر  ــه، شــاهد ای ــران گرفت زیســتی را هــم از ای
هفتــه گذشــته اتحادیــه اروپــا بــه ایــران اســت کــه حتــی حاضــر 
نشــدند بــه دلیــل تحریــم نفــت ایــران، در خصــوص بهــره منــدی 
از تکنولوژی هــای کاهــش دهنــده مصــرف ســوخت های فســیلی 
شــنونده باشــند و ایــن وضعیــت در تهــران، بــه افزایش ســطح ازن 
ــوژی کاهــش آن را کشــور مــا  ــاد انجامیــده، امــا تکنول در هــوا زی
هنــوز نــدارد. کالنتــری در خصــوص نــگاه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــش از ســه  ــران ســاالنه بی ــت ای ــت: دول ــط زیســت گف ــه محی ب
میلیــارد دالر در موضوعــات محیــط زیســتی هزینــه کــرده اســت، 
ــام  ــم انج ــه ه ــای ظالمان ــرایط تحریم ه ــا در ش ــن هزینه ه و ای
شــده اســت. رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا انتقــاد 
از تحریم هــا و تأثیــر منفــی آن در محیــط زیســت و تغییــر اقلیــم 
بــه ســفیر فرانســه در ایــران گفــت: تحریم هــا می توانــد بــه تنــش 
آبــی، تنــش غذایــی، گســترش گــرد و غبــار و آلودگــی هــوا منجــر 
ــد،  ــی کشــور فشــار می آی ــع آب ــه مناب ــم ب شــود. در شــرایط تحری
ــه آب بیشــتری  ــع غذایــی را تأمیــن کنیــم کــه ب ــد مناب و مــا بای
نیــاز دارد. تحریم هــا باعــث شــده همکاری هــای محیــط زیســتی 
هــم قطــع شــود، خودروســازهای فرانســوی اگــر همکاری هایشــان 

ــای  ــه ج ــتیم ب ــور و5 داش ــای ی ــد و موتوره ــف نمی کردن را متوق
ــیدیم  ــون می رس ــه 60 میلی ــوخت در روز ب ــر س ــون لیت 85 میلی
و ایــن رقــم معــادل صرفــه جویــی 120 هــزار بشــکه نفــت در روز 
ــد خواهــد  ــری تولی ــن کمت می شــود کــه در نتیجــه 7 درصــد کرب
شــد و نهایتــًا از تغییــر اقلیــم جلوگیــری می کنــد. مــا تالشــمان را 
انجــام می دهیــم امــا تحریم هــا بازدارنــده اســت، اگــر تحریم هــا 
نباشــد بیــش از 12 درصــد کاهــش تولیــد کربــن خواهیــم داشــت. 
ــا  ــر م ــاری گ ــا ی ــه اروپ ــه و اتحادی ــت فرانس ــم دول ــا امیدواری م
در ایــن مســیر باشــد. ســفیر فرانســه نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 

کامــالً بــا نــکات شــما موافــق هســتم و مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم 
نیــاز بــه عــزم جهانــی همــه کشــورها دارد. اروپــا تعهداتــی بــرای 

ــا ســال 2020 و 2030 دارد.  ــه ای ت کاهــش گازهــای گلخان
ــات  ــا اختالف ــت: م ــا گف ــای امریکایی ه ــاد از رفتاره ــا انتق وی ب
عمیقــی بــا آمریکایی هــا داریــم آنهــا از توافقنامــه پاریــس خــارج 
شــدند کــه مــا آن را بــه شــدت محکــوم می کنیــم، فرانســه، آلمــان 
و بریتانیــا از تحریم هــا علیــه ایــران بــه شــدت نگــران هســتند و 
ــد  ــه دلیــل ایــن تحریم هــا نمی توانن شــرکت های اروپایــی هــم ب

کار خاصــی انجــام دهنــد.

و  خانگــی  فاضالب هــای  ورود  دلیــل  بــه  انزلــی  تــاالب 
افزایــش رســوبات و لجن هــا،  بــا  پنــج شــهر  کشــاورزی 
تنــوع  نابــودی  نتیجــه  در  و  آب  حجــم  و  عمــق  کاهــش 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت. س ــه اس ــتی مواج زیس
ــق  ــی« عم ــق روش »بایوجیم ــه از طری ــت ک ــدد آن اس درص
لجن هــا را کاهــش دهــد امــا فعــاالن محیــط زیســت نســبت 
ــان  ــالمت آبزی ــرای س ــرح ب ــن ط ــی ای ــرات احتمال ــه خط ب
ــه  ــد ک ــتند و معتقدن ــران هس ــه نگ ــن منطق ــهروندان ای و ش
ــه در روش »بایوجیمــی« سرطان زاســت.به  ــه کاررفت ــب ب ترکی

دیدار سفیر فرانسه در ایران 
با رئیس سازمان محیط زیست
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حیوانات

کمپ نگهداری سگ های بی پناه 
در اردکان راه اندازی شد

مجوز زنده گیری بلدرچین و صید ماهی 
در همدان صادر شد

کمــپ نگهــداری از ســگ 
هــای بــدون صاحــب بــا 
دور  و  ســاماندهی  هــدف 
ســگهای  داشــتن  نگــه 
ولگــرد از محیــط شــهری، روز گذشــته در خــارج 
شــهر اردکان راه انــدازی شــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
شــهردار اردکان در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه اردکان 
دومیــن شهرســتان دارای کمــپ نگهــداری ســگ های 
ــز در  ــن مرک ــت: ای ــزد اســت گف ــرد در اســتان ی ولگ
ــه ای  ــا هزین ــع و ب ــه مســاحت 300 مترمرب ــی ب زمین
بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال و بــا ظرفیــت 80 قــالده 
ســگ بــه بهــره بــرداری رســید. ابــاذر غفــوری اضافــه 
ــور  ــه منظ ــهروندان و ب ــالمت ش ــتای س ــرد: درراس ک
جلوگیــری از گســترش بیماری هــای مشــترک بیــن 
انســان و حیــوان و کنتــرل ســگ های بــدون صاحــب، 
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــن کمــپ ضــروری ب ــدازی ای راه ان

ــب  ــگ های بالصاح ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب اینک
ــدا کــرده  ــری پی در ســطح شــهر افزایــش چشــم گی
بودنــد و بــا اعتراضــات متعــدد مــردم مواجــه بودیــم و 
از آن طــرف معــدوم کــردن ســگ ها ممنــوع شــده بــه 
فکــر افتادیــم کمــپ نگهــداری ســگ های بالصاحــب 
راه انــدازی کنیــم و آغــاز ســاخت ایــن پــروژه نزدیــک 
ــن  ــزود: ای ــوده اســت. وی اف ــل ب ــاه قب ــار م ــه چه ب
ــت  ــایی و تح ــتان شناس ــطح شهرس ــگ ها در س س
ــار  ــد، ســگ های بیم ــرار می گیرن ــت پزشــک ق مراقب
ــاز  ــت ب ــه طبیع ــم و ب ــا عقی ــداوا و درصــدی از آنه م
می گردنــد. غفــوری گفــت: اگــر در ســطح شــهر 
ســگ ها، مزاحمتــی بــرای افــراد ایجــاد کننــد مــردم 
می تواننــد بــا شــهرداری تمــاس بگیرنــد تــا در اولیــن 
ــل  ــپ منتق ــه کم ــری و ب ــده گی ــا را زن ــت آنه فرص
کنیــم. مرکــز شهرســتان 98 هــزار نفــری اردکان در 60 

ــرار دارد. ــزد ق ــهر ی ــمال ش ــری ش کیلومت

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
همــدان  اســتان  زیســت 
از صــدور پروانــه انتفاعــی 
ــده  ــری پرن ــده گی ــرای زن ب
ــه  ــدور پروان ــه و ص ــور و تیپچ ــیله ت ــن بوس بلدرچی
عــادی صیــد ماهــی بــا قــالب در ســال 98 در اســتان 
ــوان از  ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ــر داد. ب خب
همــدان، ســیدعادل عربــی، مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان همــدان گفــت : صــدور پروانــه 
انتفاعــی زنــده گیــری بلدرچیــن بــا تــور و تیپچــه در 
مناطــق آزاد حــوزه اســتحفاظی نیمــه شــمالی اســتان 
همــدان شــامل شهرســتان هــای همــدان، فامنیــن، 
کبودرآهنــگ، رزن و درگزیــن بــا رعایــت  قوانیــن 
ــا  ــود. وی ب ــی ش ــادر م ــد ص ــکار وصی ــررات ش و مق
بیــان اینکــه اســتفاده از ســگ شــكاری ممنــوع اســت 
ــرادی  ــه اف ــك ب ــه كم ــدور پروان ــدف از ص ــزود: ه اف

اســت كــه معیشــت آنــان بــه ایــن امــر وابســته اســت 
ــه زنــده گیــری پنــج  ــه فقــط مجــاز ب و دارنــده پروان
قطعــه بلدرچیــن در هــر صیــد اســت. عربــی اضافــه 
کــرد: فصــل مجــاز صیــد از تاریــخ صــدور تــا پایــان 
مردادمــاه ســال جــاری اســت و طبــق دســتورالعمل 
ــج  ــنبه و پن ــه )چهارش ــر هفت ــی ه ــط دو روز پایان فق
ــت  ــزود: دریاف ــود. وی اف ــی ش ــن م ــنبه ( تعیی ش
كننــدگان پروانــه متعهــد مــی شــوند تــا بــا ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در زمینــه حفاظــت از حیــات 
ــایی و  ــی و شناس ــای طبیع ــتگاه ه ــش و زیس وح
معرفــی متخلفــان شــكار و صیــد همــكاری كننــد. بــه 
گفتــه وی صــدور پروانــه بــرای متقاضیــان از طریــق 
واحدهــای صــدور پروانــه شهرســتان هــای فــوق 
الذکــر بــا هماهنگــی بــا اداره نظــارت بــر امــور حیــات 
وحــش اداره کل و رعایــت ســقف حداکثــر 10 پروانــه 

ــام اســت. ــل انج ــتان قاب در کل اس

پروانه شکار گراز فقط برای اقلیت های دینی صادر می شود
به گزارش خبرگزاری آنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با توجه به حرام گوشت 
بودن این نوع حیوانات، ما پروانه شکار برای آنها را صرفًا برای اقلیت های دینی صادر می کنیم 
اما بعضًا تخلفاتی در این خصوص به طور دائم وجود دارد و هر از چند گاهی از طریق شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها به مردم اطالع رسانی می شود.

گزارش

جنگل های 
عیگچساران در آتش

طبی
بع 

صدمات جبران ناپذیری مانورهای نظامیمنا
 به حیات وحش و محیط زیست

بــه گــزارش برنــا، یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: 
»در انتخــاب محیــط مانــور و زمانــی کــه مانــور برگزار 
مــی شــود بایــد دقــت هــای جــدی صــورت بگیــرد، 
زیــرا در غیــر ایــن صــورت صدمــات جبــران ناپذیــری بــه حیــات 

وحــش و محیــط زیســت مناطــق وارد مــی شــود.«
هومــان خاکپــور کارشــناس محیــط زیســت در مــورد نقشــی کــه 
ــد،  ــط زیســت دارن ــب محی ــر تخری ــا ب مانورهــای نظامــی در دنی
گفــت: »مانورهــای نظامــی ای کــه هــر از چندگاهــی در دنیــا روی 
ــی مناطــق می شــوند.  ــب پوشــش گیاه ــث تخری ــد، باع می دهن
تخریــب پوشــش گیاهــی مــی توانــد بــه دلیــل تــردد خودروهــای 
نظامــی و یــا اثــرات ناشــی از شــلیک گلولــه باشــد. در برخــی از 
مناطــق مشــاهده شــده شــلیک گلولــه باعــث شــکل گیری آتــش 

ســوزی وســیعی شــده اســت.«
ایــن فعــال محیــط زیســت در ادامــه صحبت هایــش گفــت: »هــر 
مانــور نظامــی ای کــه برگــزار مــی شــود، الزمــه اش ایــن اســت کــه 
تغییراتــی در ســطح زمیــن داده شــود؛ ایجــاد خاکریزهــا و موانــع 

باعــث مــی شــوند کــه زمیــن و پوشــش گیاهــی مناطــق تخریــب 
شوند.«

ایــن کارشــناس محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه ایــن مانورهــا مــی 
تواننــد بــه حیــات جانــوری مناطــق لطمــه وارد کننــد، تصریــح کرد: 
ــث  ــد باع ــی ده ــق روی م ــه در مناط ــرددی ک ــدا و ت ــر و ص »س
ــه  ــات ک ــن حیوان ــت شــوند. بعضــی از ای ــات اذی می شــود حیوان
ــن  ــد. ای ــی کنن ــوچ م ــه ک ــورده از منطق ــم خ ــه ه ــان ب آرامش ش
جــا بــه جایــی زیســتگاه هــا اگــر در فصــل مناســب نباشــد باعــث 
مــی شــود بــه زاد و ولــد و زیســت جانــوری لطمــه هــای جبــران 
ناپذیــری وارد شــود. در برخــی از مناطــق جــا بــه جایــی اجبــاری 
ــی  ــط های ــا وارد محی ــه آنه ــی شــود ک ــث م ــات وحــش باع حی
شــوند کــه امــن نیســتند و بــه راحتــی در آنجــا توســط شــکارچیان 
شــکار مــی شــوند. بنابرایــن، ایــن مانورهــا اگــر در فصــل جفــت 
گیــری حیوانــات و یــا تخــم گــذاری پرنــدگان باشــند، آســیب های 

جــدی بــه حیــات وحــش و پرنــدگان منطقــه وارد مــی کننــد.«

دها
س

رئیــس کمیتــه ســالمت شــورای شــهر تهــران از 
تأثیــر مثبــت طــرح جدیــد ترافیــک در کاهــش 

آلودگــی هــوا خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ناهیــد خداکرمــی دیــروز در 
ــا بیــان ایــن کــه هــر  مــورد اجــرای طــرح ترافیــک جدیــد ب
ــردم  ــع م ــه نف ــد ب ــخت گیرانه تر باش ــا س ــدر برنامه ه ــه ق چ
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــال ب ــه ح ــا ب ــرا ت ــت: چ ــت، گف اس
ــم  ــم و دائ ــری نکرده ای ــوا فک ــی ه ــش آلودگ ــردم در کاه م

ــم؟ ــود می چرخی ــه دور خ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــهر تهرانب ــورای ش ــالمت ش ــه س ــس کمیت رئی
در  مهمــی  نقــش  می توانــد  مــردم  رفتــار  تغییــر  اینکــه 
از  مــن  باشــد،اظهارکرد:  داشــته  هــوا  آلودگــی  کاهــش 
همــکاران خــودم تعجــب می کنــم کــه می گوینــد طــرح 
جدیــد موجــب کاهــش آالیندگــی نشــده اســت. اگــر ســری 
ــا از  ــد آماره ــوا بزنن ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــامانه ش ــه س ب
ــه  ــا را ب ــام آالینده ه ــت و تم ــود اس ــون موج ــال 81 تاکن س
مــاه و بــه ســال می تــوان بــا هــم مقایســه کــرد. خداکرمــی 
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شــد. بلکــه بایــد توجــه داشــت انتقــال آب بین حــوزه ای 
ــی  ــع اکولوژیک ــه مناب ــی ک ــا مناطق ــود ت ــث می ش باع
ــد، دارای ظرفیــت مصنوعــی ناپایــدار شــوند  پاییــن دارن
ــه  ــی می شــود ک ــت اضاف ــت موجــب جمعی ــه در نهای ک

ــت. ــه نیس ــی منطق ــت اکولوژیک ــا ظرفی ــب ب متناس
ــده  ــری در آین ــا تاثی ــه تنه ــدام ن ــن اق ــه وی ای ــه گفت ب
دورتــر اســتان ســمنان نخواهــد داشــت بلکــه تبدیــل بــه 
یــک بــار بــزرگ نیــز می شــود. بــرای نمونــه میــزان آب 
ــا از  ــود ام ــت خــود آن ب ــا ظرفی ــزد متناســب ب شــهر ی

زمانــی کــه آب زاینــده رود را بــه آن انتقــال دادنــد، ایــن 
شــهر بــا اتــکا بــه تنهــا یــک لولــه آب گســترش یافــت 
کــه هــر لحظــه ممکــن اســت مــردم اصفهــان در صــورت 
ــه  ــم ب ــد کــه ایــن ظل ــروز یــک تنــش آن را قطــع کنن ب
جمعیــت خــود یــزد اســت. ایــن کارشــناس کشــاورزی 
ــا اشــاره بــه تاثیــر ایــن طــرح بــر جنگل هــای شــمال  ب
ــون  کشــور می افزایــد: اســتان های شــمالی همیشــه کان
ــد  گردشــگری کشــور و آمــاج آســیب های جــدی بوده ان
ــت.  ــیده اس ــکننده رس ــه ش ــه نقط ــیب ها ب ــن آس و ای

براســاس آخریــن گزارش هــا در اســتان گلســتان 60 هزار 
ــار  ــزار هکت ــه و 200 ه ــورت گرفت ــی ص ــار بیابان زای هکت
ــرای  ــوع ب ــن موض ــه ای ــت، البت ــرض آن اس ــز در مع نی
اســتان مازنــدران کــه تحــت فشــار ســاخت و ســازهای 
ــی،  ــه طوطیای ــه گفت ــت. ب ــکننده اس ــوده ش ــه ب بی روی
همچنیــن اســتخراج و شــیرین ســازی 200 میلیــون متر 
ــکا و بهشــهر  ــه ن ــال ب ــت انتق ــب آب در ســال جه مکع
موجــب تولیــد 3.5 تــا 4 میلیــون تــن نمــک می شــود 
ــرد و  ــون ریزگ ــوان کان ــه عن ــد ب ــه انباشــت آن می توان ک

ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای شــوری خــاک شــود. البت
ــوان تنهــا عامــل اقلیــم  ــه عن ارتفــاع آب دریــای خــزر ب
ســبز شــمال در دو دهــه اخیــر 1.5 متــر کاهــش یافتــه 
ــه  ــارد مترمکعــب نســبت ب ــا 16 میلی و همچنیــن تقریب
ــد:  ــراز منفــی دارد. وی تصریــح می کت ــدار ت شــرایط پای
براســاس برآوردهــا در ایــن انتقــال تقریبــا 4 تــا 5 
ــاع  ــه ارتف ــا آب را ب ــد شــد ت ــه خواه ــارد دالر هزین میلی
1400 کویــر برســاند کــه اســتقرار ایســتگاه های مختلــف 
ــاری از  ــا 700 هکت ــب تقریب در مســیر آن موجــب تخری
ــه از  ــود ک ــیر می ش ــع مس ــی و مرات ــای هیرکان جنگل ه
ــن   ــت. در ضم ــی اس ــت محیط ــه زیس ــق فاجع مصادی
ــت  ــرز در نهای ــمالی الب ــیب ش ــه در ش ــه نامعادل هرگون
ــی  ــیب جنوب ــتم ش ــی در اکوسیس ــر منف ــب تاثی موج
ــا  ــی ب ــد شــاهرود و ســمنان خواهــد شــد. طوطیای مانن
بیــان اینکــه هزینــه ایــن اقــدام غیرقابــل توجیــه اســت، 
تاکیــد می کنــد: اگــر بخــش کشــاورزی ســنتی اســتان 
ــاری تحــت  ــا  آبی ــود و ب ــه ای ش ــمنان کشــت گلخان س
ــه کمتــری  ــد هزین ــا راندمــان 90 درصــد می توان فشــار ب
از ایــن طــرح را رقــم زد  و حتــی 100 میلیــون مترمکعــب 
از ایــن محــل صرفه جویــی و ذخیــره شــود. بنابرایــن از 
هــر زاویــه و در ایــن شــرایط اقتصــادی کــه مــردم تحــت 
ــن  ــه چنی ــت زدن ب ــد، دس ــرار دارن ــوک آور ق ــار ش فش

ــت. ــه نیس ــل توجی ــه ای قاب ــرح جاه طلبان ط

مخالفت با طرح های پرهزینه
در فروردیــن مــاه 95 نیــز مدیــرکل پیشــین دفتــر 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مردمــی  مشــارکت های 
زیســت بــا اشــاره بــه خطــرات پــروژه انتقــال آب خــزر 
ــروژه موجــب  ــن پ ــار کــرد: »ای ــه اســتان ســمنان اظه ب

می شــود.« هیرکانــی  جنگل هــای  تخریــب 
بــه گــزارش ســالمت نیــوز، محمــد درویــش می افزایــد: 
مــن بــه طــور کلــی بــا هرنــوع پــروژه انتقــال آب 
بین حوضــه ای و انتقــال آب دریــای خــزر مخالفــم و 
ــب  ــه مرات ــی ب ــن طرح های ــای چنی ــرم هزینه ه ــه نظ ب
بیشــتر از منافــع آن اســت. ایــن فعــال محیــط زیســت 
بیــان می کنــد: مــا بــه دالیلــی نبایــد دســت بــه ترکیــب 
ــه از نظــر  ــم، اول اینک ــای خــزر بزنی هیدرولوژیکــی دری
ــن 5 کشــور  ــر مشــترکی بی ــای خــزر آبگی ــی دری حقوق
اســت. دلیــل دیگــر مخالفــت مــن بــا ایــن پــروژه ایــن 
اســت کــه مســیر لوله هــای انتقــال آب از دل جنگل هــای 
ــذرد  ــتند؛ می گ ــران هس ــی ای ــه تنفس ــه ری ــی ک هیرکان
کــه ممکــن اســت ایــن اقــدام منجــر بــه یــک گسســت 

اکولوژیکــی شــود.

جنگل های هیرکانی 
به عنوان میراث 

جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده اند اما 

اجرای برخی پروژه های 
محیط زیستی در این 

جنگل ها موجب نگرانی 
کارشناسان طبیعت 

شده است چون اعتقاد 
دارند با اجرای این 

پروژه ها جنگل  تخریب 
می شود و این میراث 

طبیعی از فهرست 
یونسکو خارج می شود 

اما معاون سازمان 
محیط زیست می گوید 

جای نگرانی نیست.

ثبت جهانی جنگل هیرکانی مانع از انجام پروژه در آن نمی شود
معاون سازمان محیط زیست: درباره ثبت جنگل های هیرکانی در یونسکو ایران تعهداتی دارد 

اما این امر  مانع از انجام پروژه در آن نمی شود

و  خانگــی  فاضالب هــای  ورود  دلیــل  بــه  انزلــی  تــاالب 
افزایــش رســوبات و لجن هــا،  بــا  پنــج شــهر  کشــاورزی 
تنــوع  نابــودی  نتیجــه  در  و  آب  حجــم  و  عمــق  کاهــش 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت. س ــه اس ــتی مواج زیس
ــق  ــی« عم ــق روش »بایوجیم ــه از طری ــت ک ــدد آن اس درص
لجن هــا را کاهــش دهــد امــا فعــاالن محیــط زیســت نســبت 
ــان  ــالمت آبزی ــرای س ــرح ب ــن ط ــی ای ــرات احتمال ــه خط ب
ــه  ــد ک ــتند و معتقدن ــران هس ــه نگ ــن منطق ــهروندان ای و ش
ــه در روش »بایوجیمــی« سرطان زاســت.به  ــه کاررفت ــب ب ترکی

گــزارش ایســنا، تــاالب انزلــی کــه بــا وســعت 20 هــزار هکتــار 
در جنــوب غربــی ســواحل دریــای خــزر واقــع شــده، مجموعــه 
بزرگــی از آب هــای شــیرین بــا آب بندهــای کــم عمــق، نیزارهــا 
و چمنزارهــا اســت کــه بــه عنــوان محــل مناســبی بــرای 
تخم ریــزی ماهیــان، ســاخت آشــیانه و جوجــه آوری پرنــدگان 
شــناخته می شــود. حــدود 40 درصــد از مســاحت تــاالب 
انزلــی بــرای حفاظــت بیشــتر از حیــات گیاهــی و جانــوری آن 
توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مدیریــت می شــود. 
ــث شــد در ســال  ــه باع ــود ک ــی ب ــاالب انزل ــت ت ــن اهمی همی

1354 در ســایت کنوانســیون رامســر )کنوانســیون حفاظــت از 
تاالب هــا( بــه ثبــت برســد امــا ایــن کنواســیون، تــاالب انزلــی 
ــتی  ــوع زیس ــدید تن ــف ش ــل ضع ــه دلی ــال 1372 ب را در س
ــد بیشــتر  ــن همانن ــرار داد بنابرای ــرو ق ــیاه مونت در لیســت س
تاالب هــای کشــور تــاالب انزلــی دچــار کاهــش حجــم آب 
ــل  ــر خشــک شــدن کام ــگ خط ــه زن اســت و مدت هاســت ک
ــا  ــن دغدغه ه ــی از مهمتری ــت. یک ــده اس ــدا درآم ــه ص آن ب
کــه از آن بــه عنــوان عامــل خشــکی تــاالب انزلــی یــاد 
ــا 11  ــه از هشــت ت ــت شــدید عمــق آب اســت ک می شــود، اف
ــر  ــه یــک متــر و حتــی 50 ســانتیمتر رســیده اســت. ب متــر ب
ــال 1395،  ــران در س ــگاه ته ــره دانش ــزارش منتش ــاس گ اس
عمــق رســوب گذاری ســاالنه تــاالب انزلــی، بیــن یــک تــا 
هفــت میلیمتــر اســت. اگــر متوســط نــرخ رســوب گذاری 
ســه میلیمتــر در نظــر گرفتــه شــود هــر 30 ســال، یــک متــر 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــود ای ــته ش ــاالب کاس ــق ت ــد از عم بای
ــوده  ــر ب ــه مت ــته، س ــال گذش ــاالب در 30 س ــق ت ــش عم کاه
ــی  ــن وضع ــه چنی ــر ب ــانی منج ــل انس ــک عوام ــت. بی ش اس
ــوبات  ــزان رس ــریح می ــت. در تش ــده اس ــی ش ــاالب انزل در ت
ورودی بــه تــاالب انزلــی قربانعلــی محمدپــور - مدیــر کل 
محیــط زیســت اســتان گیــالن - بــه ایســنا مــی گویــد: 
ــه  ــر حوض ــوبات از 4000 کیلومت ــن رس ــزار ت ــاالنه 580 ه »س
آبریــز بــه تــاالب انزلــی می ریــزد همچنیــن فاضالب هــای 
ــا 80  ــی )ت ــژه رشــت و انزل ــه وی ــاالب ب ــراف ت ــج شــهر اط پن
ــد  ــن، مقص ــزون برای ــود. اف ــاالب می ش ــن ت ــد(، وارد ای درص
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــتا به ص ــالب 238 روس فاض
ــی  ــای خانگ ــی اســت. ورود فاضالب ه ــی انزل ــاالب بین الملل ت

ــاالب  ــه ت ــی و ســموم کشــاورزی ب ــار پســاب های صنعت در کن
ــرب و  ــژه در غ ــی به وی ــوبات آل ــه تشــکیل رس ــر ب ــی منج انزل

ــاالب شــده اســت.« ــز ت مرک
حــال  در  کــه  می دهــد  نشــان  انزلــی  تــاالب  از  بازدیــد 
حاضــر کاهــش عمــق تــاالب انزلــی به حــدی اســت کــه 
ــدارد  ــود ن ــق وج ــردد قای ــکان ت ــاالب ام ــاط ت ــتر نق در بیش
و بــرای همیــن در برخــی نقطه هــا ســعی شــده از طریــق 
برداشــت لجن هــا و رســوبات مســیر حداقــل بــرای تــردد 
قایق هــا بازگشــایی شــود. از ســوی دیگــر کم آبــی تــاالب 
ــاالب  ــی از ت ــه در بخش های ــه ک ــش رفت ــدی پی ــا ح ــی ت انزل
ــد  ــرای بازدی ــر را ب ــزاران نف ــاالنه ه ــه س ــی ک ــای آب از نیلوفره
بــه ســمت تــاالب می کشــاند، خبــری نیســت. متأســفانه 
ــی  ــر قربان ــان دیگ ــود و ماهی ــم نمی ش ــا خت ــه اینج ــرا ب ماج
کم آبــی و »آلودگــی« تــاالب انزلــی هســتند. در ســال های 
اخیــر به تدریــج جمعیــت خــود را بــر اثــر کاهــش عمــق 
ــود اکســیژن  ــوه رســوبات، آالینده هــای ســمی و نب ــاالب، انب ت
کافــی از دســت داده انــد؛ موضوعــی کــه هــر روز باعــث نگرانــی 
ــه تــاالب  ــان وابســته ب بیشــتر مــردم محلــی - کــه ارتــزاق آن
بــوده اســت- می شــود. یکــی از صیــادان انزلــی اســت کــه از 
ــبت  ــت و نس ــت اس ــا ناراح ــت ماهی ه ــدید جمعی ــش ش کاه
ــنا  ــه ایس ــد. او ب ــی می کن ــراز نگران ــع اب ــدن وض ــر ش ــه بدت ب
ــم شــده اســت  ــی ک ــاالب خیل ــان ت ــت ماهی ــد: جمعی می گوی
بــه طــوری کــه حتــی نســل گربه ماهــی بــزرگ و ســوف 
ــر از آن،  ــت، بدت ــده اس ــرض ش ــی منق ــاالب انزل ــفید در ت س
ــی  ــی و زینت ــی آکواریوم ــک ماه ــه ی ــره ای ک ــور نق ــی کپ ماه

ــت. ــرده اس ــد ک ــاالب رش ــت در ت اس

تاالب انزلی قربانی اختالف نظرها؟

ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــای دریای ــت بوم ه ــر زیس ــر کل دفت مدی
ــا اســتفاده از ســنجش از دور و کمــک  ــت: ب ــط زیســت گف محی
ــت  ــط زیس ــتری محی ــرعت بیش ــا س ــم ب ــتارتاپ ها می توانی اس
ــع وارد عمــل شــویم. ــه موق ــرای محافظــت از آن ب را پایــش و ب

ــی  ــته در گردهمای ــکار روز گذش ــا، داوود میرش ــزارش ایرن ــه گ ب
فضایــی  حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 
ــه  ــا اشــاره ب ــوآوری و شــکوفایی ب در ســاختمان صنــدوق ملــی ن
ــت از  ــش و حفاظ ــنجش از دور در پای ــش س ــرداری از دان بهره ب
ــازمان  ــای س ــه نیازه ــن ارائ ــی و همچنی ــت دریای ــط زیس محی
داشــت:  اظهــار  خصــوص،  ایــن  در  محیط زیســت  حفاظــت 
ســنجش از دور بــه دلیــل ســهولت دسترســی بــه داده هــا و بــه روز 
بــودن حائــز اهمیــت اســت. وی در توضیــح مــواردی کــه ســنجش 
از دور در پایــش آنهــا مؤثــر اســت گفــت: ســنجش از دور از نحــوه 
گســترش مــواد رســوبی معلــق در دریاهــا و رودخانه هــا، پایــش 
و شناســایی زیســتگاه های بســتر دریــا ماننــد آبســنگ های 
ــرا،  ــترهای ح ــاحلی، بس ــتگاه های س ــایی زیس ــی و شناس مرجان
شــوره زارها، علفزارهــا، جزایــر و شــبه جزایــر و کویرهــای ســاحلی 
ــش و  ــد، در پای ــور می دهن ــه کش ــتمی ب ــات اکوسیس ــه خدم ک
حفاظــت آنهــا مؤثــر اســت. مدیــر کل زیســت بوم دریایــی افــزود: 
دســتکاری بشــر خورهــا و جنگل هــای حــراء کــه مــکان زندگــی 
ــد  ــورد تهدی ــوری و گیاهــی اســت را م بســیاری از گونه هــای جان
ــد کــه  ــن جنگل هــا از بیــن رفته ان ــرار داده اســت. بخشــی از ای ق
ــا انجــام یــک ســری اقدامــات در برخــی مناطــق احیــاء  البتــه ب
ــا اســتفاده از  ــاز اســت ب ــرد: نی ــح ک ــر شــکار تصری شــده اند. می
ســنجش از دور و پهپادهــا مناطقــی کــه مســتعد کاشــت درخــت 
حــراء هســتند، شناســایی شــوند. وی افــزود: پایش و سرشــماری 
گونه هــای دریایــی، انــواع ماهیــان، پســتانداران دریایــی از دیگــر 

ــاوری دریایــی اســت. مــوارد اســتفاده از ایــن فن

مدیر کل زیست بوم های دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست:

استارت  آپ ها به کمک 
محیط زیست می آیند

خبر

ُهدُهد مجروح تحویل 
محیط زیست همدان شد

ــی  ــد زخم ــت هده ــتدار طبیع ــد دوس ــدر و فرزن پ
ــل  ــت تحوی ــازی در طبیع ــداوا و آزاد س ــرای م را ب
ــد.  یــگان حفاظــت از محیــط زیســت همــدان دادن
ــا، معــاون فنــی اداره کل حفاظــت  بــه گــزارش ایرن
ــال  ــه ب ــر از ناحی ــه س ــانه ب ــن ش ــت: ای ــدان گف ــتان هم ــت اس ــط زیس محی
تیرخــورده بــود کــه پــس از ارجــاع بــه محیــط زیســت بــی درنــگ مــورد مــداوا 
قــرار گرفــت. مهــدی صفــی خانــی گفــت: شــکار و زنــده گیــری ایــن پرنــدگان 
ــردن  ــروح ک ــس از مج ــع پ ــی مواق ــن برخ ــرگرمی دارد بنابرای ــه س ــا جنب تنه
پرنــده در طبیعــت رهــا می شــود. وی  افــزود: یکــی از مهمتریــن مزیت هــای 

ــا اســت ــد حشــرات موجــود در باغ ه ــده صی ــن پرن وجــود ای

جمع آوری گیاه سنبل آبی
رئیــس اداره محیــط زیســت لنگــرود از اجــرای 
ــی از  ــاه مهاجــم ســنبل آب ــات جمــع آوری گی عملی
ــزارش  ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس ــه ای رودخان
ــن  ــید امی ــت، س ــوان از رش ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــه  ــی در رودخان ــنبل آب ــم س ــاه مهاج ــرل گی ــع آوری و کنت ــت: جم ــات گف نج
لنگــرود از ســوی یــگان حفاظــت محیــط زیســت پاســگاه محیــط بانــی چــاف 
و چمخالــه در حــال اجــرا اســت. وی بــا اشــاره بــه اثــرات تخریبــی گیــاه ســنبل 
ــه،  ــر هــم زدن اکوسیســتم منطق ــی و ب ــر محیط هــای آب ــرات آن ب ــی و تاثی آب
افــزود: پاکســازی و کنتــرل تــا اواســط پاییــز ادامــه خواهد داشــت و در تالشــیم 
تــا بتوانیــم بــا ادامــه عملیــات نســبت بــه حفــظ حیــات رودخانــه  اقــدام کنیــم.

تقدیر از نقاش محیط زیست
 از نقاشــی برگزیده مســابقه نقاشــی و عکاسی اداره 
ــتان  ــتان سیستان وبلوچس ــت اس ــط زیس کل محی
تقدیــر شــد. بــه گــزارش ایســنا، مرجــان صدف تبــار 
ــط  ــط عمومــی اداره کل حفاظــت محی رئیــس رواب
ــری  ــت ام ــط زیس ــت از محی ــت: حفاظ ــتان گف ــتان و بلوچس ــت سیس زیس
ــور  ــه منظ ــرار دارد و ب ــن اداره ق ــای ای ــت برنامه ه ــه در اولوی ــت ک ضروریس
ترویــج و آمــوزش فرهنــگ زیســت محیطی از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهنــد 
ــطح  ــی در س ــی و عکاس ــابقات نقاش ــزاری مس ــور برگ ــن منظ ــه همی ــد ب ش
ــف اســت.  ــن اداره کل در مناســبت های مختل ــات ای ــه اقدام کشــوری از جمل
ــوزان را  ــت محیطی دانش آم ــات زیس ــن اطالع ــاال رفت ــازی و ب وی فرهنگ س
ــاارزش و مهــم تلقــی کــرد و اجــرای آن را ضــروری دانســت. امــری بســیار ب

پرندگان

گیاهان

هنر

دستگیری عامل زنده گیری پرندگان شکاری در جیرفت
به گزارش خبرگزارش شبستان کرمان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت از دستگیری عامل زنده گیری 

پرندگان شکاری در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: پس از شناسی فرد متخلف و در حین دستگیری، 2 بهله 
پرنده شکاری)عقاب( کشف و ضبط و متخلف پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضا تحویل داده شد.
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معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه 
برخــی مــا را بــا اجــرای طــرح کنتــرل بــه کاســبکاری متهــم مــی 
کننــد گفــت: اتفاقــا بــا اجــرای ایــن طــرح درآمدهــای شــهرداری 
کاهــش مــی یابــد. بــه گــزارش ایرنــا، محســن پورســیدآقایی در 
یکصــد و پنجــاه و چهارمیــن جلســه علنی شــورای شــهر تهــران در 
دفــاع از طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا افــزود: طــرح کنتــرل آلودگــی 
هــوا کاســبکارانه نیســت چــرا کــه اگــر فــردی در طــرح زوج و فــرد 
می خواســت هــر روز یــک هفتــه بــا خــودرو خــود وارد محــدوده 
شــود 3 روز رایــگان بــود و 3 روز دیگــر بایــد بیــش از 120 هــزار 
تومــان پرداخــت می کــرد امــا در طــرح جدیــد بســته بــه ســاعت 
ورود و در اوج شــلوغی و بــرای 6 روز نهایتــًا 92 هــزار تومــان 
ــد 25  ــرح جدی ــی در ط ــه داد: یعن ــد. وی ادام ــت می کن پرداخ
درصــد تخفیــف در ایــن زمینــه دیــده شــده اســت. پورســیدآقایی 
در خصــوص علــل منتفــی شــدن اجــرای طــرح زوج و فــرد دیگــر 
گفــت: ایــن طــرح عمــالً کارایــی خــود را از دســت داده بــود و اصل 
ــودرو را  ــردد خ ــش ت ــم کاه ــه می توانی ــود چگون ــن ب موضــوع ای
داشــته باشــیم. بــه گفتــه معــاون شــهردار تهــران، در ایــن زمینــه 
13 کالنشــهر مهــم دنیــا را از اروپــا تــا آســیا را بررســی کردیــم کــه 
ــد و  ــتفاده کردن ــی اس ــردد نوبت ــن از ت ــکای التی ــورهای آمری کش
ــورهای  ــه داد: در کش ــذاری. وی ادام ــت گ ــی از روش قیم اروپای
ــق  ــدت موف ــاه م ــی در کوت ــردد نوبت ــرای ت ــن اج ــی التی آمریکای
بــود امــا بــه مــرور زمــان معامــالت خودروهــای دســت دوم زیــاد 
و بــه تبــع آن ترافیــک و آلودگــی هــوا در آن مناطــق بیشــتر شــد.

ــتر از روش  ــه بیش ــا ک ــا اروپایی ه ــه ام ــزود ک ــیدآقایی اف پورس
قیمــت گــذاری اســتفاده می کردنــد از مزایــای آن اســتفاده 
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــا حاک ــدی م ــع بن ــه داد: جم ــد. وی ادام کردن
ــه دلیــل مشــکالت زیرســاختی از  کشــورهای آمریــکای التیــن ب

روش تــردد نوبتــی اســتفاده می کردنــد.

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران:

طرح کنترل آلودگی هوا 
کاسب کارانه نیست
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دها
تأثیر مثبت طرح جدید ترافیک بر کاهش آلودگی هواس

رئیــس کمیتــه ســالمت شــورای شــهر تهــران از 
تأثیــر مثبــت طــرح جدیــد ترافیــک در کاهــش 

آلودگــی هــوا خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ناهیــد خداکرمــی دیــروز در 
ــا بیــان ایــن کــه هــر  مــورد اجــرای طــرح ترافیــک جدیــد ب
ــردم  ــع م ــه نف ــد ب ــخت گیرانه تر باش ــا س ــدر برنامه ه ــه ق چ
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــال ب ــه ح ــا ب ــرا ت ــت: چ ــت، گف اس
ــم  ــم و دائ ــری نکرده ای ــوا فک ــی ه ــش آلودگ ــردم در کاه م

ــم؟ ــود می چرخی ــه دور خ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــهر تهرانب ــورای ش ــالمت ش ــه س ــس کمیت رئی
در  مهمــی  نقــش  می توانــد  مــردم  رفتــار  تغییــر  اینکــه 
از  مــن  باشــد،اظهارکرد:  داشــته  هــوا  آلودگــی  کاهــش 
همــکاران خــودم تعجــب می کنــم کــه می گوینــد طــرح 
جدیــد موجــب کاهــش آالیندگــی نشــده اســت. اگــر ســری 
ــا از  ــد آماره ــوا بزنن ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــامانه ش ــه س ب
ــه  ــا را ب ــام آالینده ه ــت و تم ــود اس ــون موج ــال 81 تاکن س
مــاه و بــه ســال می تــوان بــا هــم مقایســه کــرد. خداکرمــی 

بــا بیــان اینکــه رصــد کمیتــه ســالمت نشــان داده کــه طــرح 
ترافیــک جدیــد بــر کاهــش آالیندگــی تأثیــر داشــته اســت و 
اگــر مشــارکت مــردم افزایــش یابــد ایــن مســاله دو چنــدان 
می شــود، گفــت: از ســوی دیگــر ایــن روزهــا شــاهد ازدحــام 
نقــل عمومــی  و  و صف هــای طوالنــی در خطــوط حمــل 
ــال  ــه ح ــری ب ــا فک ــد ت ــک کن ــد کم ــت بای ــتیم و دول هس

ــم. ــی بکنی ــل عموم ــل و نق ــعه حم توس
ــداد و  ــا اع ــت ب ــران خواس ــهر ته ــورای ش ــای ش وی از اعض

ــد. ــت کنن ــار صحب ــاس آم ــر اس ــام و ب ارق
رئیــس کمیتــه ســالمت شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره 
اگــر  می دهــد کــه  نشــان  فوتی هــا  میــزان  اینکــه  بــه 
نمی کنیــم حداقــل  ترافیکــی کاری  حــل گره هــای  بــرای 
ــد کاری کــرد، گفــت: از  ــر بای ــرای جلوگیــری از مــرگ و می ب
ــم کــه  ــت حمــل و نقــل می خواهی ــر نترســید و از معاون تغیی
مطالعــات خــود را در اختیــار دیگــر گروه هــا بگــذارد و حتــی 
یــک محلــه را در اختیــار گروههــای مطالعاتــی قــرار دهــد تــا 
ــد. ــر دهن ــرح نظ ــن ط ــذاری ای ــورد اثرگ ــد در م ــا بتوانن آن ه
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لزوم تعیین تکلیف پسماند مراکز پزشکی
معــاون پایــش و نظــارت مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت آذربایجــان شــرقی  گفــت: بــه پنــج واحــد 
ــا پیگیــری هــای  بیمارســتانی اخطاریــه صــادر و ب
انجــام شــده در ســه بیمارســتان منجــر بــه اصــالح 
ــت.  ــده اس ــی ش ــماندهای عفون ــت پس ــت مدیری وضعی
بــه گــزارش آنــاج، حســن عبــاس نــژاد از وجــود 51 بیمارســتان 
خصوصــی و دولتــی در آذربایجــان شــرقی خبــر داد کــه از ایــن 
ــد.  وی،  ــرار دارن ــز ق ــهر تبری ــتان در کالن ش ــداد 29 بیمارس تع
مجمــوع مطــب هــا، آزمایشــگاه و ســایر مراکــز پزشــکی تبریــز 
ــداد 750  ــن تع ــه از ای ــرد ک ــالم ک ــد اع ــزار و 71 واح ــج ه را پن
واحــد دارای قــرارداد بــا مراکــز بــی خطرســازی پســماند بخــش 
خصوصــی بــوده و الــزام ســاماندهی بقیــه مراکــز تــا آخر شــهریور 
مــاه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اعــالم شــده اســت.  الزم اســت 
ــی  ــز درمان ــا و مراک ــک ه ــی، کلینی ــای خصوص ــب ه ــه مط کلی
ــماندهای  ــت پس ــت مدیری ــف وضعی ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب نس
ــای  ــه ه ــد زبال ــزان تولی ــد. وی، می ــدام کنن ــود اق ــدی خ تولی
ــرم  ــزار و 700 کیلوگ ــامل یکه ــز را ش ــهر تبری ــتانی در ش بیمارس

ــده، 13 هــزار  ــز و برن ــرم تی ــی، هشــت هــزار و 345 کیلوگ عفون
ــرد. وی گفــت:  ــه خشــبی خانگــی اعــالم ک و 360 کیلوگــرم زبال
ــوع جــرم دادگســتری  ــت پیشــگیری از وق ــا هماهنگــی معاون ب
ــای  ــری ه ــز اســتان پیگی آذربایجــان شــرقی و دادســتانی مرک
ــی  ــای ب ــتم ه ــانی سیس ــه روز رس ــا و ب ــتای ارتق الزم در راس
خطرســازی زبالــه هــای عفونــی و شــیمیایی بیمارســتان هــا در 
دســتور کار قــرار دارد و بــرای کنتــرل راندمــان شــیوه هــای مــورد 
ــا توســط  ــی خطرســازی بیمارســتان ه ــای ب عمــل سیســتم ه
ــی  ــام م ــرداری دوره ای انج ــه ب ــن اداره کل نمون ــگاه ای آزمایش
گیــرد. وی ادامــه داد: کلیــه مراکــز بیمارســتانی ملــزم بــه ارایــه 
گــزارش ماهانــه نتایــج نمونــه بــرداری توســط آزمایشــگاه هــای 
معتمــد حفاظــت محیــط زیســت هســتند و در صــورت عــدم ارائه 
خــود اظهــاری مطابــق قوانیــن برخــورد بــه عمــل خواهد آمــد. وی 
بــا بیــان اینکــه نحــوه مدیریــت پســماندهای شــیمیایی مراکــز 
درمانــی و بیمارســتانی نیــز مــورد رصــد و پایــش قــرار مــی گیــرد، 
گفــت: الزم اســت بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، نســبت 

ــدام شــود.  ــز اق ــه امحــا زباله هــای شــیمیایی نی ب
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ــن  ــاليانه ذوب آه ــادي س ــي ع ــع عموم مجم
ــدگان  ــهامداران ، نماين ــور س ــا حض ــان ب اصفه
صاحبــان ســهام ، اعضــاي هيــات مديــره و  
بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  نماينــده 
بيــن  هــاي  همايــش  ســالن  در   ، تهــران 
المللــي اتــاق بازرگانــي، صنايــع، معــادن و 
17تيرمــاه  دوشــنبه   اصفهــان  كشــاورزي 
برگــزار شــد .نماينــدگان ســهامداران عمــده 
ذوب آهــن  در جايــگاه هيــأت رئيســه قــرار 
ســلیمانی  غالمرضــا  دکتــر  و  گرفتنــد 
رياســت  تامیــن  صــدر  شــرکت  مدیرعامــل 
ــور  ــدس منص ــد .  مهن ــده دار ش ــع را عه مجم
ــخنانی ،  ــی س ــع ط ــن مجم ــزدی زاده در ای ی
ــال 97 را  ــرکت در س ــن ش ــص ای ــود ناخال س

بازدهــی   : یــک رکــورد ذکــر کــرد و گفــت 
ســهام ایــن شــرکت در ســال گذشــته 224 
درصــد بــود .وی افــزود : ایــن شــرکت بــا 
ــرمایه  ــود ، س ــی خ ــرایط نقدینگ ــه ش ــه ب توج
ــره  ــرای بیشــترین به ــای کوچــک ب ــذاری ه گ
بــرداری را مدنظــر دارد .مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهــان تصریــح کــرد : پــروژه pci در آســتانه 
بهــره بــرداری قــرار دارد و قیمــت تمــام شــده 
محصــوالت ایــن شــرکت را کاهــش مــی دهــد 
.وی تصریــح کــرد : ذوب آهــن اصفهــان  علــی 
رغــم تحریــم هــا ، در ســه ماهــه اول امســال 
ــی داشــته و در اردیبهشــت مــاه  صــادرات خوب
ثبــت  را  جدیــدی  ماهانــه  صــادرات  رکــورد 
ــس از  ــت پ ــر اس ــایان ذک ــت . ش ــوده اس نم

ــتور  ــع وارد دس ــه ، مجم ــتور جلس ــت دس قرائ
ــره  ــات مدي ــزارش هي ــدا گ ــد. ابت ــه گردي جلس
گــزارش  ســپس  و  عملكــرد  بــا  رابطــه  در 
قانونــي  بــازرس  و  مســتقل  حســابرس 
درخصــوص صــورت هــاي مالــي شــركت بــراي 
ــت  ــه 29/12/1397 قرائ ــي منتهــي ب ســال مال
گرديــد. مجمــع پــس از بحــث و بررســي و 
انجــام مذاكــرات الزم و بــا توجــه بــه تكاليــف 
خالصــه  صــورت  در  منــدرج  رهنمودهــاي  و 
ــن شــرح را  ــی بدی ــع ، تصميمات ــف مجم تكالي
:صورتهــای  نمــود  اتخــاذ  آراء  اکثریــت  بــا 
در  نامــه  تــراز  بــر  مالــی شــرکت مشــتمل 
تاریــخ 29/12/1397 ، صــورت ســود و زیــان و 
صــورت جریــان وجــوه نقــد بــرای ســال مالــی 

آرا  اکثریــت  بــا   ،29/12/1397 بــه  منتهــی 
ــت. موسســه  ــرار گرف ــب مجمــع ق ــورد تصوی م
ــه  ــهود ب ــران مش ــرداز اي ــون پ ــي آزم حسابرس
ملــی  شناســه  و   14187 ثبــت  شــماره 
10861687625 بــه عنــوان بــازرس قانونــي 
و  شــرکت  مســتقل  وحســابرس  اصلــی 
بــه  بهمنــد  هشــیار  حسابرســي  موسســه 
ملــی  شناســه  و   1916 ثبــت  شــماره 
علــي  بــازرس  عنــوان  بــه   10100168746
انتخــاب  یکســال  مــدت  بــرای  البــدل، 
ــت  ــن و پرداخ ــار تعیی ــع اختی ــد. مجم گرديدن
ــی را  ــازرس قانون ــه حســابرس و ب حــق الزحم
ــذاری صــدر  ــی شــرکت ســرمایه گ ــا هماهنگ ب
ــض  ــرکت تفوی ــره ش ــات مدی ــه هی ــن ، ب تامی
و  حســابرس  الزحمــه  حــق  ضمنــًا  نمــود. 
بــرای ســال مالــی مــورد  قانونــی  بــازرس 
ــت.  ــرار گرف ــع ق ــذ مجم ــورد تنفی ــزارش ، م گ
ــه  ــاي اقتصــاد جهــت درج اطالعی روزنامــه دني
مــدت  بــرای  شــرکت  هــاي  آگهــي  و 

یکســال،تعيين گردید.

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 

ــال 68  ــت: امس ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــی  ــاغل خانگ ــهیالت مش ــال تس ــارد ری میلی

به اســتان اختصاص یافت. 

ســید حفیــظ هللا فاضلــی بــا اعــالم ایــن 

خبــر، اظهــار کــرد: ایــن تســهیالت در قالــب 

ــای  ــی در زمینه ه 323 رشــته مشــاغل خانگ

فرهنگــی  دســتی،  صنایــع  کشــاورزی، 

هنــری و خدماتــی در اختیــار متقاضیــان 

می گیرد.  قرار 

ــان،  ــه کارآفرین وی افــزود: ایــن تســهیالت ب

افــراد  و  پشــتیبانی  مجوزهــای  دارنــدگان 

براســاس  آن هــا  طــرح   کــه  مســتقل 

بــوده  اســتان  اولویت هــای  و  ظرفیت هــا 

می شود.  پرداخت 

ــت  ــرای دریاف ــان ب ــت: متقاضی ــی گف فاضل

ســامانه  در  ثبت نــام  از  پــس  تســهیالت، 

مشــاغل خانگــی از ســوی چهــار دســتگاه 

و  معــدن  صنعــت،  کشــاورزی،  جهــاد 

تجــارت، میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشــگری و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره 

می شوند.  معرفی 

وی خاطرنشــان کــرد: پرونــده افــراد معرفــی 

اجرایــی  دســتگاه های  توســط  شــده 

ــه  ــی و  ب ــن اداره کل بررس ــه،  در ای مربوط

بانک های عامل معرفی خواهند شــد.

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته باالترین سودخالص 
از زمان تاسیس را داشته است
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ایالم 

استاندار ایالم: 
بهبود وضعیت اشتغال 

در استان ایالم 
اســتاندار ایــالم گفــت: : مدیــران در گــزارش عملکــرد بایــد 
کلی گویــی را کنــار بگذارنــد و بــا عــدد و رقــم گزارش هــا را بــرای 
ــتکی«   ــلیمانی دش ــم س ــرد . »قاس ــر ک ــل فهم ت ــب قاب مخاط
درنشســت ســاماندهی امــور جوانــان از بهبــود وضعیــت بیــکاری 
ــزارش  ــن گ ــر اســاس آخری ــرد: ب ــار ک ــر داد و اظه ــتان خب دراس
مرکــز آمــار کشــور نــرخ بیــکاری اســتان در بهــار امســال بــه 9.3 
درصــد رســیده اســت کــه نســبت بــه میانگیــن کشــوری کــه 10.8 
دهــم اســت 1.5 درصــد پائیــن تــر را نشــان می دهــد . وی 
ــکاری اســتان  ــه بی ــه رتب ــی اســت ک ــن در حال ــرد: ای ــح ک تصری
دربهــار ســال 92 عــدد 19.2 درصــد، در بهــار ســال 96 عــدد 14.2 
ــه  ــا رتب ــد ت ــی رس ــد م ــدد 9.3 درص ــه ع ــال 98 ب ــار س و در به
ــه 22 برســد و امــروز در جــزو 9  بیــکاری اســتان از اول کشــور ب
اســتان پیشــرو درکاهــش آمــار  بیــکاری قــرار بگیریــم . اســتاندار 
ایــالم بــا قدردانی از دســت انــدرکاران در امر کار واشــتغال اســتان، 
ادامــه داد: بنــده هــم بــه تعریــف بیــکاری و نحــوه محاســبه آن 
درایــن گزارشــات نقــد دارم امــا چــون ایــن مــالک ومعیــار بــرای 
کشــور یکســان اســت و ازطــرف مرکــز آمــار کشــور اعــالم 
می شــود مــی توانــد بعنــوان یــک آمــار رســمی و مرجعــی بــرای 
ســنجش درایــن حــوزه قلمــداد شود.ســلیمانی بــا تاکیــد بــر ارائه 
گــزارش عملکــرد توســط دســتگاه هــای اجرایــی، اظهــار کــرد: در 
گــزارش عملکــرد بایــد کلــی گویــی را کنــار گذاشــت و بــا عــدد و 
رقــم ایــن گــزارش را بــرای مخاطــب قابــل فهم تــر کــرد .وی بــر 
گــزارش شــفاف، صحیــح و درســت توســط دســتگاه هــای 
اجرایــی تاکیــد کــرد وگفــت: در گــزارش هــا بایــد واقعیت هــا را 
ــوس  ــورت ملم ــه ص ــزارش را ب ــردم آن گ ــه م ــت ک ــوری گف ج
دریافــت کننــد. اســتاندار ایــالم در ادامــه بــه برنامه هــای اوقــات 
فراغــت جوانــان در فصــل تابســتان اشــاره کــرد و گفــت: متولیــان 
ــای  ــتان برنامه ریزی ه ــل تابس ــروع فص ــل ازش ــت قب ــر بایس ام
خــود را انجــام داده باشــند و در ارائــه آن دنبــال اثربخشــی ایــن 
برنامه هــا باشــند و امورجوانــان بایــد در مرکــز توجــه مدیــران قــرار 
گیرد.ســلیمانی بــا اشــاره بــه دیــدار روز گذشــته خــود بــا مدیــران 
ــروژه  ــن پ ــل ای ــدازی کام ــت:  راه ان ــی. ال« گف ــرکت »ان. ج ش
بــرای 4000 نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد می کنــد کــه مــی توانــددر 
کاهــش آمــار بیــکاری در اســتان تاثیــر بســزایی بــر جــای بگــذارد 
.وی از دعــوت گــروه اقتصــادی بســیار قــوی از جملــه مدیــر عامل 
شــرکت ایمیــدرو، شــرکت ایــدرو، معــاون بودجــه ســازمان برنامــه 
و بودجــه، مدیرعامــل بانــک ملــی، مدیرعامــل بانــک پارســیان و 
ــه  ــای هفت ــتان در انته ــه اس ــی ب ــای خصوص ــک ه ــس بان رئی
جــاری خبــر داد و افــزود: روز پنجشــنبه نشســت شــورای اقتصــاد 
ــن  ــور ای ــا حض ــتان ب ــزی اس ــه ری ــورای برنام ــی و ش مقاومت
و  اقتصــادی  شــرکت های  مشــکالت  و  برگــزار  مســئوالن 

فرصت های سرمایه گذاری در استان بررسی می شود .
ــای  ــوزه ه ــای اســتان در ح ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــالم ب اســتاندار ای
مختلــف تاکیــد کــرد: تــالش ما در این نشســت گشــایش هــای ارزی 

و رسیدن به نقطه عطف برای توسعه همه جانبه استان است .

 پیام
استان ها

صدور 16 فقره مجوز برداشت شن و ماسه در هرمزگان
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از صدور 16 فقره مجوز برداشت شن 
و ماسه در استان خبر داد.ابراهیم سعدینی با اشاره به اینکه امسال 16 فقره مجوز برداشت شن و ماسه در استان 
صادرشده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 700 درصد افزایش یافته است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
از آنجایـی کـه خواهـان )آقـای آقاجـان حیدری فرزنـد علی جان (دادخواسـتی به طرفیت خواندگانـی با آدرس مشـخص واحدی از 
خواندگان به نام زهرا رشـیدی با آدرس نامعلوم به خواسـته های 1- اثبات مالکیت 2- تنفیذ مبایعه نامه  3-خلع ید 4- قلع وقمع 
مسـتحدثات 5- مطالبه اجرت المثل اموال 6- مطالبه خسـارت واقع در روسـتای دهسـتان دلفارد روسـتای سـرکم بندر مطرح که 
به این شـعبه ارجاع وبه شـماره پرونده کالسـه 9709983481300944در دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه ثبت ووقت رسـیدگی مورخ 
1398/06/02سـاعت 9تعیین  که به علت مجهول المکان بودن احدی از خواندگان به نام زهرا رشـیدی و درخواسـت خواهان وحسـب دسـتور دادگاه 
طبـق موضـوع مـاده 73قانـون آئیـن دادرسـی مدنی مراتب یک نوبـت در یکی از جراید کثیر االنتشـار آگهی می گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشـانی کامل خود،نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.اسـتان کرمان – شهرسـتان جیرفت – بخش سـاردوئیه – دادگاه بخش ساردوئیه.
 مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ساردوئیه – فاطمه رجائی نژاد.  م الف  :9

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شـرکت ترخیص گسـتر داالهو شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبت 

19202 و شناسـه ملـی 14008373657 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده 
مـورخ1398/04/04 تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : - محل شـرکت در واحد ثبتی بندرعبـاس به آدرس 
: بخش مرکزی ، شـهر بندرعباس، پشـت شـهر، میدان شـهدا ، خیابان اصلی ، پالک 4 ، سـاختمان 
دهقـان ، طبقـه همکـف کدپسـتی 7917869789 تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 
فـوق اصـالح گردیـد. - آقای سیدمحسـن حسـینی بـه شـماره ملـی 1755770022 بـا پرداخت مبلغ 
25.000.000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت میـزان سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 75.000.000 ریـال به مبلغ 
100.000.000 ریـال افزایـش داد . - خانـم سـارا بابائـی بـه شـماره ملـی 3255272475 بـا پرداخـت 
مبلـغ 25.000.000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت میـزان سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 75.000.000 ریال به 
مبلـغ 100.000.000 ریـال افزایـش داد . - در نتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 150.000.000 ریـال به مبلغ 
200.000.000 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید . - میزان سـهم الشـرکه هریک 
از شـرکا پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـی باشـد: سیدمحسـن حسـینی به شـماره ملی 
1755770022 100.000.000 ریـال سـارا بابائـی به شـماره ملـی 3255272475 100.000.000 ریال اداره کل 

ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان هرمـزگان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری بندرعباس
)525256(

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 منطقــه 
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــه اســتناد  ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده ان ــده ب مــدارک موجــود در پرون
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 1ـ رأی شــماره 139860330002004914 مرب
1397114430002000839 خانــم طاهــره منصــوری فرزنــد صورتعلــی 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش در قس
ــع پــاک شــماره 136 فرعــی از  ــر مرب ــا شــده بمســاحت 53 مت بن
1947 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/

ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید حســین 
ــف 1458 ( ــداری کــرده اســت. )م ال ــی خری شــمس الدین

2ـ رأی شــماره 139860330002006563 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــید  ــد س ــی فرزن ــد نقیب ــید وحی ــای س 1396114430002001316 آق
ــدانگ 150  ــاحت شش ــدانگ بمس ــگ از شش ــه دان ــماعیل در س اس
متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2283 - اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت 
ــرده اســت.  ــداری ک ــی خری ــم بیگدل ــع الواســطه از مری مشــاعی م

ــف 1456 ( )م ال
3ـ رأی شــماره 139860330002006562 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــید  ــد س ــی فرزن ــر نقیب ــید ناص ــای س 1396114430002001315 آق
ــدانگ 150  ــاحت شش ــدانگ بمس ــگ از شش ــه دان ــماعیل در س اس
متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2283 - اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت 
ــرده اســت.  ــداری ک ــی خری ــم بیگدل ــع الواســطه از مری مشــاعی م

ــف 1457 ( )م ال

4ـ رأی شــماره 139860330002006838 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002018289 خانــم اکــرم صادقــی فرزنــد علــی اصغــر در 
ــا  قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
شــده بمســاحت 65/42 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2276 
- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت 

مــی باشــد. )م الــف 1455(
5ـ رأی شــماره 139860330002008075 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430002001634 آقــای علــی چهرقانــی فرزنــد قربانعلــی 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش در قس
ــی از  ــماره 69 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 100 مت ــده بمس ــا ش بن
1856 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســریه رائــف 

ــف 1454 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
6ـ رأی شــماره 139860330002008576 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــان فرزن ــی خلج ــم پوررجبعل ــای کاظ 1391114430002011577 آق
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش ــد در قس محم
ــماره  ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 126/71 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن اح
فرعــی از 2379 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند 

ــف 1453( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــمی دارای مالکی رس
7ـ رأی شــماره 139860330002008692 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002014051 آقــای محــی الدیــن عطــارودی فرزنــد رحیــم 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش در قس
ــع پــاک شــماره 518 فرعــی از  ــا شــده بمســاحت 144 متــر مرب بن
1953 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/
ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از اســد شــوندی 

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1452 (
8ـ رأی شــماره 139860330002006953 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

1396114430002000655 آقــای ذکریــا حســینعلی فرزنــد ســجاد در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ششــدانگ ی
ــی از 2380  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 136 مت ــده بمس ش
- اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند 
رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از غامعلــی و محمــد 

ــداری کــرده اســت. )م الــف 1451 ( ــه خری ــی زندی عل
9ـ رأی شــماره 139860330002006932 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430002001693 آقــای دوســت علــی ذوالفقــاری فرزنــد 
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/شش ــحق در قس اس
ــماره  ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 74/90 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن اح
فرعــی از 1961 - اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از عبــاس 

ــف 1450( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــری خری جواه
ــده اســت پــس  ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــع  ــری مســکونی مســاحت 480متــر مرب ــه و محوطــه کارب ــاب خان ســند مالکیــت ششــدانگ یکب
بشــماره پــاک 1531 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32- گیــان ذیــل  ثبــت و صفحــه 
ــرده  ــای رضــا زردشــت صــادر و تســلیم شــده. ســپس نامب ــام آق ــر 100 اداری بن 14319-108 دفت
برابــر وارده شــماره 121/98/2483-1398/3/25 منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته 
ــوده  ــی را نم ــند المثن ــدور س ــت ص ــده و در خواس ــود گردی ــور مفق ــت مزب ــند مالکی ــل س ــه اص ک
اســت. لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر 
ــه بنفــع خویــش و یــا وجــود  کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معامل
اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز مــی 
توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معالمــه بــه ایــن اداره  
اعــام و رســید دریافــت نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــاک 7  ــع بشــماره پ ــر مرب ــه مســاحت 245 مت ــن ب ــه زمی ــک قطع ــت ششــدانگ ی ســند مالکی
فرعــی از 1975 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 31 گیــان ذیــل ثبــت و صفحــه 1310-393 دفتــر 6 
متمــم اداری بنــام آقــای محمــود یاســانی صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس مــع الواســطه طــی 
ســند انتقــال 28641-84/11/23 دفتــر خانــه 101 آســتارا بــه خانــم عادلــه نــوروزی ســربند انتقــال 
ــماره 139821718010002742-  ــه ش ــت وارده ب ــرح در خواس ــرده بش ــپس نامب ــت س ــه اس یافت
ــور  ــت مزب ــه اصــل ســند مالکی ــام داشــته ک ــرگ شــهادت شــهود اع ــه دو ب 29/3/98 منضــم ب
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی ــاس م ــر اس ــب ب ــذا مرات ــت. ل ــده اس ــود گردی مفق
ــه بنفــع  ــا وقــوع معامل منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی و ی
ــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی  خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه ن
ــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل  ظــرف مــدت 10 روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا ب
ــررات  ــر مق ــر اینصــورت براب ــد. در غی ــت نمای ــام و رســید دریاف ــن اداره  اع ــه ای ــه ب ســند معالم

جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بزرگ ترین کلینیک تخصصی نظام سالمت در بابل آماده بهره برداری شد
کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی مرکزی امید شهرستان بابل به عنوان یکی از پروژه های زیربنایی طرح 

تحول نظام سالمت به مرحله بهره برداری رسید.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت مغــان گفــت: 
و  شــرکت کشــت  نــاوگان  تجهیــز  راســتای  در 
ــداری و  ــور خری ــتگاه تراکت ــان 49 دس ــت مغ صنع

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ب
جــالل گلچیــن در گفتگــو اظهــار کــرد: بــا احصــای 
نیــاز واحدهــای زراعــی و باغــی شــرکت بــرای 
تســریع در کارهــا و بهــره وری مناســب در امــورات 
ــور  ــداد تراکت ــن تع کاشــت، داشــت و برداشــت ای
بــه ارزش 85 میلیــارد ریــال خریــداری شــده 

اســت.
خوشــبختانه کارخانــه  نشــان کــرد:  خاطــر  وی 
تراکتورســازی ایــران در راســتاي حمایــت از تولیــد 
ــی دو  ــن و در ط ــان ممک ــریع ترین زم ــی در س مل
ــل  ــا را تحوی ــتگاه از تراکتوره ــته 24 دس روز گذش
شــرکت داد و مابقــی در روزهــای آتــی بــه نــاوگان 

ــدد.  ــان می پیون ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ش
مغــان  صنعــت  و  کشــت  شــرکت  مدیرعامــل 
ــا و  ــه از تراکتوره ــتفاده بهین ــرای اس ــه داد: ب ادام
کمباین هــا در ســالجاری انــواع ادوات خــاک ورزی 
بــه تعــداد 100 دســتگاه از قبیــل دیســک ســنگین، 
ــای  ــد، بذرکاره ــی و چغندرقن ــه فرنگ ــاکار گوج نش
ــد،  ــای ذرت و چغندرقن ــد، کودکاره ذرت و چغندرقن
ــزا و ســایر ادوات زراعــی  شــیپر، هــد برداشــت کل
ــادی وارد  ــزرگ اقتص ــگاه ب ــن بن ــداری ودر ای خری

ــد شــده اســت.  چرخــه تولی
بهبــود  بــرای  داریــم  نظــر  در  گفــت:  گلچیــن 
آتــی  روزهــای  طــی  عملیات هــا  در  مضاعــف 
نســبت بــه خريــد انــواع ادوات پشــت بنــد از 
ــر، گاوآهــن، دیســک  ــزل، لول قبیــل ســمپاش، چی
ــدام  ــز اق ــی و ... نی ــن دام ــش ک ــبک، کودپخ س
راســتای  در  فعالیت هــا  ایــن  تمــام  کنیــم کــه 
اســت.  توســعه ای شــرکت  برنامه هــای  تقویــت 
وی از حضــور کارشناســان شــرکت MAY کشــور 
ترکیــه در شــرکت مغــان خبــر داد و افــزود: طبــق 
هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده و پيــرو مجــوز 
ــال  ــاورزی امس ــاد کش ــرف وزارت جه ــادره از ط ص
ــه  ــان ب ــرکت مغ ــي ش ــار از اراض ــدود ٦٧٠ هكت ح
جلســه  و  شــده  داده  اختصــاص  پنبــه  كشــت 
آموزشــی و فنــی مراحــل كاشــت و داشــت بــا 
ــی  ــای زراع ــران و کارشناســان بخش ه حضــور مدی
ــی  ــی در کارگاه تخصص ــورت اصول ــه ص ــرکت ب ش

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
مغــان  صنعــت  و  کشــت  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــای زراع ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ادام
عظیــم  شــرکت  خصــوص  بــه  مغــان  منطقــه 
ــد  ــرکت می توان ــن ش ــان ای ــت مغ ــت و صنع کش
بــا برنامه ریزی هــای مفیــد و علمــی در بخــش 
ــا  ــادرات ب ــوزه ص ــرف اول را در ح ــه ح ــد پنب تولی
همــکاری دو شــرکت ایرانــی و ترکیــه ای بزنــد کــه 
امیدواریــم بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد شــکوفایی 
ــرکت  ــان و ش ــه مغ ــه منطق ــد پنب ــش تولی در بخ

کشــت و صنعــت و دامپــروری مغــان باشــیم.

 60 گفــت:  شــالیزاری کشــور  طرح هــای  مجــری 
شــالیزارهای  نوســازی  و  تجهیــز  طــرح  درصــد 
اســتان های شــمالی در گیــالن اجــرا شــد.عظیمی 
ــی از  ــز و نوســازی شــالیزارها یک ــت: طــرح تجهی گف
در  جهــاد کشــاورزی  وزارت  طرح هــای  مهم تریــن 

اســت. شــمالی  اســتان های 
وی یکــی از راهکارهــای افزایــش تولیــد برنــج را 
ــرد و  ــوان ک ــالیزارها عن ــازی ش ــز و نوس ــرح تجهی ط
افــزود: ایــن طــرح تاکنــون در حــدود 135 هــزار 
هکتــار از شــالیزارهای شــمال کشــور اجــرا شــده کــه 
85 هــزار هکتــار معــادل 60 درصــد آن در گیــالن 

ــت. اس

ــرای ادامــه اجــرای طــرح  ــا بیــان اینکــه ب عظیمــی ب
ــدود 26  ــالن ح ــالیزارها در گی ــازی ش ــز و نوس تجهی
اعتبــارات  از  درصــد   55 معــادل  تومــان  میلیــارد 
ملــی امســال بــه ایــن اســتان اختصــاص داده شــد، 
ــح کــرد: پیگیری هــای خــوب مســئوالن گیــالن  تصری
موجــب شــد تــا صــد میلیــارد تومــان بیشــتر از 
ــال  ــرح در س ــن ط ــرای ای ــرای اج ــی ب ــارات مل اعتب

ــود. ــی ش ــش بین 98 پی
ــی از  ــالن را یک ــاورزی، گی ــاد کش ــر جه ــاور وزی مش
اســتان های عمــده تولیــد کننــد برنــج دانســت و 
ــز  ــی تجهی ــرح زیربنای ــرای ط ــرد: اج ــان ک خاطرنش
و نوســازی شــالیزارها می توانــد تأثیــر زیــادی در 

تولیــد برنــج و حــل مشــکل آب گرفتگــی اراضــی در 
ــد. ــته باش ــتان داش ــز و زمس ــول پایی فص

عظیمــی بــا بیــان اینکــه آب هــای مــازاد باعــث 
ــود،  ــدت می ش ــالیزارها در دراز م ــدن ش ــی ش باتالق
شــالیزارهای  از  هکتــار  هــزار   180 حــدود  افــزود: 
گیــالن در فصــل پاییــز و زمســتان دچــار آب گرفتگــی 
ــک  ــول پی ــی در فص ــن اراض ــه همی ــده در حالی ک ش
مصــرف ماه هــای تیــر و مــرداد دچــار کــم آبــی 
ــرح  ــب ط ــش در قال ــداث زه ک ــا اح ــه ب ــود ک می ش
ــد شــد. ــن مشــکل حــل خواه ــز و نوســازی ای تجهی
ــه  ــه ب ــور در ادام ــالیزاری کش ــای ش ــری طرح ه مج
ــرای  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــدان ه ــای آب بن احی
ایــن کار موافقــت نامــه ای بیــن اســتانداران ســه 
ــاد کشــاورزی و ســازمان  اســتان شــمالی، وزارت جه

ــد. ــد ش ــه منعق ــه و بودج برنام

ــار و  ــل ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئی
ــد 150  مســافر شــهرداری کــرج از خری
اوراق  فــروش  بــا  شــهری  اتوبــوس 
ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  مشــارکت 
مهــم در نیمــه دوم ســال عملیاتــی 

. د می شــو
خصــوص  در  اســتادکاظمی  مجیــد 
خریــد  بــرای  کــه  اقداماتــی 
نــاوگان  بــرای  جدیــد  اتوبوس هــای 
اتوبوســرانی شــهری کــرج دنبــال شــده 
ســال گذشــته  کــرد:  اظهــار  اســت، 
ــهر  ــورای ش ــه ای ش ــب الیح ــا تصوی ب

میلیــارد   300 اعتبــار  شــد  مقــرر 
ــرای  ــوک ب ــف اوراق صک ــان از ردی توم
شــود. منظــور  مهــم  ایــن  تحقــق 

حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــده از  ــور ش ــار منظ ــر اعتب ــر پیگی حاض
ــد  ــرای خری ــارکت ب ــروش اوراق مش ف
ــه  ــتیم، ادام ــد هس ــای جدی اتوبوس ه
اتوبــوس جدیــدی  30 دســتگاه  داد: 
کــه در روزهــای پایانــی ســال قبــل 
ــاوگان اتوبوســرانی کــرج شــد از  وارد ن
محــل اعتبــارات شــهرداری کــرج و بــه 
ــود. ــداری شــده ب ــدی خری صــورت نق

ــار و  ــل ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئی
ــه  ــا اشــاره ب مســافر شــهرداری کــرج ب
ــوس  ــتگاه اتوب ــر دس ــت ه ــه قیم اینک
اســت،  نوســان  در  حاضــر  حــال  در 
ــر  ــت ه ــه قیم ــرض اینک ــا ف ــت: ب گف
ــان  ــارد توم ــوس دو میلی ــتگاه اتوب دس
ــی  ــارد تومان ــار 300 میلی ــا اعتب باشــد ب
مشــارکت  اوراق  فــروش  از  حاصــل 
حداقــل حــدود 150 دســتگاه اتوبــوس 
جدیــد می توانیــم خریــداری کنیــم.
ــه  ــح ک ــن توضی ــا ای ــی ب ــتاد کاظم اس
روال جــذب اوراق مشــارکت پروســه ای 

ــل  ــزود: مراح ــدت دارد، اف ــی م طوالن
ــه  ــازمان برنام آن در وزارت کشــور و س
و بودجــه بایــد طــی شــود، کمــی زمــان 
بــر اســت امــا بــه یقیــن در شــش 
ماهــه دوم ســال جــاری بایــد ایــن 
ــش  ــم.وی در بخ ــذب کنی ــار را ج اعتب
ــت  ــت ثب ــوص وضعی ــری در خص دیگ
ــو  ــی های ن ــت تاکس ــرای دریاف ــام ب ن
تاکســی های  بــا  آن  جایگزینــی  و 
فرســوده شــهری، گفــت: ثبــت نــام 
بــرای دریافــت تاکســی های جدیــد 
و جایگزیــن بــه صــورت خریــد نقــدی 
ــورت  ــه ص ــام ب ــت ن ــت، ثب ــم اس فراه
بانکــی  تســهیالت  بــا  و  اقســاطی 

همچنــان بســته اســت

 گیالن پیشرو در طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها

خرید ۱50 اتوبوس شهری در کرج با افزایش اوراق مشارکت 

کرمانهرمزگان  لرستان 

تولید یک هزار و 400 میلیون قطعه بچه 
میگو در مراکز تکثیر هرمزگان

400 فقره انشعاب غیرمجاز آب 
در ریگان شناسایی و جمع آوری شد

ارائه بیش از ۶ میلیارد ریال خدمات 
در مناطق سیل زده لرستان

و  هـزار  یـک  امسـال 
قطعـه  میلیـون   400
مراکـز  در  میگـو  بچـه 
تکثیـر میگـوی هرمزگان 
شـیالت  آبزی پـروری  معـاون  اسـت.  تولیدشـده 
هرمـزگان بـا بیـان اینکـه در هرمـزگان 17 مرکز تکثیر 
میگـو فعـال اسـت، افـزود: از این تعـداد 320 میلیون 
و  اسـتان های گلسـتان، سیسـتان  بـه  بچـه میگـو 
بلوچسـتان )چابهار(، خوزسـتان و بوشـهر ارسال شـده 
است.عبدالرسـول دریایـی تصریـح کـرد: ایـن میـزان 
تولیـد بچـه میگـو، نسـبت به مدت مشـابه پارسـال10 

درصـد افزایـش داشـته اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه 
ذخیره سـازی مزارع پرورش میگو از اسـفندماه 97 در 
اسـتان آغازشـده اسـت، اظهـار کـرد: بیش از 2 هـزار و 
830 هکتـار از زمین هـای پـرورش میگو در 15 سـایت 
و 239 مزرعـه بـه زیر کشـت میگو رفته که نسـبت به 
مدت مشـابه پارسـال 42 درصد افزایش داشته است.

معاون آبزی پروری شـیالت هرمزگان خاطرنشان کرد: 
هرمـزگان بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی، قابلیـت 

پـرورش میگـو دو دوره در سـال دارد.
دریایـی در پایـان پیش بینـی کـرد در سـال زراعی 98، 
30 هزار تن میگوی پرورشـی در اسـتان برداشت شود.

ــالب  ــور آب و فاض ــر ام مدی
ــت:  ــگان گف ــتان ری شهرس
ــه  ــه ب در طــرح پایــش خان
ــتان،  ــن شهرس ــه در ای خان
400 انشــعاب غیرمجــاز شناســایی و جمع آوری شــد.

خبرنــگار آبفــا کرمــان- حســین پیدایــش مدیــر امور 
ــه  ــان اینک ــا بی ــگان ب ــتان ری آب و فاضــالب شهرس
ــتان  ــل تابس ــه از اوای ــه خان ــه ب ــش خان ــرح پای ط
ــتان  ــان تابس ــا پای ــده و ت ــاز ش ــگان آغ ــهر ری در ش
بــا چهــار اکیــپ در شهرســتان ادامــه می یابــد، 
اظهــار کــرد: در ایــن طــرح، 400 انشــعاب غیرمجــاز 

ــد. ــع آوری ش ــایی و جم شناس
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــگان ب ــا ری ــور آبف ــر ام مدی
طــرح بــه صــورت بازدیــد ســرزده از منازل شهرســتان 
صــورت می گیــرد، عنــوان کــرد: ایــن انشــعابات 
غیرمجــاز شــامل دســت کاری کنتــور، بازکــردن کنتــور 
ــعابات آب  ــیدن انش ــور و کش ــل از کنت ــه راهی قب س
غیرمجــاز اســت.وی بــا بیــان اینکــه وجود انشــعابات 
ــهر  ــمتی از ش ــده آب در قس ــب ش ــاز موج غیرمج
ریــگان دچــار افــت فشــار شــود، افزود:بــا متخلفــان 
در زمینــه انشــعابات غیرمجــاز در شهرســتان برخــورد 

جــدی صــورت خواهــد گرفــت.

جمعیـت  داوطلبـان  معـاون 
زنجـان  اسـتان  هالل احمـر 
گفت: کاروان سـالمت استان 
سـیل زده  مناطـق  در  زنجـان 
 611 و  میلیـارد   6 ارزش  بـه  خدماتـی  لرسـتان، 

ارائـه داده اسـت. میلیـون و 550 هـزار ریـال 
علـی منفـرد بـا اشـاره بـه این کـه خدمـات مذکور، 
و  حمایتـی  درمانـی،  بهداشـتی،  خدمـات  شـامل 
معیشـی رایـگان می شـود، اظهـار کـرد: تیمـی 30 
نفـره متشـکل از پزشـکان متخصـص و عمومـی، 
کارشناسـان، پرسـتاران و داوطلبان در قالب کاروان 

سـالمت بـرای ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی 
بـه مـدت پنـج روز در شهرسـتان سـیل زده خـرم 

آبـاد از اسـتان لرسـتان حضـور داشـتند.
این مسـئول بـا تاکید بر این که حمایت از سـالمت 
انسـان  ها و كاهـش آالم و رنج  هـای بشـری یکـی 
از اهـداف هالل احمـر بـه شـمار مـی رود، ادامه داد: 
طـرح کاروان سـالمت از طرح هـای ملـی جمعیـت 
هالل احمـر اسـت و بـا هـدف کمک به بهبود سـطح 
سـالمت محرومـان، ارتقـا و بهبـود کیفیـت زندگی، 
ایجـاد زمینـه رشـد و توسـعه سـالمت بـه مناطـق 

سـیل زده اعزام می شـود.

اجرای بیش از 
4762هکتار  سیستم 

آبیاری نوین در جنوب 
سیستان و بلوچستان

فنـی  امـور  و  خـاک  و  آب  مدیـر 
مهندسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان سیسـتان وبلچسـتان گفت با 
هـدف صرفـه جویـی در مصـرف آب 
بخـش  در  آب  وری  بهـره  وافزایـش 
کشـاورزی اسـتان ،توسـعه سیسـتم 
کار  دسـتور  در  آبیـاری  نویـن  هـای 

. قـراردارد  سـازمان 
جعفـر زربافتـی افـزود  بـرای  اجرای 
سیستمهای نوین آبیاری در سیستان 
وبلوچسـتان هیچ محدودیتی نیست 
و دولـت نیـز برای تشـویق کشـاورزان 
بـه ایـن امـر 85درصد هزینـه اجرایی 
سیسـتم های نوین آبیاری را بصورت 
بالعـوض تأمیـن وپرداخت می نماید.

جعفـر زربافتی تأکید کـرد متقاضیان 
بـا داشـتن مجـوز آب ومـدارک کامـل 
زمیـن میتوانند از طریق سـامانه طرح 
توسـعه سـاماندهی نوین آبیاری ثبت 
نـام  تـا نسـبت بـه اجـرای سیسـتم 
بـرای اراضـی زراعـی  و باغـات آنان از 
سوی سـازمان جهاد کشـاورزی اقدام 
گـردد . مدیـر آب و خـاک سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان تصریـح کرد 
بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آبـی،  
نویـن  اجـرای سیسـتمهای  اهمیـت 
آبیـاری در اسـتان بر کسـی پوشـیده 
نیست،در سـال جاری اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشـار در بیـش از 4762 
هکتـاراز اراضی زراعی وباغـی با اعتبار 
اجراسـت  درحـال  ریـال  400میلیـارد 
وایـن سـطح تـا 10هـزار هکتـار قابـل 
نیـز  واعتبـارات الزم  افزایـش اسـت 

تامین شـده اسـت.

خبر 

مدیرعامل کشت و صنعت مغان:
خرید 49 دستگاه 

تراکتور در راستای تجهیز 
ناوگان کشت و صنعت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

اعزام گروه های HSE  به مناطق آلوده 
به نشت نفت و گاز

ناصری : ناوگان خودرویی  این شرکت در وضعیت آماده باش قرار دارند

بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 
مسجدســلیمان گفــت:  و گاز  نفــت 
و  فرآورشــی  تأسیســات  کلیــه 
جریانــی  و  انتقالــی  لولــه  خطــوط 
روز  لــرزه  زمیــن  از  شــرکت  ایــن 
ــه  ــچ گون ــلیمان هی ــته مسجدس گذش
ــا  ــت ه ــه فعالی ــده و کلی آســیبی ندی
در شــرایط ایمــن انجــام مــی شــود .
ــر  ــن خب ــل ای ــاد ناصــری در تکمی قب
ــوع  ــض وق ــه مح ــت : ب ــار داش اظه
ایــن حادثــه ســتاد مدیریــت بحــران 
شــرایط  و  تشــکیل  شــرکت  ایــن 
کلیــه کارخانــه هــا و خطــوط لولــه 

ارزیابــی و بررســی شــد .
ــون  ــه کان ــا توجــه اینک ــزود : ب وی اف
نزدیکــی  در  طبیعــی  رخــداد  ایــن 
بــوده گــروه  مسجدســلیمان  شــهر 
بــه   HSE کارشناســان  از  هایــی 
از جملــه مناطــق  مناطــق مختلــف 
ــزام  ــت و گاز اع ــت نف ــه نش ــوده ب آل
ــه بررســی نشــت اقــدام  تــا نســبت ب
شــرایط  خوشــبختانه  کــه  نماینــد 
ــوب و مشــکل خاصــی مشــاهده  مطل

ــت . ــده اس نش
وی افــزود : بمنظــور پیشــگیری از 
وقــوع حادثــه ، جریــان گاز شــبکه 

قدیمــی مصــرف خانگــی )گاز تــرش( 
ــان  ــه حصــول اطمین ــده ک ــع گردی قط
از ایمــن بــودن شــبکه مجــددًا گاز 

ــود . ــی ش ــرار م برق
بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا  مسجدســلیمان  گاز  و  نفــت 
ــه  ــک ب ــرای کم ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
همشــهریان آســیب دیــده آمادگــی 
 : داد  ادامــه  دارد  وجــود  کامــل 
نــاوگان خودرویــی شــامل خودروهــای 
ســبک و خودروهــای راهســازی ایــن 
بــاش  آمــاده  شــرکت در وضعیــت 
ــا  ــاز و ب ــورت نی ــد و در ص ــرار دارن ق

ــران  ــت بح ــتاد مدیری ــت س درخواس
شهرســتان در اختیــار آن ســتاد قــرار 
مــی گیرنــد تــا بــه مناطــق مــورد 

نیــاز اعــزام شــوند . 
بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 
در  ســلیمان  مســجد  گاز  و  نفــت 
دربــاره  کــه  خبرهایــی  خصــوص 
منتشــر  نفــت  بیمارســتان  تخلیــه 
ــتان  ــار داشــت : بیمارس ــده اظه گردی
قدیمــی  مسجدســلیمان  نفــت 
ــه  ــت ک ــور اس ــتان کش ــن بیمارس تری
در زلزلــه امــروز قســمتی از ســقف 
کاذب بخــش اورژانــس آن ریــزش 
ســالمت  حفــظ  بمنظــور  کــرد کــه 
ــاران  ــنل و بیم ــی پرس ــی و روان جان
ــمت  ــه قس ــه و ب ــش تخلی ــن بخ ای
دیگــری از بیمارســتان منتقــل شــد .

ــایر  ــه س ــبختانه ب ــزود : خوش وی اف
بیمارســتان  ایــن  هــای  قســمت 
ــون  ــم اکن ــده و ه ــیبی وارد نیام آس
نیــز در حــال ارایــه خدمــات پزشــکی 
و درمانــی بــه شــهروندان مــی باشــد.

خصــوص  در  ناصــری  قبــاد 
بــه  وارده  هــای  آســیب  ارزیابــی 

منــازل  و  اداری  ســاختمان های 
مســکونی ایــن شــرکت اظهــار داشــت 
ــل  ــازل مســکونی بدلی ــی من : در برخ
ــب  ــودگی تخری ــاد و فرس ــت زی قدم
و ریــزش قســمت هایــی از منــازل 
تیمــی  کــه  ایــم  بــوده  شــاهد  را 
 - ایمنــی  کارشناســان  از  متشــکل 
ــد  ــال بازدی ــات در ح ــران و خدم عم
از ایــن اماکــن و تهیــه گــزارش هــای 
ــی  ــری م ــم گی ــور تصمی ــع بمنظ جام

. باشــند 
خصــوص  در  ناصــری  قبــاد 
بــه  وارده  هــای  آســیب  ارزیابــی 
منــازل  و  اداری  ســاختمان های 
مســکونی ایــن شــرکت اظهــار داشــت 
ــل  ــازل مســکونی بدلی ــی من : در برخ
قدمــت زیــاد و فرســودگی تخریــب و 
ــازل را  ــی از من ــمت های ــزش قس ری
شــاهد بــوده ایــم کــه تیمــی متشــکل 
و  ایمنــی - عمــران  کارشناســان  از 
ایــن  از  بازدیــد  حــال  در  خدمــات 
اماکــن و تهیــه گــزارش هــای جامــع 
ــند . ــری می باش ــم گی ــور تصمی بمنظ

ته
نک

اظهـار  خبـر  ایـن  تکمیـل  در  ناصـری  قبـاد  مهنـدس 
سـتاد  حادثـه  ایـن  وقـوع  محـض  بـه   : داشـت 
کلیـه  شـرایط  و  تشـکیل  شـرکت  ایـن  بحـران  مدیریـت 
. شـد  بررسـی  و  ارزیابـی  لولـه  خطـوط  و  هـا   کارخانـه 
وی افـزود : بـا توجـه اینکـه کانـون ایـن رخـداد طبیعـی 
هایـی  گـروه  بـوده  مسجدسـلیمان  شـهر  نزدیکـی  در 
جملـه  از  مختلـف  مناطـق  بـه   HSE کارشناسـان  از 
مناطـق آلـوده بـه نشـت نفـت و گاز اعـزام تـا نسـبت بـه 
شـرایط  خوشـبختانه  کـه  نماینـد  اقـدام  نشـت  بررسـی 
. اسـت  نشـده  مشـاهده  خاصـی  مشـکل  و   مطلـوب 
وی افـزود : بمنظـور پیشـگیری از وقـوع حادثـه ، جریان 
قطـع  تـرش(  )گاز  خانگـی  مصـرف  قدیمـی  شـبکه  گاز 
شـبکه  بـودن  ایمـن  از  اطمینـان  حصـول  کـه  گردیـده 

مجـددًا گاز برقـرار مـی شـود .
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ویرانه می آیند

اخبارِ الکردار

از دست دارد می رود باران

از پا در افتاده  ست گندم زار؛

آواز در آوار

دیدار با دیوار؛

دنیای ما: رگباری از تصویر

تصویر ما: دنیایی از رگبار

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
حسین پوستین دوز

شهروندی تابستان کرمان 

از پنجشنبه شب در سالن امام علی)ع( آغاز می شود.

میدان جوانان سابق 
با کارگردانی مینا اکبری

در سینما هنر و تجربه پخش می شود. 

مستندجشنواره

رسانه در آینه تصویر
روزنامه فرهنگ و هنر صبا منتشر شد.

عموی عجیب بزرگ کوچیک من 
تا تاریخ 31 مرداد در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان )سالن بوستان( 
در حال اجراست.

کارگاه ساخت عروسک و بازی خالق با 
عروسک مخصوص کودکان و نوجوانان از 

تاریخ24 تیر تا 24 مرداد در 

خانه نمایش دا  برگزار می شود.

نمایش پا  تا تاریخ 30 تیر درمحل خانه 
هنرمندان - سالن استاد انتظامی در حال 

اجرا است.

یه جایی، تو یه کتابی خوندم:
عشق مثله هوایی می مونه که، میاد طرفت و 

زنده نگهت میداره...

دوران عاشقی

کارگاهنمایشنمایش دیالوگ

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
وی سرو راستان قد رعنای مصطفی

آئینٔه سکندر و آب حیات خضر
نور جبین و لعل شکر خای مصطفی

معراج انبیا و شب قدر اصفیا
گیسوی روز پوش قمرسای مصطفی

ادریس کو معلم علم الهی است
لب بسته پیش منطق گویای مصطفی
عیسی که دیر دایر علوی مقام اوست
خاشاک روب حضرت اعلی مصطفی

بر ذروه دنا فتدلی کشیده سر
ایوان بارگاه معالی مصطفی

وز جام روح پرور ما زاغ گشته مست
آهوی چشم دلکش شهالی مصطفی

خیاط کارخانٔه لو الک دوخته
دراعه ابیت بباالی مصطفی

شمس و قمر که لولوی دریای اخضرند
از روی مهر آمده الالی مصطفی

خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک
آئینه ضمیر مصفای مصطفی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سپاه 40 هزار نفری ناپدید 
شده ایران در غرب صحرای 
مصر در تابستان سال 525 

پیش از میالد!
در تابسـتان سـال 525 پیـش از میالد، و طبق 
محاسـبات تقویـم نویسـان بر پایه نوشـته های 
هـرودت و سـایر مورخـان باسـتان نـگار؛ ژوئیه 
دو  در  ماهـی  )چنیـن  سـال  ایـن  )جـوالی( 
هـزار و 542سـال پیـش(، یـك سـپاه چهـل 
از سـوی كامبیـز دوم  ایـران كـه  نفـری  هـزار 
و  پسـر  = کمبوجیـه،  = كمبوجیـا  )کامبوزیـا 
جانشـین كـوروش بـزرگ( مامـور شـناخت و 
تصـرف مناطـق جنوبـی و جنـوب شـرقی لیبی 
و ضمیمـه سـاختن آنهـا بـه متصرفـات ایـران 
در مصـر شـده بـود در غـرب صحـرای مصـر و 
در منطقـه »واحـه سـیوا« گرفتـار توفـان شـن 
شـد و در زیـر شـن مدفـون گردیـد كـه فصلـی 

از تاریـخ قـرون قدیـم تحـت عنـوان »سـپاه 
گمشـده پارسـیان« را تشـكیل مـی دهـد. یک 
سـپاه دیگـر ارتش ایـران از طریق شـمال مصر 
و سـاحل دریـای مدیترانـه مامور تصـرف لیبی 
شـده بـود کـه بـه انجـام ماموریت خـود موفق 

 . شد
در سـالهای اخیـر باسـتان شناسـان موفـق بـه 
ایـران  شـده  ناپدیـد  سـپاه  از  آثـاری  یافتـن 
در منطقـه سـیوا شـده انـد و تـالش در ایـن 
یافتـن  بـا  باستانشناسـان  دارد.  ادامـه  زمینـه 
محـل مدفـون شـدن سـپاه گمشـده ایـران و 
به دسـت آوردن سـپر، نیـزه، شمشـیر، جنجر، 
و  چرمـی  تنـه  نیـم  خـود،  زره، كاله  كمـان، 
كورسـلت )زیرپـوش نظامی ـ كورسـت مردانه( 
و ...، بـر ایـن باورنـد كـه با بررسـی این اشـیاء 
پیشـرفت  و  تجهیـزات  بـر  توانسـت  خواهنـد 
صنایـع نظامـی ایـران باسـتان عمیقـا دسـت 
»دی.  آزمایـش  طریـق  از  عـالوه،  بـه  یابنـد. 
ان.ا.DNA« باقیمانـده اسـتخوانها و تشـخیص 
نـژاد، بداننـد كـه آیـا ارتـش ایـران آن زمـان از 

سـرباز خارجـی )ِمرسـِنر( اسـتفاده مـی كـرده 
و یـا ایـن كـه همـه نظامیـان از اقـوام ایرانـی 
بودنـد. بـه نوشـته باسـتان نـگاران )برپایه طرز 
قرار گرفتن اشـیاء و اسـتخوانهای مکشـوفه در 
محـل(، این سـپاه ایرانی در بامـداد و هنگامی 
کـه افراد آن سـرگرم خـوردن ناشـتایی بودند با 
توفـان عظیم شـن رو به رو شـده بـود. فرمانده 
سـپاه پـس از آغـاز توفـان شـن پیکـی را روانه 
»تبـس« واقـع در جنـوب مصـر کـرده بـود تـا 
کامبیـز را از ماوقـع آگاه سـازد و بدانـد کـه اگر 
در انجـام ماموریـت تاخیر افتـد؛ علت چه بوده 

ست. ا
 كامبیـز پـس از تصـرف مصـر و بـه اسـارت 
وقـت  فرعـون  بخشـودن  سـپس  و  درآوردن 
بـود كـه  )پسـامتیك سـوم(، در شـهر تبـس 
تصمیـم بـه فرسـتادن یـك سـپاه تماما سـوار 
از طریـق جنـوب مصـر و یـک سـپاه پیـاده و 
سـوار از مسـیر سـواحل جنوبـی مدیترانـه بـه 
لیبـی گرفـت کـه یـک مهاجرنشـین یونانـی ـ 

فنیقـی بـود.

پرواز همای )شهریار( 
پنجشنبه 27 تیر درسالن همایش 

خلیج فارس )شهریار( برگزار می شود.

کنسرت
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پیا

کتاب 

در مقدمـه ایـن اثـر نوشـته شـده اسـت:» محققیـن بسـیاری درباره 

تاریـخ کهن بشـر مطلـب نوشـته اند و هنوز هم تحقیقـات درخصوص 

کشـف حقایـق زندگـی بشـر کهـن ادامـه دارد. امـا دقیقا چـه چیزی 

ایـن اثـر را از آثـار مشـابه متمایـز می کنـد؟ شـاید بتـوان ادعـا کـرد 

تاریـخ کهـن  بـرای توصیـف  کـه تمامـی تالش هایـی کـه تاکنـون 

بشـر صـورت گرفتـه، عمیقـًا ملهـم از اعتقـادات و باورهـای محققین 

بـوده اسـت، و در ایـن میـان نهایـت امانـت داری نسـبت بـه مقـام 

و جایـگاه محـوری و واالی بشـر در هسـتی صـورت گرفتـه اسـت. 

معتقدنـد کـه  انسـان گرایان  و  نوشـته اند  انسـان گرایـان  را  تاریـخ 

»انسـان خردمنـد، ذاتـی یگانـه و مقـدس دارد، کـه اساسـًا متفاوت 

از ذات دیگـر موجـودات و پدیده هاسـت ـ پـس خیـر اعـال همـان 

خیـر بشـر اسـت«. خورشـید بـر زمیـن می تابـد تـا بـه انسـان گرمـا 

بخشـد، جانـداران و طبیعـت سـبز از ایـن رو خلـق شـده اند تـا مورد 

اسـتفاد انسـان قرار گیرند. رسـالت انسـان خردمند خلق تسـاریخی 

اسـت مبتنـی بـر اسـتفاده از هرچیـزی کـه در حیطـه توجهـش قرار 

می گیـرد و از میـان برداشـتن هـر مانعـی کـه سـد راهش می شـود. 

از میـان حداقل شـش گونه شـناخته شـده انسـانی دیگـر، تنها گونه 

مـا، انسـان خردمنـد، به جـای مانـده اسـت و گونه های دیگـر در طی 

قتل عام هـای خونیـن توسـط این گونـه فاتـح بـه کلـی نابـود شـدند. 

مهم تریـن عامـل محرکـه تاریخ انسـان خردمند انگیزه تسـلط اسـت 

و شـاخص عینـی تحـول تاریخـی همانا تحـول تکنیک و ابـزارِ مادی 

چیرگـی اسـت. اسـتثمار نمـودار عینی پیشـرفت می شـود: اسـتثمار 

طبیعـت، اسـتثمار تمامـی جانـداران  و همچنیـن اسـتثمار انسـان 

توسـط انسـان. تاریـخ اجتماعـی بشـر همـواره تاریـخ امپراتوری ها و 

جنگ هـا و فتوحـات و شکسـت ها بوده اسـت. تاریخ پیشـرفت های 

مـادی و سـعادت و بهـروزی انسـان خردمند قویـًا با تاریـخ انقراض 

انقـراض گسـترده گونه هـای  انسـانی،  دیگـر  نسـل های گونه هـای 

جانـوران، دگرگونـی نظم طبیعت و برهم ریختگی تعادل اکوسیسـتم 

اسـت.« بوده 

در بخشـی دیگـر از ایـن مقدمـه آمـده اسـت: »بشـر در طـی خلـق 

تاریـخ، نـه تنهـا خـود، بلکـه طبیعـت درونـی خـود و طبیعـت دیگـر 

جانـداران و همچنیـن طبیعـت بیرونـی را دگرگـون کـرده اسـت. امـا 

هـدف و معنـای ایجـاد ایـن تغییـرات چـه بـوده اسـت و انسـان 

طـی  در  حیوانـات  نمی دانـد.  مـی رود؟ کسـی  بـه کجـا  خردمنـد 

میلیون هـا و میلیاردهـا سـال بـه زندگـی و تکامـل خود ادامـه دادند 

تـا زندگـی کننـد و بـه نیازهـا و غرائـز خـود پاسـخ دهنـد. اما انسـان 

خردمنـد بـا اعمـال کنتـرل بـر حیـات آنهـا درصـدد برآمد تـا طبیعت 

آنهـا را دگرگـون سـازد تـا آنهـا بـه جـای پاسـخگویی بـه نیازهـای 

خودشـان، جوابگوی نیازهای انسـان ها باشـند. اهلی کـردن حیوانات 

از طریـق »قوانیـن طراحـی هوشـمند« به معنـای دسـتکاری در غرائز 

طبیعـی حیوانات و تبدیل شـان بـه چیزی دیگر بوده اسـت. 100 هزار 

سـال پیـش انسـان خردمند به عنـوان موجودی ناچیز در میان سـایر 

جانـداران در حیطـه طبیعـت خـود می زیسـت و تأثیـرش بـر روی 

طبیعـت پیرامـون خـود بیـش از جانـداران دیگـر نبـود. امـا در درجه 

اول پـاره ای از تحـوالت زیسـتی، ماننـد تغییـرات بدنـی بـرای تطابق 

بـا محیط زیسـت، مثـل توانایـی راه رفتـن روی دوپـا، و تغییـرات 

تطبیقی دیگر، مثل کشـف آتش، سـاختن ابزارهای سـنگی، توانایی 

در هماهنگـی و همـکاری گروهـی، او را قـادر سـاخت تـا بـا چنـان 

سـرعتی بـه رأس هـرم جانـداران صعود کنـد که اکوسیسـتم فرصت 

نیافـت خـود را بـا او تطبیـق دهـد. ضرورت تطبیق سـریع بـا محیط 

زیسـت، احسـاس ترس، حس غلبه جویی بر محیط زیسـت و سـایر 

موجـودات، او را بسـیار بی رحـم و تهاجمـی و خطرنـاک نمـود.«

انسان خردمند
نویسنده: یووال نوح هراری

انتشارات: نشر نو
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