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مدیرعامل یک شــرکت فوالدی؛ مدیرعامل جدید مس شهید باهنر می شود
مدیرعاملـی  مجیـد ضیایـی کـه سـابقه 
شـرکت های زمـزم کرمـان، شیشه سـازی 
مینـا، فوالد کاوه شـرق و معاونت چندین 
شـرکت صنعتـی و معدنـی هماننـد فوالد 
کاوه جنـوب کیـش را در کارنامه خود دارد 
بـه عنـوان مدیرعامل جدید شـرکت مس 
شـهید باهنـر کرمـان منصوب خواهد شـد.

در شسـتا   آگاه  منبـع  یـک  بـه گـزارش 
کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  هـا  شـنیده 
از  چندمـاه  گذشـت  از  پـس  سـرانجام 
سـابق  مدیرعامـل  امینـی  بازنشسـتگی 
شـرکت مـس شـهید باهنر و سرپرسـتی 
چنـد ماهـه ی علینقـی بـر ایـن شـرکت، 
سـرانجام هلدینـگ  صدرتامیـن شسـتا 
مدیـران  از  یکـی  ضیایـی  مجیـد  دکتـر 

جـوان و بـا سـابقه ی کشـور را  ایـن هفته  
بـه عنـوان مدیرعامـل  ایـن شـرکت مهم 
بورسـی کشـور معارفـه خواهـد کردضیایی 
سـوابق  گذشـته  سـال  بیسـت  در  کـه 
بنیـاد  تابعـه  شـرکت های  در  درخشـانی 
مسـتضعفان انقـاب اسـامی و صنـدوق 
بازنشسـتگی کشـوری را داشـته و دارای 
مـدرک دکتری حرفـه ای مدیریت اجرایی 
عنـوان  بـه  سـال ها  باشـد،  مـی   DBA
مدیرعامـل شـرکت زمـزم کرمـان سـوابق 
ارزشـمند و فعالیت هـای تحول گرایانـه ای 
داشـته اسـت. تحـول در سـاختار تولیـد 
،فـروش و  نیروی انسـانی شـرکت زمزم 
تحـت  مجموعه هـای  سـایر  و  کرمـان 
مدیریـت وی نشـان از روحیـه نـوآوری  و 

اسـتفاده حداکثـری از امکانـات موجـود 
دارد.

گفتنـی اسـت شـنیده ها حاکـی از مطرح 
بـودن گزینه هـای متعـدد بـرای تصـدی 
سـمت مدیرعاملـی شـرکت مس شـهید 

باهنـر بـوده کـه در ایـن بیـن وزیـر تعاون 
انتصـاب  دلیـل  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
نامبره را سـابقه فعالیت بومی و شـناخت 
کامـل اسـتان کرمـان، اجماع نظـر مجمع 

نماینـدگان اسـتان عنـوان کـرده اسـت

مدیریت اطالعات متأثر از 
مدیریت اجرایی کشور
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مدیریـت اطاعـات متأثـر از مدیریـت اجرائی اسـت. اگـر مدیریت 
اجرائـی نـا ثابت و ناکارآمد باشـد انتظار مدیریت اطاعـات و دانش 
هـم بیهوده اسـت و سیاسـت علمی کـه محور اصلـی آن اطاعات و 

دانش اسـت نمـی تواند شـکل بگیرد.
در ایـن مقالـه بـه اهمیت مدیریـت اجرائـی و تأثیر آن بـر مدیریت 
اطاعـات و دانـش پرداختـه می شـود. اگر مدیری درسـت انتخاب 
نشـود او هـم افـراد کم بضاعت تـر از خود را انتخاب کنـد تا به ظاهر 
نشـان دهـد که مشـکلی نیسـت. در این جـا افـراد کاردان و صاحب 
اطـاع  یا اسـتعفا می دهند و یا با عدم همـکاری اطاعات و دانش 
الزم را عرضـه نمـی کنند و در نتیجه با فروریختن سـرمایه اجتماعی 
و ایجـاد نارضایتـی بیشـتر ایـن چرخه معیـوب با اطاعـات ناقص، 
پراکنـده، در قالـب محرمانه بودن از دسـترس خـارج، و برنامه ریزی 
کـه اسـاس هـر حرکـت علمـی و اجرائـی اسـت بـا اختـال مواجه 
مـی شـود؛  امـا اگـر مدیـر اجرائـی در شـرائط وجود سیاسـت کان 
و عـزم ملـی بـر اجـرا، درسـت انتخـاب شـود وی سـعی مـی کنـد 
افـراد زیردسـت خـود را عالـم، و مدبـر و برنامـه ریـز انتخـاب کند تا 
برنامه هاشـان بر وفق سیاسـت کلی باشـد. آنگاه اسـتفاده از اسـناد 
و سـوابقی یادمانـه ای )آرشـیوی(، وسـپس ضبط و نگهـداری آنچه 
تولیـد مـی شـود، بـا بهتریـن امکاِن دسترسـی بـرای آینـدگان، و با 
ترسـیم نقشـه هـای علمـی و اجرائـی از طریـق فنون علم سـنجی، 
راه را بـرای تدویـن سیاسـت علمـی و یـا تکمیـل آن فراهم می کند 
تـا بـا اجـرای درسـت ایـن چرخـه به نحـو صحیـح ادامه پیـدا کند.
بـه نظـر مـی رسـد که نـگاه بخشـی مـا ریشـه در فرهنگ مـا و نیز 
خودشناسـی مـا دارد. اغلـب ما خود را فقط خود مـی دانیم بدون در 
نظـر گرفتـن دیگـران. اگر سـخن از نفـس به معنای خود می شـود 
خـودی مطـرح می شـود کـه همه چیـز را برای خـودش می خواهد 
و گوئـی همـگان بـرای خدمت به او آفریده شـده انـد. همچنانکه در 
امـور داخلـی بـدن، هر اقدامـی که نفس انجام دهد همـه اندام های 
او از آن برخوردار و متأثر می شـوند و در مقابل هر عضوی اگر کاری 
انجـام مـی دهـد فـارغ از بقیـه اعضا نیسـت، در جامعه نیـز باید در 
عیـن توجـه بـه خود دیگران را هـم در نظر داشـت و به این حقیقت 
واقـف شـد که اگر مـن بخواهد بماند و به ایده آلهایش برسـد حتما 

بایـد بـا در نظـر گرفتـن دیگران باشـد تا ایـن امر تحقق پیـدا کند.
اگـر بـه تاریخ تفکر انسـان ونیز سـاز وکار ادراک و شـناخت او توجه 
کنیـم مـی بینیـم کـه همـواره نفـس و ذهـن دو عنصر اصلـی برای 
ادراک تلقـی مـی شـده انـد. در گذشـته نفس انسـانی اهمیت ویژه 
ای داشـت ولـی در قـرون اخیـر و بـه ویـژه پـس از دکارت آهسـته 

انس طا         1.526.210

مثقال طا     18.060.250

گرم طای 18  4.169.192
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 24  تا  35دنبال کنید

مرعشی:

حیات اصالح طلبان در دست شورای نگهبان
حسین مرعشی: بحث میان عارف و کرباسچی، مثل بحث آقایان یزدی و آملی الریجانی طلبگی است

مدتـی اسـت کـه جنگل های آمـازون در برزیـل طعمه 
فصل هـای خشـک  در  اتفـاق  ایـن  شـده اند.  آتـش 
نظـر می رسـد  بـه  امـا  اسـت.  امـری عـادی  برزیـل 
آتش سـوزی امسـال طوالنی تـر از نمونه هـای مشـابه 
سـال های گذشـته باشـد. جنگل هـای بارانـی آمـازون، 
ارزشـمند گیاهـی  و گونـه  انسـان  میلیون هـا  خانـه 
و جانـوری، بیـش از دو هفتـه اسـت کـه در آتـش 
زمیـن  شـش های  بـه  جنگل هـا  ایـن  می سـوزد. 
معـروف هسـتند؛ زیرا بیش از 20 درصد اکسـیژن کره 
زمیـن را تامیـن می کننـد. امسـال در برزیـل 74هـزار 
مورد آتش سـوزی گزارش شـده اسـت؛ تقریبـا دوبرابر 
سـال گذشـته. بـه گـزارش ایرنـا، مـاه اوت )مـرداد-
شـهریور( آغـاز فصـل خشـک در برزیـل بـوده کـه بـه 
عنـوان معادلـی بـرای دوره کم باران سـالیانه در مناطق 

گرمسـیری در نظـر گرفتـه می شـود. 
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طرح پایش تنوع زیستی 
کشور تدوین شد

معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست از 
تدوین طرح پایش تنوع 

زیستی کشور خبر داد.

مدیرعامل یک شرکت 
فوالدی؛ مدیرعامل جدید 

مس شهید باهنر می شود
مجید ضیایی که سابقه مدیرعاملی 

شرکت های زمزم کرمان، 
شیشه سازی مینا، فوالد کاوه 

شرق و معاونت چندین شرکت 
صنعتی و معدنی همانند فوالد 
کاوه جنوب کیش را در کارنامه 
خود دارد به عنوان مدیرعامل 

جدید شرکت مس شهید باهنر 
کرمان منصوب خواهد شد.
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آتش سوزی بی سابقه اخیر 
در جنگل های آمازون، این 
منطقه را به منبع بزرگی 
برای انتشار دی اکسید کربن 
تبدیل کرده است

ریه جهان 
همچنان می سوزد

2
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ثبت ملی 40 هکتار از بافت 
تاریخی یزد

40 هکتار از بافت تاریخی »مروست« 
یزد ثبت ملی شد

روحانی:

با تضعیف دولت، کسی 
تقویت نمی شود

آهسـته نفـس رنـگ باخـت و بـه جایـش ذهـن 
نشسـت. فـرق ایـن دو، از جملـه در ایـن اسـت که 
اگـر آغـاز ادراک انسـان را بـه ذهـن نسـبت دهیـم 
امری درونی می شـود  و نسـبیت مسـئله اساسـی 
خواهد شـد؛ درحالیکه اگر آغاز ادراک انسـان توسط 
نفـس باشـد و بـا توجـه بـه قـدرت فـراوان درونـی 
و بیرونـی آن، بـه ایـن معنـا خواهـد بـود کـه نفس 
انسـانی بـرای بقای خـود نه تنها باید بـه دورن خود 
توجـه کنـد کـه باید بیـرون را نیـز مد نظر قـرار دهد 
و بدانـد کـه موجودیـت او و اسـتمرار آن بسـته بـه 
موجودیـت دیگـران اسـت. در ایـن جا جـای بحث 
نیسـت و مـن در کتـاب جسـتار هائـی در هسـتی 
شناسـی و معرفت شناسـی )1395( مسـائل آن را 
بـاز کـرده ام؛ امـا همیـن قدر می گویم کـه مدیریت 
هـم، یـک سیسـتم مکانیکـی و پراکنـده و انتزاعی 

و بریـده از دیگـری و دیگـران نیسـت. مدیریـت در 
جهـان آفرینش همچون زندگی انسـانی زنده و پویا 
اسـت. این پویایی را ما باید قبول داشـته و آن را به 

عینـه مشـاهده، و در اجـرا بـه آن توجـه کنیم.
اگـر بـه جهـان آفرینش بنگریـم مشـاهده خواهیم 
کـرد کـه مدیریت آن بخشـی نیسـت؛ بـه این معنا 
کـه هـر چیـزی در جـای خـودش اسـت و در عین 
اینکـه از جهـان بهـره مـی برد سـهم بقیـه پدیده ها 
و موجـودات را هـم در نظـر مـی گیـرد بـه گونـه ای 
کـه اگـر آن را بـه خـود رهـا کنیـم و دخالت نـاروای 
انسـانی در آن صـورت نگیـرد همـواره خـود کفـا و 
خودکنترل اسـت. ما در جهان انسـانی و مدیریت بر 
محیط زیسـت باید توجه داشـته باشیم که چنانچه 
بخشـی فکر کنیـم جهان را آسـیب زده و سـرانجام 
بـه هاکـت خود و نسـل های آینده دسـت زده ایم.

بنابراین اگر مدیریت درسـت، ثابت، و با پشـتوانه باشد 
اطاعـات کـه شـاهرگ حیاتـی آن اسـت هـم خـوب 
مدیریـت خواهـد شـد. ولـی اگـر بـر عکـس، مدیریت 
ناثابـت، ناکارآمـد و عجول باشـد اطاعات اگر چه تولید 
مـی شـود ولـی اسـتقرار پیـدا نمـی کنـد و از ایـن رو 
مدیریـت هـم لرزان خواهد شـد و ایـن دو بر هم تأثیر 

متقابـل مـی گذارند.

مدیریت بخشـی که متأسـفانه در کشـورهائی همچون 
کشـور مـا بـه وفـور وجـود دارد و همـه از آن مـی نالند، 
نتیجـه اش ایـن مـی شـود کـه اطاعات شـکل نگیرد، 
پراکنـده باشـد و یـا معـدوم شـود و سـند که پشـتوانه 
حرکت های علمی واجرائی اسـت آنچنان آشـفته باشد 
کـه هـرگاه کاری مـی خواهـد انجـام شـود بایـد دوباره 
همـه چیـز از نـو شـروع، و بـه جـای اینکه وقـت صرف 

خاقیـت شـود صرف جمـع آوری اطاعات گـردد و تازه 
ایـن اطاعـات را ممکن اسـت دیگـری )و یـا دیگران( 
قبـول نداشـته باشـد. نتیجـه اینکـه نـه کار پیـش می 
رود و نه کسـی کار دیگری را قبول می کند و آشـفتگی 
بـه بحـران مـی رسـد و بـه ناچـار راه را بـرای مدیریت و 

اطاعـات بیگانـه باز مـی کند.
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مرعشی:نه اصولگراها ما را برای ائتالف قابل می دانند نه ما آنها را/کسی نمی تواند اصالحات را درون بپاشد، اال خداوند

بـا نزدیـک شـدن بـه انتخابـات مجلـس، 
سـازوکارهای  کـه  اسـت  ایـن  انتظـار 
روشـن  سیاسـی  جریان هـای  انتخاباتـی 
شـود، امـا هـر دو جنـاح سیاسـی کشـور 
هسـتند.  درونـی  اختاف هـای  درگیـر 
چهره هـای سیاسـی اصاح طلـب هـم ایـن 
روزها مسـتقیم و یا بـا کنایه درباره یکدیگر 
صحبـت می کننـد و نوک پیـکان انتقادها را 

بـه سـمت یکدیگـر می گیرنـد.
حسـین مرعشـی اما به کنایه دربـاره بحث 
میـان کرباسـچی و عـارف می گویـد که این 
بحـث ماننـد بحـث آقایـان یـزدی و آملـی 
الریجانـی طلبگی اسـت. او دربـاره اظهارات 
اخیـر عارف درباره اینکـه »ماموریت عده ای 
شـکاف  اصاحـات  جریـان  در  محـدود 

انداختـن در داخـل ایـن جریـان اسـت« 
می گویـد: جبهـه اصاحـات انقدر منسـجم 
هسـت کـه هیچ کـس نمی تواند ایـن جبهه 

را درون بپاشـد، اال خداونـد متعـال.
او کـه مـی گویـد اصـاح طلبـان از شـورای 
نگهبـان فقـط حـق شـان را مـی خواهند نه 
بـاج، ایـن را هـم به کنایه گفت کـه »حیات 
شـورای  دسـت  طلبـان  اصـاح  ممـات  و 
نگهبـان اسـت و نمـی توانند فعـا انتقادی 
مطـرح کنند.«مصاحبـه او را بـا خلرآنایـن 

بخوانید.
آقای مرعشی! می خواستم درباره 

اختالفاتی که این روزها میان 
اصالح طلبان وجود دارد بپرسم...

اصاح طلبان هیچ اختافی باهم ندارند.

اینکه آقای یزدی و آملی الریجانی علیه 
هم حرف می زنند یعنی اختالف؟

خـب االن حرف هـای مختلفـی از جانـب 
چهـره ای اصاح طلـب مطرح می شـود که...

حرف ربطی به عمل ندارد. االن آقای 
یزدی و آقای آملی الریجانی علیه همدیگر 

حرف زدند، یعنی باهم اختالف دارند؟
هیچ کسـی نمی تواند جبهه اصاحات را از 

هم بپاشـد اال خدا
اینکه آقای عارف می گوید بعضی ها در 

جبهه اصالحات مامور دارند که این جریان 
را از درون بپاشند یا اینکه آقای خرازی 

درباره پدرخوانده ها در این جریان حرف 
می زنند، نشان  دهنده اختالف نیست؟

انقـدر منسـجم هسـت  اصاحـات  جبهـه 

را  جبهـه  ایـن  نمی توانـد  هیچ کـس  کـه 
اگـر  متعـال؛  خداونـد  اال  بپاشـد،  درون 
خـدا اراده کنـد مسـئله فـرق دارد. در جبهـه 
اصاحـات همـه ارکان مشـخص اسـت و 
اختاف نظرهـای طلبگـی هـم در آن وجـود 
دارد. همان طـور کـه بیـن آقـای یـزدی و 
آقـای آملی الریجانی بحث طلبگی هسـت، 
بیـن آقـای عـارف و آقـای کرباسـچی هـم 

بحـث طلبگـی اسـت.
قبـول  را  ایـن  اصولگرایـان  بعضـی  البتـه 
نداشـتند کـه بحـث آقایـان یـزدی و آملـی 
خصـوص  بـه  اسـت.  طلبگـی  الریجانـی 
بحـث  ایـن  می گفتنـد کـه  اصاح طلبـان 

نیسـت. طلبگـی 
نه مـا اصاح طلب هـا قبول داریـم که بحث 
آقـای یزدی و آقـای آملی الریجانی طلبگی 

است.
انشاهللا انتخابات را خواهیم ُبرد

یعنی در مورد آقای عارف و عملکردشان 
هم اختالفی وجود ندارد؟ انتقادهای 

زیادی به آقای عارف وارد می شود که...
آقـای عارف رئیس شـورای سیاسـتگذاری 
اصاح طلبـان هسـتند و بـه صـورت کامـا 
دموکراتیـک انتخاب شـده اند. همه اعضای 
بـه ایشـان رای داده انـد و به ایشـان احترام 
می گذارند. در شـورای عالی سیاسـتگذاری 
انجـام  انتخاباتـی  هماهنگی هـای  همـه 
می شـود و ان شـاءهللا شـخصیت های تـراز 
و  نظـام  قرمـز  رعایـت خطـوط  بـا  را  اول 
رهبـری معرفـی خواهیم کـرد و انتخابات را 

هـم خواهیـم برد.
عـارف بـا رعایـت مصالـح کلی نظـام حرف 

مـی زند
امـا بعضی افـراد نسـبت بـه مدیریـت آقای 

عـارف انتقـاد دارند...

عالـی  شـورای  دوره  دو  در  عـارف  آقـای 
سیاسـتگذاری هیـچ موضوعـی را بـه اعضا 
تحمیـل نمی کردنـد و تصمیـم جمعی بوده 
و  داشـته  رای  یـک  عـارف  آقـای  اسـت. 
همیشـه به نظر جمع احترام می گذاشـتند.

یعنی شما انتقادهایی که به آقای عارف 
می شود را وارد نمی دانید؟

آقـای عـارف  دارنـد کـه  انتظـار  بعضی هـا 
مصاحبه هـای تنـد و تیـز بکنـد، نـه آقـای 
رعایـت  بـا  اسـت کـه  شـخصیتی  عـارف 

می کنـد. مصاحبـه  نظـام  مصالـح کلـی 
عملکرد آقای عارف را قابل دفاع 

می دانید؟
در شـورای عالـی سیاسـتگذاری کار جمعی 
اسـت و آقـای عـارف چیـزی را بـه جمـع 

تحمیـل نکرده اسـت.
مشکلی در جبهه اصاحات وجود ندارد

با این حساب فکر می کنید این 
اختالف نظرها و بحث های طلبگی که بین 

اصالح طلبان در آستانه انتخابات وجود 
دارد...

ما مشکلی در جبهه اصاحات نداریم.
همین بحث های طلبگی را می گویم.

گاهـی بحث هـای به وجود می آیـد، باالخره 
طلبه هـا با هم بحـث می کنند.

شـورای  بـه  تواننـد  نمـی  طلبـان  اصـاح 
نگهبـان انتقـاد کنند، از خودشـان انتقاد می 

کنند
فکر نمی کنید در آستانه انتخابات باید 

بیشتر به سازوکارهای انتخاباتی پرداخته 
بشود تا بحث های طلبگی؟

نه، االن کار در شـورای عالی سیاستگذاری 
اسـت.  جـدی  خیلـی  و  دارد  جریـان 
آقـای عـارف، آقـای موسـوی الری، آقـای 
علـی سیاسـی نماینـده حـزب مـا، خانـم 
تـرکان و بقیـه احـزاب بـه طـور جـدی در 
حـال کار هسـتند. حـاال گاهـی هـم بـرای 
اینکـه فضـای خیلـی آرام نباشـد - مـا 
کـه نمی توانیـم بـه شـورای نگهبـان انتقاد 
کنیـم- بـرای همیـن بـه خودمـان انتقاد 

می کنیـم.
در بحث هایی که در شورای عالی 

سیاستگذاری در جریان است مشخص 
شده است که مکانیزم حضور اصالح طلبان 

در انتخابات چه طور باشد؟
شـورای عالـی در آسـتانه تشـکیل سـتاد 
برنامه هـا  تدویـن  حـال  در  و  انتخاباتـی 

اسـت.
منظورم این است که درباره اینکه لیست  

ائتالفی باشد یا نه تصمیم گرفته شده 
است؟

شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصـا بـرای 
ائتاف تشـکیل شـده اسـت، شـورای عالی 

کـه حزب نیسـت.
نـه اصولگرایـان مـا را بـرای ائتـاف قابـل 
مـی داننـد نـه مـا آنهـا را منظورم ائتـاف با 

اصولگرایـان اسـت.
قـرار نیسـت بـا اصولگرایـان ائتـاف کنیم. 
اصولگرایـان خیلـی مـا را قابـل نمی دانند و 

مـا هـم آنـان را قابـل نمی دانیم.
حیـات و ممـات ما دسـت شـورای نگهبان 

ست ا
اشـاره  هـم  نگهبـان  شـورای  بـه  شـما 

کردیـد...
دسـت  مـا  ممـات  و  حیـات  تمـام  االن 
شـورای نگهبـان اسـت، برای همیـن ما به 

شـورای نگهبـان انتقـاد نمی کنیـم.
مـا از شـورای نگهبـان بـاج نمـی خواهیم، 

حـق مـان را مـی خواهیم
اما سـخنگوی شـورای نگهبان گفته اسـت 
کـه درهای شـورا بـه روی اصاح طلبان باز 

اسـت، اما نـه برای بـاج دادن...
مـا بـاج نمی خواهیـم. مـا اجـرای قانـون 
را  حق مـان  اینکـه  و  می خواهیـم  را 

هیـم. ا می خو
برنامه ای دارید که با شورای نگهبان 

مذاکره کنید و حق تان را بگیرید؟
مـا از شـورای نگهبـان فقـط می خواهیم که 

قانـون را رعایـت کند.

اعتراف ترامپ به عدم آمادگی هم پیمانان برای اجرای »معامله قرن«پیام خبر
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است پروژه »معامله قرن« ترامپ ظاهری 
اقتصادی دارد اما در باطن به دنبال تغییر نقشه منطقه است و آنقدر ضدفلسطینی بوده که حتی 
ابومازنی ها نیز حاضر به شرکت در مذاکرات آن نیستند.
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وزیـر امورخارجـه کشـورمان بـا تاکیـد بـر 
اینکـه سیاسـت اعمـال فشـار بـر ایـران 
کارسـاز نخواهـد بـود، گفـت: اگـر آمریـکا 
دسـت از مداخله در منطقه بردارد، ایران و 
سـایر کشـورهای منطقه می توانند امنیت 
خلیج فـارس را تامین کننـد. محمدجواد 
ظریـف وزیـر امورخارجـه کشـورمان طـی 
سـفر هفتـه گذشـته خـود به چند کشـور 
اروپایـی در گفت وگـو با شـبکه فرانس24 
بـه سـواالتی پیرامـون توافـق هسـته ای، 

حضـور  افزایـش  آمریـکا،  بـا  تنش هـا 
آمریـکا در خلیـج فـارس و تحریم هـای 
اقتصـادی واشـنگتن علیـه تهران پاسـخ 
داد.ظریـف در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره 
پیشنهادات امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانسـه پیرامـون برجـام و پیـام ایـران 
بـا اشـاره بـه گفت وگوهـای تلفنـی اخیـر 
میـان روحانی و مکـرون گفت: دو رئیس 
جمهور تـاش کرده اند تا راهی بـرای اروپا 
بیابنـد کـه باوجـود تحریم هـای آمریکا و 

سیاسـت فشـار حداکثـری واشـنگتن به 
تعهـدات خـود عمـل کنـد. در چارچـوب 
توافـق هسـته ای بحث ها و پیشـنهاداتی 
مطرح شـده و ما بـه این رایزنی هـا ادامه 
می دهیـم. مـا در مسـیر درسـتی بـرای 
یافتـن راه حـل چگونگی پایبنـدی اروپا به 
تعهداتـش طبق توافق قـرار داریم. در این 
صـورت ایـران که تصمیم گرفتـه طبق بند 
36 اجـرای برخـی تعهداتـش را به حالت 
تعلیـق درآورد، می توانـد بـه اجـرای کامل 
ایـن تعهـدات بازگـردد. ما پیشـرفت های 
حاصـل کرده ایـم امـا هنوز باید به سـمت 
جلـو پیش برویـم. الزم اسـت که رئیس 
اروپایـی و  بـا شـرکای  جمهـور مکـرون 

سـایرین در ایـن بـاره رایزنـی کند.

 آمریکا تروریسم اقتصادی را متوقف 

کند می تواند به میز مذاکره برگردد

صنایع دفاعی، نمادی از 
استقالل صنعتی کشور است

رییـس قـوه قضاییـه گفـت: صنایـع دفاعی، نمـاد و نمـودی از اسـتقال صنعتی 
کشـور اسـت. آیت هللا سـیدابراهیم رئیسـی در جریان بازدید از نمایشـگاه صنایع 
دفاعـی بـا تبریـک هفته دولـت، تصریح کرد: حقیقتـا جلوه »ما می توانیـم« را در 
بازدیـد از نمایشـگاه صنعت دفاعی کشـور دیدیم و این نشـان می دهـد که جوانان 
ایـن کشـور، فرمایشـات راهبـردی مقام معظم رهبـری و فرمانده معظـم کل قوا را 
بـا تمـام وجـود بـاور کرده اند.رئیـس قوه قضاییـه باور و اتـکا بر داشـته های خود 
و ارتقـای سـطح اسـتقال، عـزت و اقتـدار را از برجسـته ترین مولفـه های صنایع 
دفاعی دانسـت و افزود: صنایع دفاعی، نماد و نمودی از اسـتقال صنعتی کشـور 
اسـت و نشـان می دهد که با بهره مندی از افکار و اندیشـه های بلند بویژه نیروی 
متراکـم جـوان در کشـور و باور به دسـتیابی به پیچیده ترین صنایـع هم به لحاظ 
نـرم افـزاری و هـم سـخت افـزاری، مـی توانیـم اسـتقال اقتصـادی، صنعتـی و 
کشـاورزی را در همـه حـوزه هـا تضمین کرد.رئیسـی با بیان اینکـه حرکت جوانان 
مـا در صنایـع دفاعـی، امیـد جـدی در مـردم و یـاس و ناامیدی در دشـمن ایجاد 
کـرده اسـت، اظهـار کـرد: به وزیر محترم دفـاع هم گفتم که اقـدام جوانان عزیز ما 
در سرنگون سـازی پهپـاد آمریکایی، میزان ارتقای سـطح اقتـدار و توانمندی ایران 

را بـه تمام مسـلمانان و آزادمـردان و آزادزنان جهان نشـان داد.

جامعه

دولت

اقتصاد

سیاست

دو نماینده همچنان در بازداشت هستند

با تضعیف دولت، کسی تقویت نمی شود

قیمت ملک با افزایش تولید مسکن کاهش می یابد

کانادا رفاه 400هزار ایرانی را گروگان اهداف سیاسی کرده است

یـــک عضـــو هیـــأت نظـــارت 
در  نماینـــدگان  رفتـــار  بـــر 
دو  پرونـــده  خصـــوص 
نماینـــده بازداشـــت شـــده 
ـــر  ـــت: منتظ ـــودرو گف ـــازار خ ـــامانی در ب ـــام نابس ـــه اته ب
ـــد،  ـــا برس ـــت م ـــه دس ـــا ب ـــتیم ت ـــدارک هس ـــناد و م اس

پـــس از آن کار خـــود را آغـــاز خواهیـــم کـــرد.
ــده  ــت پرونـ ــن وضعیـ ــاره آخریـ ــلیمی دربـ علیرضاسـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــدگان مجلـ ــن از نماینـ دو تـ
ــت:  ــودرو، گفـ ــازار خـ ــامانی ها در بـ ــوص نابسـ درخصـ
منتظـــر هســـتیم کـــه اســـناد و مـــدارک بـــه دســـت 
ـــن  ـــام دهیم.ای ـــی های الزم را انج ـــا بررس ـــد ت ـــا برس م

ـــه داد:  ـــدگان ادام ـــار نماین ـــر رفت ـــأت نظـــارت ب عضـــو هی
ـــه 10  ـــان وثیق ـــرای آقای ـــاع دارم ب ـــه اط ـــی ک ـــا جای ت
میلیـــاردی در نظـــر گرفتـــه شـــد کـــه نتوانســـتند تأمیـــن 
ـــد  ـــد.وی تاکی ـــت بودن ـــم بازداش ـــروز ه ـــا ام ـــد و ت کنن
ـــد  ـــا برس ـــت م ـــه دس ـــی ب ـــه مدرک ـــان ک ـــر زم ـــرد: ه ک
ـــزود:  ـــم کـــرد. ســـلیمی اف ـــا بررســـی و ورود خواهی قطع
البتـــه مباحـــث مرتبـــط بـــا ایـــن پرونـــده از ماه هـــا 
ــأت  ــود و در هیـ ــاده بـ ــا افتـ ــر زبان هـ ــر سـ ــل بـ قبـ
نظـــارت بـــر رفتـــار نماینـــدگان هـــم بحـــث صـــورت 
ـــا  ـــرای م ـــناد ب ـــم اس ـــه گفت ـــور ک ـــا همانط ـــت. ام گرف
مهـــم اســـت و منتظـــر هســـتیم کـــه بـــه دســـت مان 

برســـد تـــا بتوانیـــم کار خـــود را آغـــاز کنیـــم.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه همـه تـوان 
انقـاب  آرمان هـای  اجـرای  بـرای  دولـت 
بـه کار گرفتـه مـی شـود، گفـت: امـروز روز 
حمایـت بیشـتر مـردم از دولـت و خدمـت 
بیشـتر دولـت بـه مـردم اسـت و مطمئنـا بـا وحـدت دولـت و ملـت، از پیچ 
تاریخـی کنونـی عبـور و دشـمن را مایـوس خواهیـم کرد.حجـت االسـام 
والمسـلمین حسـن روحانـی روز شـنبه در مراسـم تجدیـد میثـاق اعضـای 
دولـت دوازدهـم بـا آرمان هـای امـام راحـل در مرقـد بنیانگـذار کبیـر انقاب 
اسـامی، ضمـن گرامیداشـت یـاد امـام راحـل و شـهیدان رجایـی و باهنر و 
هفتـه دولـت، گفت:امـام خمینـی)ره( پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی به 
عنـوان معمـار نظـام جمهـوری اسـامی ایران مسـیر خدمـت به مـردم را به 
همه نشـان داد و حضور هیأت دولت در آغاز سـومین سـال دولت دوازدهم 
در کنـار مرقـد ایشـان تعهد چندباره به مسـیر و راهی اسـت که امـام بزرگوار 
برگزیـده و معرفـی کردنـد، امـام بزرگـوار یک نهضـت عظیم و اسـامی را به 
انقـاب اسـامی رسـاند و راهبـری انقـاب را برعهده گرفت.رئیـس جمهور با 

بیـان اینکه سـه مرحله نظام اسـامی، انقاب اسـامی و جمهوری اسـامی 
در طـول یـک خـط و مکمل یکدیگر هسـتند، اظهار داشـت: گفتمـان انقاب 
اسـامی کـه امـام بزرگـوار بـرای ما بوجـود آورد گفتمانـی توأم با سـعه صدر 
بـود و همـه اعتقـادات، اندیشـه ها و سـلیقه ها را در خـود جـای مـی داد و 
در آن ، فضـا بـرای هیچ کـس تنـگ نبـود و بایـد ایـن گفتمـان را بـا همـه 
قـدرت ادامـه دهیم.روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در گفتمـان انقـاب به طور 
عمـده آرمان هـا و آرزوهـای کوتـاه مـدت و بلندمـدت مـد نظـر بوده اسـت ، 
گفـت: در جمهـوری اسـامی ایـران آرمان های کوتـاه و بلند مـدت، راهبردها 
و برنامه هـا و حتـی اجـرا تدویـن شـد و در گفتمان جمهوری اسـامی ایران 
عمدتـًا مدیریـت نظـام اسـامی مطـرح اسـت، لذا آنهایـی که فکـر می کنند 
گفتمـان انقـاب در برابـر گفتمان جمهوری اسـامی ایران اسـت راه اشـتباه 
و خطایـی را انتخـاب کردنـد، ایـن دو در طـول یکدیگـر هسـتند و در عـرض 
هـم قـرار ندارند.رئیـس جمهـور افزود: البتـه در بسـیاری از مـوارد جمهوری 
اسـامی را بـا معیارهـای انقـاب تطبیـق می دهیـم و اگـر اصاحاتـی الزم 

اسـت آن را انجـام می دهیـم. 

عضـــو کمیســـیون عمـــران 
مجلـــس گفـــت: یکـــی از 
قیمـــت  کاهـــش  دالیـــل 
ـــزی کان  ـــه ری ـــکن، برنام مس
ـــا  ـــا ب ـــوه مســـکن اســـت و قطع ـــد انب ـــرای تولی ـــت ب دول
افزایـــش تولیـــد مســـکن و کاهـــش تقاضـــا، قیمـــت 
ـــور  ـــد کیانپ ـــی یابد.مجی ـــش م ـــج کاه ـــه تدری ـــک ب مل
عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس در گفت وگـــو 
بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری خانـــه ملـــت، افزایـــش 25 
ـــت  ـــاختمانی را مثب ـــای س ـــه ه ـــدور پروان ـــدی ص درص
ارزیابـــی کـــرد و گفـــت: قطعـــا مهـــم تریـــن اولویـــت 
ـــه  ـــی حمایـــت همـــه جانب ـــازار مســـکن در شـــرایط کنون ب

بـــرای افزایـــش تولیـــد مســـکن در کشـــور اســـت.
نماینـــده مـــردم درود و ازنـــا در مجلـــس شـــورای 
اســـامی ادامـــه داد: بـــر اســـاس آمارهـــا، کشـــور بـــا 
کمبـــود 5/1 میلیـــون واحـــدی مســـکن رو بـــه رو 
ـــون  ـــک میلی ـــا ی ـــزار ت ـــدود 800 ه ـــاالنه ح ـــت و س اس
ـــی شـــود. ـــزوده م ـــار اف ـــن آم ـــه ای ـــز ب ـــد نی ـــد جدی واح

ــدور  ــدی صـ ــش 25 درصـ ــرد: افزایـ ــح کـ وی تصریـ
پروانـــه ســـاختمانی نشـــان دهنـــده ایـــن اســـت کـــه 
ـــاز  ـــاخت و س ـــازار س ـــده ب ـــه آین ـــبت ب ـــازندگان نس س
ـــش  ـــه افزای ـــد، البت ـــنی دارن ـــداز روش مســـکن چشـــم ان
ــای  ــروژه هـ ــرای پـ ــای اجـ ــه معنـ ــه بـ ــدور پروانـ صـ

عمرانـــی نیســـت.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان، 
ــادا در  ــه کان ــر خارج ــر وزی ــارات اخی اظه
ــه  ــرای ارای ــران ب ــا ای ــرات ب ــورد مذاک م
خدمــات کنســولی بــه ایرانیــان مقیــم آن 
ــوان  ــول عن ــل قب ــئولیت و غیرقاب ــرار از مس ــی ف ــض ، نوع ــور را متناق کش
ــا ایســنا بــا اشــاره بــه  کرد.ســیدعباس موســوی، روز شــنبه در گفت وگــو ب
ــولی و  ــائل کنس ــه مس ــادا در زمین ــم کان ــان مقی ــده  ایرانی ــکات عدی مش
درخواســت آنهــا از دولــت کانــادا جهــت  همــکاری بــا دولــت ایــران جهــت 
رفــع ایــن مشــکات گفــت: موضــع سیاســی وزیــر خارجــه کانــادا و توســل 
ــان  ــه ایرانی ــات ب ــه خدم ــدم ارای ــرای ع ــوق بشــری ب ــه هــای حق ــه بهان ب
مقیــم آن کشــور در تناقــض آشــکار بــا اظهــارات خــود او اســت زیــرا از یــک 
ســو بــا نادیــده گرفتــن حقــوق شــهروندان ایرانــی تبــار خــود از اجــازه ارایــه 
ــه احــوال شــخصیه  ــوط ب ــه خدمــات اداری مرب خدمــات کنســولی از جمل
بــرای 400 هــزار ایرانــی مقیــم کانــادا خــودداری مــی کنــد و در همــان حــال، 
در پشــت ادعاهــا و مستمســک هــای حقــوق بشــری علیــه ایــران پنهــان 

مــی شــود. وی در ایــن زمینــه ادامــه داد : اگرچــه جمهــوری اســامی ایــران 
حداکثــر تــاش خــود را در 7 ســال گذشــته بــرای ارائــه تســهیات کنســولی 
بــه شــهروندان ایرانــی مقیــم کانــادا فراهــم ســاخته اســت ولــی آنهــا بــرای 
ــت  ــه دول ــت ناموج ــر مخالف ــه خاط ــان ب ــن تســهیات همچن ــت ای دریاف
ــل  ــا تحم ــات کنســولی ب ــت خدم ــرای دریاف ــی شــوند ب ــور م ــادا مجب کان

مشــقات و هزینــه هــای زیــاد راهــی کشــورهای دیگــر شــوند.
ــورت  ــه ص ــون ب ــه تاکن ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام  س
ــته  ــه گذش ــم ک ــته ای ــادا خواس ــت کان ــطه از دول ــا واس ــا ب ــتقیم ی مس
ــه  ــا ارائ ــادا ب ــم کان ــخاص مقی ــال اش ــاه ح ــرای رف ــی ب ــائل سیاس از مس
خدمــات کنســولی بــه ایرانیــان مقیــم آن کشــور کمــک کنــد ، ولــی دولــت 
ــان  ــران و ایرانی ــه ای ــا ب ــد ت ــن امــر خــودداری می کن ــادا از پذیــرش ای کان
ــات و  ــرح موضوع ــا ط ــر م ــرد: از نظ ــد ک ــد، تاکی ــی وارد کن ــار سیاس فش
ــط دو  ــراری رواب ــردن برق ــران و مشــروط ک ــا ای ــوق بشــری ب مســائل حق
کشــور یــا ارائــه خدمــات کنســولی بــه ایرانیــان مقیــم کانــادا بــه موضوعــات 

ــی ناموجــه اســت. ــه و توجیه ــک بهان ــا ی ــی، صرف فرع
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حجت االسـام والمسلمین سیدحسـن خمینی تاکید کرد: امروز روز 

حمایـت بیشـتر از دولـت و خدمـت بیشـتر بـه مردم اسـت.  حجت 

االسـام والمسـلمین سید حسـن خمینی در مراسـم تجدید میثاق 

رئیـس جمهـور و اعضـای هیـات دولت بـا آرمان هـای امام خمینی 

)ره(، ضمـن تبریـک هفتـه دولـت گفت: امـروز روز حمایت بیشـتر 

از دولـت و خدمـت بیشـتر بـه ملـت اسـت.یادگار امـام افـزود: اگـر 

خدمتی می شـود مرهون تاش همه کسـانی اسـت که در جمهوری 

اسـامی تـاش مـی کنند و اگر کاسـتی وجـود دارد هم معلول همه 

کسـانی اسـت که در ایـن مجموعه نقـش دارند.

عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس می گوید با تغییر 
از  بازداشـت برخـی  و تحـول در مدیریـت خودروسـازان و 
مدیـران ایـن شـرکت ها پـای سـوداگران از بازار کوتاه شـده و 
قیمـت  چهارچرخ ها روند کاهشـی را تجربه می کند.محمدرضا 
منصـوری عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس  گفت: 
قیمـت واقعـی خـودرو براسـاس دسـتمزد و درآمـد مـردم 
مشـخص می شـود بنابرایـن قیمت هـای کنونـی کاذب بـوده 
بهـای  از کاهـش  بـازار  بـا مدیریـت  و دالالن در تاش انـد 

چهارچرخ هـا جلوگیـری کننـد.

امروز روز حمایت بیشتر 
از دولت است

افت قیمت خودرو با 
بازداشت مدیران خودروساز

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس 
اعتقـاد دارد عمـل بـه تعهـدات برجامـی بـدون هیـچ پیـش 
شـرطی، انتظـار بـه حـق و قانونی ملـت ایـران از اروپا اسـت.
عاءالدیـن بروجـردی   در خصـوص محـور دیـدار وزیـر امـور 
خارجـه کشـورمان با رییس جمهور فرانسـه، گفـت: از عملکرد 
اروپایـی هـا در برجـام به هیـچ وجه راضی نیسـتیم. نماینده 
مـردم بروجـرد در مجلـس شـورای اسـامی، تصریح کـرد: با 
توجـه بـه تعهـدات برجامـی کـه اروپایـی بـر عهده داشـتند و 
بارهـا انتقادشـان از خـروج آمریـکا نسـبت به برجـام را اعام 
کردنـد امـا عـدم اجرای تعهداتشـان به بهانه هـای واهی و به 

دلیل فشـارهای آمریـکا اصا پذیرفتنی نیسـت.

یـک فعـال سیاسـی اصولگـرا بـا اشـاره بـه اینکـه مطالبـه و 
اولویت اول مردم، مقابله با مفاسـد اقتصادی اسـت، گفت: اگر 
می خواهیـم ریشـه های فسـاد خشـکانده شـود باید بـا عوامل 
پشـتیبان فسـاد مقابله کرد. حمیدرضا ترقی اظهار کرد: بنابراین 
ایـن خواسـت و مطالبـه مردم بایـد در اولویت قرار گیـرد. مردم 
خواهـان حفـظ و مراقبـت از بیت المـال، نظارت بـر بودجه برای 
اجرای آن در مسـیر قانونی خود و مقابله با کسـانی هسـتند که 
بـا مدیریـت مالی خود به کشـور ضـرر می زنند که خوشـبختانه 

دسـتگاه قضایـی در حـال پیگیری مطالبات مردم اسـت.

اروپا باید بدون پیش شرط 
تعهدات برجام را اجرایی کند

اولویت مردم مقابله با 
فساد اقتصادی است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آجرفرش کردن محوطه دولت خانه مخل کاوش نیست مجلس به خروج آثار تاریخی از ثبت ملی ورود کند

»حجـت نظری« عضـو کمیسـیون فرهنگی 
و اجتماعـی شـورای اسـامی شـهر تهـران 
دربـاره ورود دیـوان عدالـت اداری به پرونده 
بناهـای واجـد ارزش تاریخی معتقد اسـت:  
گاهـی اوقـات دیـوان عدالـت صاحیـت ورود بـه پرونـده ایـن بناهـا را ندارد 
و نیـاز اسـت کـه مجلـس در ایـن زمینـه ورود و تعییـن و تکلیـف کند.طـی 
ماه هـای اخیـر شـاهد خـروج تعدادی از بناهـای تاریخی ثبت ملـی در تهران 
بوده ایـم؛ موضوعـی کـه نگرانی هـای زیـادی را ایجـاد کـرده اسـت؛ مالـکان 
برخـی از ایـن بناهـا کـه عرصه آنهـا ارزش افزوده دارد از طریق طرح شـکایت 
در دیـوان عدالـت اداری، توانسـته اند رای خـروج اثـر از فهرسـت ثبـت ملـی 

بگیرند.  را 
خـروج از ثبـت ملـی بـرای بناهـای واجـد ارزش بـه مالـکان ایـن امـکان را 
می دهـد کـه ملـک را تخریـب و اقـدام بـرای سـاخت و سـاز به جـای ملکی 
کننـد کـه حفـظ آن از نظـر تاریخـی و فرهنگـی بـرای شـهر اهمیـت و ارزش 
تاریخـی داشـته کـه در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده بوده اسـت. وی 

معتقـد اسـت:  در خصـوص آثـار ثبـت شـده ملـی بایـد متفـاوت بـا سـایر 
تصمیم هـای دولتـی کـه قانون اساسـی به دیـوان عدالـت اداری اجـازه ورود 

داده، نـگاه کنیـم. 
جوان تریـن عضـو شـورای اسـامی شـهر تهـران در دوره پنجم افزود:  درسـت 
اسـت کـه ثبـت ملـی یـک تصمیـم دولتـی اسـت و دیـوان عدالـت اداری با 
شـکایت هـر شـخص حقیقـی و حقوقـی مـی توانـد بـه آن ورود کنـد امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـه نظـر می رسـد اینجـا دیـوان در ماهیـت ورود و 
نسـبت بـه اینکـه آیـا یک فضایـی واجد ارزش ثبت ملی هسـت یـا نیز ورود 

ماهـوی می کنـد.
نظـری گفـت:  مـن معتقـدم کـه اینجـا شـاید در صاحیـت دیـوان عدالـت 
اداری تردیـد وجـود داشـته و الزم باشـد در ایـن موارد حتمًا مجلس شـورای 
اسـامی تعییـن و تکلیـف کنـد؛ بـا توجـه به اینکه مرجع رسـمی تشـخیص 
واجـد ارزش بـودن یـا نبـودن بناهـای واجـد ارزش تاریخی،  سـازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری  اسـت،  دیوان عدالت اداری صاحیت 

تشـخیص واجـد ارزش بـودن یا نبـودن بناهـای تاریخـی را ندارد.

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میراث 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
آجرفـرش  درخصـوص  قزویـن  اسـتان 
سـابق  پسـت  اداره  محوطـه  کـردن 
محوطـه  در  رفتـه  کار  بـه  آجرفرش هـای  دولت خانـه گفـت:  جنـب  در 
دولت خانـه خشـکه چیـن اسـت و برای کاوش هـای آینده مشـکلی وجود 
نـدارد؛ می تـوان کار کاوش را در ابعـاد مشخص شـده انجـام، آجرهـا را 
برداشـته و بعـد از انجـام کار کاوش آجرهـا در جـای قبلـی خـود قـرار 
بگیرد.امیـر ارجمنـد در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا منطقـه قزویـن، بـا 
اشـاره بـه آجرفرش کردن محوطه اداره پسـت سـابق در جنـب دولت خانه 
اظهـار کـرد: ایـن محوطـه را می تـوان جـزء دولت خانـه قزویـن دانسـت 
بـا  انجام شـده اسـت و  کـه در سـال های مختلـف بحـث کاوش در آن 
بهره بـرداری  نمایشـگاهی  به عنـوان فضـای  آن  از  انجام شـده  شـن ریزی 
می شـد.وی افـزود: ایـن محوطـه در ایـام مختلـف از جمله در ایـام نوروز 
و مناسـبت های مختلف توسـط سـتاد خدمات سـفر اسـتفاده می شـد و 

غرفه هـای نمایشـگاهی و فضایـی بـرای اجـرای برنامه هـای گوناگـون در 
دایـر می شـد. آن 

ارجمنـد تصریـح کـرد: بـه دلیـل شـن ریزی انجام شـده در ایـن محوطه و 
گردوخـاک حاصـل از آن همـواره بـا اعتراض کسـبه و سـاکنان آن منطقه 
مواجـه بودیـم و خواسـتار سـاماندهی ایـن محوطـه بودند.ایـن مسـئول 
بـا بیـان اینکـه در شـورای فنـی مصـوب شـد بـا توجـه بـه ممنـوع بـودن 
ساخت وسـاز در ایـن فضاهـا به جـای شـن ریزی در ایـن محوطـه تاریخی 
و فرهنگـی از آجرفـرش اسـتفاده شـود، گفـت: ایـن اقدام باعث می شـود 
تـا فضـای نمایشـگاهی ایـن محوطـه از فضای آشـفته موجود بـه فضایی 

تبدیل شـود. مرتب تـر 
اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری  معـاون میـراث 
اسـتان قزویـن عنـوان کـرد: آجرفرش کردن ایـن محوطه کامـاً در ضوابط 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـت و پیش ازایـن در فصل های گذشـته 
کاوش هـای مختلـف در ایـن محوطه انجام شـده و تمام هم نخواهد شـد 

و ممکـن اسـت در آینـده بـاز هـم کاوش در این منطقه داشـته باشـیم.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از تبدیل قلعه شهر باستانی اولتان
 در پارس آباد به پایگاه ملی خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

 سرپرسـت هیـأت باسـتان شناسـی گمانه زنـی محوطه آراسـنج، 
گفـت: بـه منظور مشـخص کردن عرصه و پیشـنهاد حریم محوطه، 
شناسـایی و امکان سـنجی نهشته های باسـتانی، تعیین وضعیت 
محدوده اسـتقراری از حیث کوچ نشـینی و یا یکجانشـینی انجام 
شـد.فریبا محمـدی بـا اعـام ایـن خبرگفـت: کاوش در محوطـه 
آراسـنج بوییـن زهـرا بـه منظـور تعییـن عرصـه و پیشـنهاد حریم 
آراسـنج بـه شـماره ثبتـی 7455 در محوطـه ای بـه مسـاحت 4 
کیلومتـر مربـع  بـا  ایجـاد 24 گمانـه در ابعـاد 1×1 صـورت گرفت.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت انجـام ایـن پـروژه افـزود: ایـن گمانـه 
زنی بر اسـاس ثبت محوطه آراسـنج بر اسـاس وسـعت پراکندگی 
قطعـه سـفالینه های لعابـدار و بدون لعاب دوران اسـامی به طول 
چندیـن کیلومتـر انجام یافت. سرپرسـت هیأت باسـتان شناسـی 
گفـت: همچنیـن در پرونـده ثبتـی محـدوده محوطـه بـه طـول 2 
کیلومتـر در عـرض 1 کیلومتـر و بـدون تعییـن حدود و نقشـه قید 
شـده بـود لـذا جهـت اصـاح پرونـده ثبتـی و نیـز تعییـن حـدود 
واقعـی اثـر و نیـز شناسـایی دوره هـای فرهنگـی ایـن گمانـه زنی 
انجـام یافـت.وی بـر اسـاس ضرورت های یاد شـده اهـداف گمانه 
زنـی را شـامل؛ مشـخص کـردن عرصه محوطه آراسـنج، پیشـنهاد 
نهشـته  سـنجی  امـکان  و  شناسـایی  آراسـنج،  محوطـه  حریـم 
هـای باسـتانی، تعییـن وضعیـت محـدوده اسـتقراری از حیـث 
کـوچ نشـینی و یـا یکجانشـینی و نیـز رفـع مشـکات متقاضیـان 
و اسـتعامات موافقـت اصولـی عنـوان کـرد.وی گفـت: انتخـاب 
محـل گمانـه ها بر اسـاس شـواهد سـطح االرضـی زمیـن و تراکم 
قطعـه سـفالینه هـای پراکنـده شـده در محوطـه صـورت گرفت که 
در نتیجـه آن 17 گمانـه در ضلـع شـرقی رودخانـه فصلـی آراسـنج 
و 7 گمانـه در ضلـع غربـی رودخانـه احـداث شـد.  ایـن باسـتان 
شـناس بـا بیـان اینکـه در 17 گمانـه واقع در ضلع شـرقی رودخانه 
هیچگونـه نهشـته باسـتانی در الیـه ها مشـاهده نشـدافزود: عمق 
ایـن گمانـه هـا بسـته به نـوع خاک و الیه هـا از عمـق حداقل 1 تا 
3 متـر کـه الیـه هـای هـر گمانه شـامل الیـه خاک سـطحی، الیه 
رسـوبی رودخانه ای شـامل شـن و ماسـه و ...اسـت تا اطمینان از 

عـدم وجـود زمین شناسـی باسـتانی ادامـه یافت.
محمـدی افزود:بـه دلیـل شـباهت الیـه هـا، ضیغ وقـت و کاهش 
هزینـه هـا گمانـه هایـی را که به الیه شـن و ماسـه برخـورد میکرد 

رهـا و گمانـه جدیـد ایجاد  می شـد.

سوژه پروژه گمانه زنی 
محوطه آراسنج 

بویین زهرا انجام شد

آرزویی که خاکستر شد
 آتش سوزی گسترده ای که درگیر ارسباران شده  سرانجام جهانی شدن این محوطه طبییعی را مبهم کرده است

چند روزی است که جنگل های ارسباران طعمه حریق شده است

دامــِن  روز گذشــته  از شــش  آتــش 
»ارســباران«  حفاظت شــده  محوطــه  
گرفتــه؛  را  شــرقی  آذربایجــان  در 
ــیعی  ــش وس ــا بخ ــه تنه ــه ن ــی ک آتش
جنگل هــای  در  طبیعــی  محوطــه   از 
بلکــه  می ســوزاند،  را  شــمالی کشــور 
هــم  برنامه ریزی هایــی  و  طرح هــا 
را  محوطــه  ایــن  می خواســتند  کــه 
می شــوند.  خاکســتر  کننــد  جهانــی 
در شــرایطی کــه یونســکو 14 تیرمــاه 
ــای  ــدن جنگل ه ــی ش ــر جهان ــال ب امس
ــد زد و 10  ــر تایی ــران ُمه ــی در ای هیرکان

روز بعــد محمدحســن طالبیــان - معاون 
میــراث فرهنگــی - اعــام کــرد کــه »بــا 
در  کــه  محدودیت هایــی  بــه  توجــه 
ــای  ــرای ثبت ه ــکو ب ــهمیه بندی یونس س
می توانیــم  شــده  ایجــاد  جهانــی 
ــده  ــه پرون ــز ب ــده »ارســباران« را نی پرون
»جنگل هــای هیرکانــی« الحــاق کنیــم«، 
ــش  ــباران در آت ــای ارس ــون جنگل ه اکن
ایــن  نیســت  و مشــخص  می ســوزد 
آتش ســوزی تــا چــه حــد امتیازاتــی 
شــدن  جهانــی  می توانســتند  کــه  را 
ــد،  ــی کنن ــی را نهای ــه  طبیع ــن محوط ای

می کنــد! خاکســتر 
امــا نخســتین قدم هــا بــرای جهانــی 
 1393 مــرداد   29 از  ارســباران  شــدن 

برداشــته شــد، زمانــی کــه ایــن محوطــه  
طبیعــی بــه شــماره 204 در فهرســت 
میــراث طبیعــی ملــی ثبــت شــد و 
طالبیــان   94 اســفند  در  آن  از  بعــد 
- معــاون میــراث فرهنگــی کشــور - 
بــه دعــوت میــراث جهانــی یونســکو، 
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت 
)iucn( و شــورای بین المللــی بناهــا و 
محوطه هــای تاریخــی )ایکومــوس( و 
ــده فرهنگــی  ــا هــدف بررســی دو پرون ب
ــت  ــرای ثب ــران ب ــرف ای ــده از ط نامزدش
در فهرســت جهانــی راهــی پاریــس شــد، 
ــده  دیگــر منطقــه   ــار یــک پرون ــا در کن ت
حفاظت شــده ارســباران را بــه عنــوان 
جهانــی  ثبــت  کاندیداهــای  از  یکــی 

ــد. ــی کنن بررس
بعــد از آن جلســه در طــول دو ســال 
پرونــده  ایــن  آن، چندین بــار  از  بعــد 
برررســی و اظهارنظرهــای کارشناســی 
مطــرح شــد تــا این کــه اردیبهشــت 
1396 اعــام شــد، »بــا پذیــرش مرحلــه 
ــی  ــت جهان ــزد ثب ــده نام ــت پرون نخس
از  ارســباران  حفاظت شــده  منطقــه 
ســوی یونســکو و ارســال آن بــه اتحادیــه 
طبیعــت  از  حفاظــت  بین المللــی 
در  پژوهشــی  پایــگاه  دو   ،)IUCN(
آذربایجــان  در  خداآفریــن  شهرســتان 

می شــود.« ایجــاد  شــرقی 
پرونــده   انتخــاب  شــدن  نهایــی  بــا 
جنگل هــای  حفاظت شــده  »منطقــه 
ــته،  ــال گذش ــاه س ــباران« در بهمن م ارس
ــه یونســکو ارســال شــد.  ــده ب ایــن پرون
ــر 1396  ــر مه ــی ها اواخ ــه  بررس در ادام
ــا  ــد ت ــران آمدن ــه ای ــان یونســکو ب ارزیاب
ایــن محوطــه  طبیعــی و تاریخــی را برای 
ثبــت در فهرســت میــراث جهانی بررســی 
حفاظت شــده  منطقــه  کنند.ســرانجام 
ارســباران در 2017 بــه عنــوان میــراث 
طبیعــی ایــران بــه یونســکو معرفی شــد، 
امــا یونســکو بررســی آن را بــه اجــاس 
 - »IUCN« ــا ــرد، ام ــول ک ــال موک امس
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت - 
در چهــل و دومیــن اجــاس یونســکو در 
منامــه بحریــن پرونــده »ارســباران« را در 

ــی رد کــرد. ــه  فن مرحل
جهانــی شــدن محوطــه  ارســباران تــا چند 
مــاه بعــد مســکوت مانــد تــا این کــه بــا 
ــی«  ــی شــدن »جنگل هــای هیرکان جهان
در چهــل و ســومین اجــاس یونســکو در 
تیــر امســال، طالبیــان - معــاون میــراث 

ــری  ــت خب ــور - در نشس ــی کش فرهنگ
هیرکانــی  جنگل هــای  جهانــی  ثبــت 
ســازمان  در  تیــر   23 دوشــنبه  کــه 
ــا بیــان  میــراث فرهنگــی برگــزار شــد، ب
ــه یونســکو از ســه ســال گذشــته،  این ک
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــی را ب محدودیت های
ــد  ــور می توان ــر کش ــه و ه ــر گرفت در نظ
فقــط یــک ســهمیه »طبیعــی«، یــا 
ــی« در  ــر فرهنگ ــا »منظ ــی« ی »فرهنگ
ــح داد: »در  ــد، توضی ــته باش ــال داش س
آینــده ایــن امــکان وجــود دارد کــه اگــر 
ــردن  ــه ک ــان قصــد اضاف کشــور آذربایج
خــود  هیرکانــی  جنگل هــای  بخــش 
بــه پرونــده ایــران را داشــته باشــد، 
بــرای یکپارچــه کــردن ایــن پرونــده 
و جنگل هــا، پرونــده  ارســباران را نیــز 
ــم، در  ــه کنی ــی اضاف ــده هیرکان ــه پرون ب
ــرای یکپارچه کــردن  واقــع ایــن امــکان ب

پیشــنهاد  یکپارچه تــر  جنگل هــا 
می شــود.«

حــاال مشــخص نیســت بــا شــرایط 
ــه  ــترده ای ک ــوزی گس ــی و آتش س کنون
ــر آن اســت،  ــن روزهــا ارســباران درگی ای
ــه  ــن محوط ــی شــدن ای ســرانجام جهان

ــد. ــا برس ــه کج ــی ب طبییع
منطقــه حفاظت شــده ارســباران را نگیــن 
ــی  ــد، یک ــران می دانن ــتی ای ــوع زیس تن
ــتی  ــوع زیس ــاط تن ــته ترین نق از برجس
ــر از  ــود داشــتن کمت ــا وج ــه ب کشــور ک
پنج صــدم مســاحت کشــور بیــش از 
ــران را در  13 درصــد پوشــش گیاهــی ای
ــد از  ــت و 29 درص ــای داده اس ــود ج خ
پســتانداران، 44 درصــد پرنــدگان ایــران، 
درصــد   9 دوزیســتان،  از  درصــد   32
آبزیــان و 20 درصــد خزنــدگان کشــور در 

آن زندگــی می کننــد.

ــتان  ــی شهرس ــس میراث فرهنگ رئی
تاریخــی  »بافــت  گفــت:  خاتــم 
ــه  ــم ب ــتان خات ــت در شهرس مروس
40 هکتــار در فهرســت  مســاحت 

ــت.« ــرار گرف ــور ق ــی کش ــار مل آث
»در  گفــت:  قدیریــان  عبــاس 
ثبــت  شــورای  جلســه  ســومین 
میراث فرهنگــی  ســازمان  در  کــه 
بافــت  پرونــده  شــد،  تشــکیل 
ــد و  ــرح ش ــت مط ــی مروس تاریخ

پــس از بررســی های الزم بــه ثبــت 
رســید.«

تاریخــی  »بافــت  اوافــزود: 
ارگانیــک،  بافــت  یــک  مروســت 
تــک  دارای  و  بکــر  منســجم، 
بناهــای متعــدد ارزشــمند تاریخــی 
ــه  ــت ک ــکونی اس ــای مس و خانه ه
مناطــق  معمــاری  از خصوصیــات 
حیــاط  مثــل  خشــک  و  گــرم 
ــده  ــه و عم ــوض، باغچ ــزی، ح مرک

تبعیــت  ِگل  و  خشــت  مصالــح 
» . می کنــد

میراث فرهنگــی  اداره  رئیــس 
شهرســتان خاتــم اظهــار داشــت: 
»همچنیــن وجــود عناصــر شــاخص 
ــاق  ــک ات ــه )ت ــاال خان ــر و ب بادگی
ــت بام( در  ــر روی پش ــه ب قرارگرفت
ــر  ــز از دیگ ــکونی نی ــای مس خانه ه
ــمند  ــت ارزش ــن باف ــات ای خصوصی

ــت.« ــی اس تاریخ
ــه  بافــت تاریخــی شــهر مروســت ب
ــماره  ــا ش ــار و ب ــاحت 40 هکت مس
مردادمــاه   27 در   32613 ثبــت 
ملــی  آثــار  فهرســت  در  امســال 

ــید. ــت رس ــه ثب ــور ب کش

ثبت ملی 40 هکتار از بافت 
تاریخی یزد

نشست بررسی مطالعات تقاطع 
غیرهم سطح شوش برگزار شد

نشسـت بررسـی مطالعـات ترافیـک غیرهم سـطح شـوش، بـا حضـور سرپرسـت 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی برگـزار شـد. ایـن نشسـت عصر 
امـروز چهارشـنبه 30 مـرداد 98، با حضور دکتر علی اصغر مونسـان، سرپرسـت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، غامرضا شـریعتی اسـتاندار خوزستان، 
محمدحسـن طالبیـان معـاون میراث فرهنگـی کشـور و جمعـی از مدیـران وزارت 
میراث فرهنگی، مسـئوالن اسـتان خوزسـتان و مهندسـان مشـاور برگزار شـد.در این 
نشسـت، مهندس مشـاور شهرداری شـوش و مهندس مشـاور میراث فرهنگی و نیز 
برخـی از مدیـران و کارشناسـان بـه بیـان دیدگاه ها و نظرات خـود در خصوص تقاطع 
غیرهم سـطح شـوش پرداختنـد و مـوارد مرتبـط ایـن تقاطع غیرهم سـطح بـا حوزه 
میراث فرهنگـی به صـورت کارشناسـی مورد بررسـی قرار گرفت.مونسـان، سرپرسـت 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی در این نشست در سخنانی گفت: 
»حـوزه میراث فرهنگـی تنهـا مربوط بـه موضوع اشـیای تاریخی نیسـت، بلکه حوزه 
تمدنـی و تاریـخ و فرهنـگ نیـز بـرای همـه مـا اهمیـت فراوانـی دارد. در برخـی از 
کشـورهای همسـایه شـاهد این هسـتیم که برای خود حوزه تمدنی ایجاد می کنند 
یـا سـعی می کننـد برخـی از شـخصیت های فرهنگـی و ادبـی مـا را به نام خودشـان 
ثبـت کننـد. در موضـوع تقاطـع غیرهم سـطح شـوش هـم آنچـه بیـش از هـر چیـز 

دیگـری اهمیـت دارد، حـوزه تمدنـی این منطقه اسـت.«     

ته
نک

جهانـی شـدن محوطه  ارسـباران تا چند ماه بعد مسـکوت 
مانـد تا این کـه با جهانـی شـدن »جنگل هـای هیرکانی« 
امسـال،  تیـر  در  یونسـکو  اجـالس  و سـومین  در چهـل 
طالبیـان - معـاون میـراث فرهنگـی کشـور - در نشسـت 
خبـری ثبـت جهانـی جنگل هـای هیرکانـی کـه دوشـنبه 
23 تیـر در سـازمان میـراث فرهنگـی برگزار شـد، بـا بیان 
این کـه یونسـکو از سـه سـال گذشـته، محدودیت هایی را 
بـرای ثبـت جهانـی در نظـر گرفتـه و هـر کشـور می توانـد 
فقـط یـک سـهمیه »طبیعـی«، یـا »فرهنگی« یـا »منظر 
فرهنگی« در سـال داشـته باشـد، توضیـح داد: »در آینده 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه اگـر کشـور آذربایجـان قصد 
اضافـه کـردن بخش جنگل هـای هیرکانی خـود به پرونده 
ایـران را داشـته باشـد، بـرای یکپارچـه کردن ایـن پرونده 
و جنگل هـا، پرونـده  ارسـباران را نیـز بـه پرونـده هیرکانی 
اضافـه کنیـم، در واقـع ایـن امـکان بـرای یکپارچه کـردن 

جنگل هـا یکپارچه تـر پیشـنهاد می شـود.«  

گردشگریگردشگری

هنگ کنگی ها با ایران آشنا می شوندبرگزاری هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران
مدیـرکل بازاریابـی و تبلیغـات 
هفتـه  گفـت:  گردشـگری 
سیسـتان  اسـتان  فرهنگـی 
 3 فـردا،  از  بلوچسـتان  و 

می شـود. آغـاز  تهـران  در  شـهریورماه 
 در تهـران هفتـه فرهنگی اسـتان سیسـتانو بلوچسـتان، 
در دو بخـش جداگانـه از تاریخ 3 لغایت 8 شـهریور ماه 

می شـود. برگزار 
 6 لغایـت   3 تاریـخ  از  فرهنگـی،  هفتـه  اول  بخـش 
محـل  در   21/30 الـی   18/30 سـاعت  از  شـهریورماه 
»خانـه هنرمنـدان« و بخـش دوم آن از تاریـخ 6 لغایت 
8 شـهریورماه در محـل »مجموعـه فرهنگـی، ورزشـی 

می شـود.در  برگـزار   22 الـی   10 سـاعت  از  توچـال« 
برنامه هـای پیـش رو، ظرفیت هـای گردشـگری اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان بـا هـدف ایجـاد انگیـزه سـفر 
گردشـگران بـه ایـن منطقـه صـورت می پذیـرد.الزم بـه 
ذکـر اسـت اجرای موسـیقی و مراسـم های آیینـی، ارائه 
بسـته های تبلیغـات گردشـگری و نیـز عرضـه صنایـع 
دسـتی بخـش اصلـی برنامه هـای هفته هـای فرهنگـی 
پیـش رو بـه شـمار می آیـد.  همزمـان بـا ایـن رویـداد 
جلسـه بـا آژانـس داران و تورگردانـان تهرانی کـه در حوزه 
تورهـای داخلـی فعالیـت می کنند بـرای معرفی اسـتان 
و بررسـی چگونگـی تعریـف تـور و ایجـاد مـوج سـفر به 

اسـتان و بلوچسـتان در دسـتور کار قـرار دارد.

معاونـت گردشـگری سـازمان 
میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری بـا برگـزاری تـور 
جمعیـت  ویـژه  آشناسـازی 
هنگ کنـگ و جنوب چیـن، جاذبه های گردشـگری ایران 

می کنـد. معرفـی  را 
بازاریابـی  دفتـر  )مدیـرکل  الریجانـی  محمد ابراهیـم 
تـور  برگـزاری  اعـام خبـر  بـا  تبلیغـات گردشـگری(  و 
راسـتای  در  هنـگ کنگی هـا، گفـت  بـرای  آشناسـازی 
اصلی تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  انتخـاب کشـور چیـن 
اولویت هـای بازار گردشـگری جمهوری اسـامی ایران در 
چارچـوب تحقـق ماموریت های سـند چشـم انـداز 1404 

و جـذب 20 میلیـون گردشـگر خارجـی و همچنیـن پیرو 
مصوبـه هیـات وزیـران مبنـی بر لغـو روادید گردشـگران 
چیـن، هنگ کنـگ و ماکائـو؛ دفتـر بازاریابـی و تبلیغـات 
معاونـت گردشـگری بـا همکاری بخـش خصوصی اقدام 
بـه برنامه ریـزی جهت برگـزاری تور آشنا سـازی برای 15 
نفـر از مدیـران آژانس هـای مسـافرتی مسـتقر در هنـگ 
کنـگ و جنـوب کشـور چیـن نمـوده اسـت. وی افـزود: 
گـروه مذکـور از تاریـخ 12 شـهریور ماه سـال جـاری وارد 
ایـران خواهنـد شـد و پـس از بازدیـد از توانمندی هـای 
اصفهـان،  شـهرهای کاشـان،  در  گردشـگری کشـورمان 
شـیراز،یزد، کرمـان و تهـران در تاریـخ 19 شـهریور ایـران 

را تـرک می کننـد.

گزارش
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مدتــی اســت کــه جنگل هــای آمــازون در برزیــل طعمــه 
آتــش شــده اند. ایــن اتفــاق در فصل هــای خشــک 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــادی اس ــری ع ــل ام برزی
ــابه  ــای مش ــر از نمونه ه ــال طوالنی ت ــوزی امس آتش س
ســال های گذشــته باشــد. جنگل هــای بارانــی آمــازون، 
خانــه میلیون هــا انســان و گونــه ارزشــمند گیاهــی 
و جانــوری بیــش از دو هفتــه اســت کــه در آتــش 
زمیــن  شــش های  بــه  جنگل هــا  ایــن  می ســوزد. 
ــیژن  ــد اکس ــش از 20 درص ــرا بی ــتند؛ زی ــروف هس مع
کــره زمیــن را تامیــن می کننــد. امســال در برزیــل 
74هــزار مــورد آتش ســوزی گــزارش شــده اســت؛ 
ــا، مــاه  تقریبــا دوبرابــر ســال گذشــته. بــه گــزارش ایرن
ــل  ــاز فصــل خشــک در برزی اوت )مرداد-شــهریور( آغ
ــاران  ــم ب ــرای دوره ک ــی ب ــوان معادل ــه عن ــه ب ــوده ک ب
ســالیانه در مناطــق گرمســیری در نظــر گرفتــه می شــود. 
هــر ســاله در طــول ایــن دوره زمانــی شــاهد بــاال رفتــن 
آمــار آتــش ســوزی  در جنگل هــای ایــن کشــور هســتیم 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر، آتش ســوزی  امــا حتــی ب
بزرگــی کــه اخیــرا در آن بخــش از جنگل هــای آمــازون 
ــه  ــرار دارد ب ــور ق ــن کش ــتحفاظی ای ــوزه اس ــه در ح ک
ــات  ــی تحقیق ــادی نیســت. موسســه مل ــاده، ع راه افت
فضایــی برزیــل )INPE( بــه تازگــی اعــام کــرده 
میــزان آتش ســوزی ها در ایــن منطقــه نســبت بــه 
ســال گذشــته 80 درصــد افزایــش یافتــه و پیش بینــی 
می شــود کــه بــا تــداوم فصــل خشــک جنــگل بارانــی، 
در چنــد مــاه آتــی شــعله ها شــدت بیشــتری بگیرنــد.
از ســوی دیگــر، بررســی های انجــام شــده بــر روی 
ــا  ــی ناس ــواره حرارت ــده از ماه ــه دســت آم ــای ب داده ه
)MODIS( نشــان می دهــد کــه نــه فقــط امســال بلکــه 
ــای  ــار جنگل ه ــده دور در انتظ ــات در آین ــن اتفاق بدتری

آمــازون اســت.

پیامدهای زیست محیطی
ــونارو  ــر بولس ــی ژائ ــت محیط ــان زیس ــی کارشناس برخ
ایــن  بــروز  عامــل  را  جدیــد  جمهــوری  رئیــس 
وی  سیاســت های  معتقدنــد  و  می داننــد  بحــران 
ــازون،  ــع آم ــه از مناب ــی روی ــرداری ب ــتای بهره ب در راس
ــم زده  ــازون رق ــرای آم ــابقه را ب ــای بی س جنگل زدایی ه
اســت. بــه هــر روی، اگر اقدامــات پیشــگیرانه الزم صورت 

نگیــرد نــرخ جنگل زدایــی ســالیانه در آمــازون بــار دیگــر 
از 9 هــزار و 600 متــر مربــع کــه در ســال 2004 شــاهد آن 
بودیــم، پیشــی می گیــرد. بــه گــزارش ســرویس نظــارت 
بــه  امســال  آتش ســوزی های  کوپرنیکــس،  جــوی 
تنهایــی چیــزی در حــدود 251 میلیــون تــن دی اکســید 
کربــن بــه هــوا آزاد کرده انــد. افــزون بــر ایــن، بــاال رفتــن 
ــتی  ــوع زیس ــه، تن ــن منطق ــوزی ها در ای ــار آتش س آم
ــای  ــت. جنگل ه ــه اس ــر انداخت ــه خط ــز ب ــازون را نی آم
بارانــی آمــازون کــه خانــه صدهــا قبیلــه بومــی اســت از 
ــل  ــی اســت. پ ــوری غن ــع طبیعــی و گونه هــای جان مناب

فایــن اکولوژیســت دانشــگاه برکلــی می گویــد: »جنــگل 
بارانــی آمــازون گنجینــه جهــان اســت. شــبیه هیــچ جای 
دیگــری نیســت. گســتره و ابعــاد ایــن جنگل هــای بکــر 
ــر  ــمار از ه ــای بی ش ــت. گونه ه ــده اس ــا خیره کنن واقع
نــوع موجــود زنــده کــه هــزاران مــورد از آن هــا هیــچ گاه 
توســط دانشــمندان توصیــف نشــده اند... . همگــی بایــد 

ــه دســت هــم دهیــم.« ــرای حفــظ آن دســت ب ب

مشارکت برزیل در کنترل آتش سوزی  ها
رئیــس جمهــوری برزیــل بــه نیروهــای نظامــی دســتور 

داد تــا بــه مقابلــه بــا آتش ســوزی های جنــگل آمــازون 
ــر بولســونارو«  ــزارش ایســنا، »ژائی ــه گ ــد. ب ــک کنن کم
ــن فشــار  ــاال گرفت ــس از ب ــل پ ــوری برزی رئیــس  جمه
رهبــران کشــورهای اروپایــی بــه نیروهــای نظامــی 
دســتور داد تــا بــرای مقابلــه بــا حریــق جنــگل آمــازون 
رئیــس جمهــوری  پیــدا کننــد.  در منطقــه حضــور 
برزیــل بــا انتقــاد از رویکــرد کشــورهای دیگــر در 
ــت:  ــازون گف ــگل آم ــوزی  در جن ــه آتش س ــورد حادث م
بــرای  زمینــه ای  نمی توانــد  اخیــر  آتش ســوزی های 

ریه جهان همچنان می سوزد
آتش سوزی بی سابقه اخیر در جنگل های آمازون، این منطقه موسوم به ریه زمین را به منبع 

بزرگی برای انتشار دی اکسید کربن تبدیل کرده است

برخــی کارشناســان زیســت محیطــی ژائــر بولســونارو، رئیس جمهــوری جدیــد برزیــل را عامــل 
ــتای  ــت های وی در راس ــد سیاس ــد و معتقدن ــازون می دانن ــای آم ــوزی جنگل ه ــروز آتش س ب
ــم  ــازون رق ــرای آم ــای بی ســابقه را ب ــازون، جنگل زدایی ه ــع آم ــه از مناب ــی روی ــرداری ب بهره ب
ــی  ــرخ جنگل زدای ــرد ن ــورت نگی ــگیرانه الزم ص ــات پیش ــر اقدام ــر روی، اگ ــه ه ــت. ب زده اس
ســالیانه در آمــازون بــار دیگــر از 9 هــزار و 600 متــر مربــع کــه در ســال 2004 شــاهد آن بودیــم، 
پیشــی می گیــرد. بــه گــزارش ســرویس نظــارت جــوی کوپرنیکــس، آتش ســوزی های امســال 

بــه تنهایــی چیــزی در حــدود 251 میلیــون تــن دی اکســید کربــن بــه هــوا آزاد کرده انــد.

ــل  ــوری برزی ــونارو، رئیس جمه ــر بولس ژائی
ــر در  ــورهای دیگ ــرد کش ــاد از رویک ــا انتق ب
جنــگل  در  آتش ســوزی   حادثــه  مــورد 
آتش ســوزی های  کــرده،  اعــالم  آمــازون 
اخیــر نمی توانــد زمینــه ای بــرای اعمــال 
ــه  ــرًا وی ب ــد. اخی ــی باش ــای تنبیه تحریم ه
نیروهــای نظامــی دســتور داد تــا بــه مقابلــه 

کننــد. کمــک  آتش ســوزی های  بــا 
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ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
ــوز آســیایی در فــات  ــزد گفــت: نجــات ی ی
مرکــزی ایــران مســتلزم مدیریــت متمرکــز 
ــوان در یــک محــدوده  ــر حی ــب تکثی در قال
ــی  ــه طبیع ــرایط نیم ــزرگ و در ش ــیار ب بس
اســت. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
ــرکل  ــی، مدی ــره پورمائ ــزد، نی ــوان از ی ج
حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد ضمن 
بازدیــد از پاســگاه خوشــومی، آبشــخور چــاه 
ســرخو و منطقــه نــی بــاز واقــع در پناهــگاه 
حیــات وحــش دره انجیــر اردکان از انجــام 
ــش رو  ــای پی ــی گزینه ه ــی و بررس مکانیاب
بــه منظــور تکثیــر نیمــه طبیعــی یــوز خبــر 
داد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــوز  ــزود: نجــات ی ــه اف ــزد در ادام اســتان ی
آســیایی در فــات مرکــزی ایــران مســتلزم 
مدیریــت متمرکــز در قالــب تکثیــر حیــوان 
در یــک محــدوده بســیار بــزرگ و در شــرایط 
نیمــه طبیعــی اســت وگرنــه حداقــل در 
زیرگونــه  ایــن  انقــراض  ایــران مرکــزی 
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــی اس قطع
زیســت اســتان یــزد در ادامــه صحبــت 
ــیت  ــه حساس ــه ب ــا توج ــت: ب ــش گف های
ــد تمــام تــاش  ــادر بای ــه ن ــن گون حفــظ ای
و امکانــات را در راســتای حفــظ نســل ایــن 
ــرکل  ــم. مدی ــه کار گیری ــمند ب ــه ارزش گون
ــا  ــزد ب ــتان ی ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی از  ــزد یک ــتان ی ــه اس ــن ک ــه ای ــاره ب اش
پلنــگ  یــوز  زیســتگاه های  مهمتریــن 
آســیایی بــوده، افــزود: در ســال های اخیــر 
ــه  ــه علــت توســعه معــادن و جاده هــا و ب ب
ــتگاهی و  ــای زیس ــع کریدور ه ــع آن قط تب
ــن  ــت ای ــاده ای جمعی ــات ج ــش تلف افزای
موجــود بــا ارزش بــه شــدت کاهــش یافتــه 
ــوز  ــتگاه های ی ــت زیس ــی اس ــت. گفتن اس
در ایــران بــه علــت پیشــروی بیابان هــا 
زمین هــای  از  بخشــی  شــدن  تبدیــل  و 
و  کشــاورزی  زمین هــای  بــه  زیســتگاه 
مســکونی شــدن بخشــی دیگــر و همچنیــن 
از بیــن رفتــن مراتــع توســط دام هــای 
ــو و  ــداد آه ــش تع ــه کاه ــی و در نتیج اهل
گــوزن کــه از منابــع غذایــی یوزهــا هســتند 
کاهــش یافتــه  اســت. ایــران از دهــه 1970 
ــای  ــتگاه یوزپلنگ ه ــا زیس ــوان تنه ــه عن ب
ــت. ــده  اس ــناخته ش ــی( ش ــیایی )ایران آس

ه ها
تصاویر خاکستر شدن گونه های جانوری گون

مربوط به ارسباران نیست
محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
ــره  ــر منتش ــرد: تصاوی ــام ک ــرقی اع آذربایجان ش
شــده در فضــای مجــازی از خاکســتر شــدن 
گونه هــای جانــوری، مربــوط بــه آتش ســوزی مراتــع 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــره داغ( نیســت. ب ــای ارســباران )ق و جنگل ه
حمیــد قاســمی اظهــار داشــت: ایــن تصاویــر که حاوی خاکســتر 
ــوان  ــه هیــچ عن ــه هــای خرگــوش و گــوزن اســت ب شــدن گون
مربــوط بــه آتــش ســوزی قــره داغ نیســت و بیشــتر بــه تصاویــر 
آتــش ســوزی ســایر مناطــق مربــوط اســت و احتمــال فتوشــاپ 
ــن بررســی  ــق آخری ــزود: طب ــز وجــود دارد. وی اف ــودن آن نی ب
هــا تاکنــون هیــچ گــزارش و خبــری مبنــی بــر آســیب رســیدن 
بــه گونــه هــای جانــوری منطقــه قــره داغ وجــود نداشــته اســت 
و هــر گونــه انتشــار خبــر و گــزارش در ایــن زمینــه کــذب بــوده 
و واقعیــت نــدارد. قاســمی، انتشــار و پخــش چنیــن تصاویــری 
را اقدامــی روانــی از ســوی افــراد مغــرض و نــاآگاه دانســت کــه 
ــرداری هــای  ــد از آتــش ســوزی اخیــر بهــره ب تــاش مــی کنن

ــن  ــاره آخری ــند. وی درب ــته باش ــوگیرانه داش ــی و س ــر واقع غی
ــاش  ــا ت ــت: ب ــباران، گف ــه ارس ــش گرفت ــه آت ــت منطق وضعی
هــای انجــام شــده توســط نیروهــای امــدادی از نهادهــا و ارگان 
هــای مختلــف، روز گذشــته آتــش مهــار شــد امــا هنــوز آتــش 
ــه  ــمی ادام ــود دارد. قاس ــق وج ــی از مناط ــتر در برخ زیرخاکس
ــتند و  ــه هس ــوز در منطق ــا هن ــاس بالگرده ــن اس ــر همی داد: ب
ــرده  ــروع ک ــروز ش ــح ام ــاعات صب ــی را از س ــات آب پاش عملی
ــزار  ــا 164 ه ــگل هــای ارســباران ب ــا، جن ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ان
هکتــار وســعت از بکرتریــن مناطــق جنگلــی ایــران بــه لحاظــط 
تنــوع گونــه هــای گیاهــی و جانــوری آن شــمرده مــی شــود، بــه 
گونــه ای کــه گفتــه مــی شــود 15 تــا 20 درصــد مجمــوع گونــه 
ــی  هــای گیاهــی شــناخته شــده کشــورمان در ایــن لکــه جنگل
یافــت مــی شــود. گفتنــی اســت در ایــن جنــگل هــا و مراتــع 
ــه از  ــوری شــامل 215 گون ــه جان ــوع گون ــر 300 ن ــزون ب ــا اف زیب
پرنــدگان، 29 گونــه از خزنــدگان نــادر، 48 گونــه از پســتانداران و 

ــد. ــوع ماهــی زیســت مــی کنن 17 ن

ــاز  ــرای ف ــران از اج ــای ای ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ــی ط ــر مل  مدی
ــتان  ــتای اس ــه در 83 روس ــه ارومی ــای دریاچ ــرح احی ــم ط پنج
خبــر داد.  بــه گــزارش ایســنا، علــی ارواحــی در بیســتمین جلســه 
کارگــروه ملــی راهبــری پــروژه همــکاری در احیــای دریاچــه ارومیه 
از طریــق مشــارکت جوامــع محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایــدار 
ــه در ســالن جلســات ســاختمان  ــوع زیســتی ک و حفاظــت از تن
ــاز  ــت: ف ــزار شــد، گف ــاد کشــاورزی اســتان برگ ــک جه شــماره ی
پنجــم طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق مشــارکت جوامــع 
محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایــدار و حفاظــت از تنــوع زیســتی 
در 83 روســتای ایــن اســتان اجــرا شــد و قــرار اســت بــه تعــداد 
روســتاها در فــاز ششــم  12 روســتای جدیــد نیــز اضافــه و در 35 
روســتای قدیمــی نیــز برنامــه هــای آموزشــی ترویجــی همچنــان 
ــاد کشــاورزی  ــازمان جه ــس س ــی رئی ــد. رســول جلیل ــه یاب ادام
ــارکت  ــکاری و مش ــه از هم ــن جلس ــز در ای ــی نی ــان غرب آذربایج
بیــش ازیکهــزار و 312 بهــره بــردار در اجــرای 5 فــاز طــرح احیــای 
ــی در اســتقرار  ــق مشــارکت جوامــع محل ــه از طری دریاچــه ارومی
کشــاورزی پایــدار و حفاظــت از تنــوع زیســتی خبــر داد. وی اظهــار 
ــک  ــا در بخــش کشــاورزی کم ــی م ــت اصل ــدف و اولوی ــرد: ه ک
ــه اســت ، چــرا کــه زندگــی و ســامت  ــه احیــای دریاچــه ارومی ب
بیــش از 15 میلیــون نفــر در منطقــه شــمالغرب کشــور بــه حیــات 
ایــن زیســت بــوم بســتگی دارد. جلیلــی افــزود: کاهــش مصــرف 
ــه منظورانجــام  ــی ب آب و نهاده هــای شــیمیایی و بســیج اجتماع
اقدامــات احیایــی دریاچــه ارومیــه و حفاظــت از تنــوع زیســتی از 

اهــداف ایــن پــروژه اســت. وی بیــان کــرد: در ســال هــای اخیــر 
ــز  ــاه متمرک ــه و گی ــن آب، مزرع ــع تامی توجــه در ســه حــوزه منب
شــده اســت تــا بتــوان بــا تغییــر الگــوی کشــت در جهــت کاهــش 
مصــرف آب قــدم برداشــت بــه طــوری کــه 33 میلیــارد تومــان از 
محــل اعتبــارات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در ســال گذشــته 
بــرای توســعه سیســتم هــای نویــن آبیــاری در بخــش کشــاورزی 
ــا  ــی ب ــه داد: کشــت محصوالت ــی ادام ــه شــده اســت. جلیل هزین
مصــرف آبــی کــم، حفــظ و ارتقــای بهــره وری خــاک کشــاورزی، 
مدیریــت روان آب هــا، حفــظ منابــع آب زیرزمینــی و اســتفاده از 
تکنولــوژی هــای روز بــرای کاهــش مصــرف آب از دیگــر اقدامــات 
ایــن ســازمان بــرای مقابلــه بــا کــم آبــی اســت. وی خاطرنشــان 
کــرد: در طــی 4 ســال گذشــته در اثــر انتقــال تکنیــک هــای نویــن 
بــه ســر مــزارع و بــه کارگیــری شــیوه هــای بــه زراعــی و بــه نــزادی 
ــی و دســتگاه های  و مشــارکت بخــش خصوصــی و جوامــع محل
اجرایــی ذیربــط توانســتیم 152 میلیــون متــر مکعــب در مصــرف 
ــن  ــه ای ــم. در ادام ــی کنی ــه جوی ــاورزی صرف ــش کش آب در بخ
جلســه بیتــا احمدیــان مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی 
آذربایجــان غربــی گزارشــی از  میــزان پیشــرفت فــاز پنجــم پــروژه 
همــکاری در احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق مشــارکت جوامــع 
محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایــدار و حفاظــت از تنــوع زیســتی 
را بــرای حاضریــن در جلســه ارائــه کــرد و بــر لــزوم برنامه ریــزی 
دقیــق تــر بــه منظــور اجرایــی کــردن فــاز ششــم بــا حضــور اعضای 
ــزود:  ــان اف ــرد. احمدی ــد ک ــروژه تاکی ــری پ ــی راهب ــروه مل کارگ

ــع  ــارکت جوام ــب مش ــی و جل ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس ارتق
ــم  ــه یکــی از اهــداف مه ــای دریاچــه ارومی ــت احی ــی درجه محل
ایــن پــروژه اســت و در همیــن راســتا تــا کنــون بیــش ازیکهــزار 
و 312 نفــر از جوامــع محلــی و کشــاورزان حوضــه آبریــز دریاچــه 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــار دراج ــزار و 923 هکت ــطح یکه ــه در س ارومی
همــکاری کرده انــد. وی نتایــج مثبــت و موفقیت آمیــز پــروژه 
احیــای دریاچــه ارومیــه را نتیجــه همــکاری بیــن بخشــی میــان 
ــن،  ــت ژاپ ــه دول ــی از جمل ــی و بین الملل ــف مل ــای مختل نهاده
برنامــه عمــران ملــل متحــد، ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان 

ــه ای، ســازمان های  ــط زیســت، ســازمان آب منطق حفاظــت محی
ــی و  ــی در دو اســتان آذربایجــان غرب ــاد و جوامــع محل مــردم نه
شــرقی دانســت. احمدیــان اضافــه کــرد: ایــن پــروژه بــا محوریــت 
استقرارکشــاورزی پایــدار و بــا هــدف صرفــه جویــی 35 درصــدی 
آب درون مزرعــه ای ، کاهــش 40 در صــدی مصــرف نهــاده هــای 
شــیمیایی، افزایــش 20 درصــدی شــاخص بهــره وری اقتصــادی 
مزرعــه در واحــد ســطح، مدیریــت پســماند و ضایعــات کشــاورزی 
ــک  ــوان بیولوژی ــش ت ــت افزای ــه در جه ــه مزرع ــت آن ب و برگش

ــرد. ــام می گی ــظ آب انج ــاک و حف خ

آتــش از چنــد روز گذشــته دامــِن محوطــه  حفاظت شــده 
آتشــی  گرفتــه؛  را  شــرقی  آذربایجــان  در  »ارســباران« 
در  طبیعــی  محوطــه   از  وســیعی  بخــش  تنهــا  نــه  کــه 
بلکــه طرح هــا  را می ســوزاند،  جنگل هــای شــمالی کشــور 
و برنامه ریزی هایــی هــم کــه می خواســتند ایــن محوطــه 
ــنا، در  ــزارش ایس ــه گ ــوند. ب ــد خاکســتر می ش ــی کنن را جهان
ــر جهانــی شــدن  شــرایطی کــه یونســکو 14 تیرمــاه امســال ب
ــد  ــد زد و 10 روز بع ــر تایی ــران ُمه ــی در ای ــای هیرکان جنگل ه
ــام  ــی - اع ــراث فرهنگ ــاون می ــان - مع ــن طالبی محمدحس

اجرای فاز پنجم احیای دریاچه ارومیه در 
83 روستای آذربایجان غربی  

رنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

پسماند

مسووالن

شهرداری تهران پاسخگوی مشکالت 
زیست محیطی جنوب پایتخت باشد

دفن پسماند های صنعتی کشور 
در استان قزوین ممنوع است

گفــت:  تهــران  اســتاندار 
زیســت محیطی  مشــکات 
تهــران  شــهرداری  کــه 
پایتخــت  جنــوب  بــه 
تحمیــل کــرده را پیگیــری می کنیــم و شــهرداری 
بایــد پاســخگوی ایــن مســائل باشد.انوشــیروان 
دنبــال  بــه  اســتانداری  افــزود:  محســنی بندپی 
مکلــف کــردن شــهرداری تهــران اســت تــا مشــکات 
زیســت محیطی جنــوب پایتخــت بــا همــکاری ایــن 
ــر  ــاغ وزی ــه اب ــا توجــه ب ــاد حــل شــود. وی ب دو نه
کشــور مبنــی بــر نظــارت اســتانداری بــر فعالیت هــای 
زیســت محیطی شــهرداری تهــران، گفــت: اســتانداری 
تمامــی معضــات و مشــکات زیســت محیطی جنوب 
پایتخــت را بررســی و نظــارت می کنــد. اســتاندار 
تهــران گفــت: در اولیــن هفتــه بعــد از اتمــام هفتــه 
پیگیــر مشــکات زیســت محیطی مرکــز  دولــت 

ــچ مــوردی  ــم، هی ــه معتقدی ــوه هســتیم، چراک آرادک
بــه انــدازه حفــظ ســامت مــردم بــرای دولــت حائــز 
اهمیــت نیســت. وی گفــت: فرمانــدار ری از بــدو 
ورود، مطالبه گــری خوبــی درخصــوص مشــکات 
ــه  ــزک ب ــهردار کهری ــته و از ش ــتان داش ــن شهرس ای
واســطه داشــتن روحیــه عملیاتــی و برنامه محــوری 
نیــز قدردانــی می شــود. وی طرح هــای افتتاحــی 
امــروز ری؛ شــامل ســالن مدیریــت بحــران، افتتــاح 
ســاختمان مرکــز اورژانــس و بوســتان های مختلــف، 
ــمنان  ــه های دش ــه نقش ــت ک ــر اس ــن ام ــن ای مبی
مبنــی بــر دلســرد کــردن مــردم از انقــاب بی نتیجــه 
و  بالندگــی  نشــان دهنده  و  خــورده  شکســت  و 
ــر و  ــت تدبی ــزود: دول ــت. وی اف ــاب اس ــد انق رش
امیــد تاکنــون از محــل ارزش افــزوده بــه شــهرها و 
روســتاهای کمتــر برخــوردار و فاقــد دهیــاری 20 هزار 

ــت. ــرده اس ــه ک ــان هزین ــارد توم میلی

ــت  ــر مدیری ــت دفت سرپرس
ــت  ــازمان حفاظ ــماند س پس
محیــط زیســت از ممنوعیت 
دفــن پســماند های صنعتــی 
از ابتــدای ســال 97 دراســتان قزویــن خبــر داد. 
ــگاران  ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــندیده ب ــن پس حس
ــت  ــه مدیری ــاره ب ــا اش ــندیده ب ــن پس ــوان، حس ج
ــن  پســماند های صنعتــی و خانگــی در اســتان قزوی
اظهــار کــرد: در ســایت پــردازش محمــد آبــاد اســتان 
ــماند  ــن پس ــا 650 ت ــدود 550 ت ــه ح ــن روزان قزوی
ــت  ــه ظرفی ــی اســت ک ــن در صورت وارد می شــود، ای
ــه  ــت. ب ــن اس ــه 250 ت ــایت روزان ــن س ــی ای اصل
گفتــه پســندیده اگــر بیــش از ظرفیــت  ســایت 
پســماند وارد شــود مشــکاتی از جملــه افزایــش 
ــه  ــیرابه و... ب ــد ش ــی، تولی ــت محیط ــوارض زیس ع
ــه ســایت  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی آورد. او ب ــود م وج

ــوز تکمیــل نشــده اســت،  ــاد هن ــردازش محمــد آب پ
افــزود: تاسیســات و تکنولــوژی طراحــی شــده بــرای 
ســایت هنــوز کامــل نشــده اســت، بــه همیــن دلیــل 
کمپوســتی کــه تولیــد می شــود دارای اســتاندار های 
ــت  ــت و قابلی ــاورزی نیس ــی و کش ــت محیط زیس
اســتفاده نــدارد. سرپرســت دفتــر مدیریــت پســماند 
ــن  ــان ای ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کــه اولویــت اصلــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
قزویــن مدیریــت پســماند های صنعتــی اســت، 
ــواع  ــادی از ان ــیار زی ــر بس ــته مقادی ــت: در گذش گف
ــن  ــاک وارد اســتان قزوی ــف و خطرن پســماند  مختل
ــام  ــدون انج ــاد ب ــد آب ــه محم ــد و در مجموع می ش
فعــل و انفعــاالت تکنولوژیکــی دفــن می شــدند، امــا 
ــروه  ــات کارگ ــدای ســال 97 براســاس تصمیم از ابت
ایــن  مدیریــت پســماند اســتان قزویــن دفــن 

ــد. ــام ش ــوع اع ــماند ها ممن پس

10 شکارچی متخلف در گناوه دستگیر شدند
ماموران یگان حفاظت محیط زیست گناوه 10 شکارچی متخلف حیوانات و پرندگان وحشی را در 
مرداد ماه امسال دستگیر کردند. به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: 
متخلفان  که برای شکار وحوش به مناطق کوهستانی شول و بینک عزیمت و آماده شکار بودند 
قبل از هرگونه اقدامی شناسایی، دستگیر و به مقام های قضایی این شهرستان تحویل شدند.

گزارش

تکثیر نیمه طبیعی 
یوز در پناهگاه یزد

ل ها
کاهش 36 درصدی آمار حریق جنگ

در جنگل ها و مراتع کشور 
جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور از کاهــش 36 درصدی 
ــال 98  ــع در س ــا و مرات ــق در جنگل ه ــار حری آم
خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ علــی عبــاس نــژاد گفــت: 
ــاق  ــل امســال در سراســر کشــور اتف ــه اوای ــی ک ــا بارندگی های ب
افتــاده اســت جنــگل هــا و مراتــع کشــور بــا  افزایــش پوشــش 
بــرای  الزم  پیش بینی هــای  و  شــده اند  روبــه رو  گیاهــی 
ــت  ــگان حفاظ ــوی ی ــی از س ــای احتمال ــری از حریق ه جلوگی
ســازمان جنگل هــا انجــام شــده اســت. وی آمــار حریــق 
ــاه  ــرداد م ــان م ــا پای ــته را ت ــال گذش ــع در س ــا و مرات جنگل ه
366 فقــره اعــام کــرد و افــزود: ایــن میــزان امســال بــا کاهــش 
ــت.  ــیده اس ــره رس ــه 232 فق ــده و ب ــه ش ــدی مواج 36 درص
ــارکت  ــکاری و مش ــرد را هم ــن عملک ــه ای ــژاد نتیج ــاس ن عب
ــع  ــتداران مناب ــاد و دوس ــازمان های مردم نه ــی، س ــع محل جوام
ــا  ــت: ب ــن گف ــت. وی همچنی ــت دانس ــط زیس ــی و محی طبیع
وجــود کاهــش تعــداد حریــق امــا متاســفانه امســال بــه لحــاظ 

ــه  ــوری ک ــه ط ــم ب ــه رو بودی ــق روب ــش حری ــا افزای ــطح ب س
ســطح حریــق در ســال گذشــته بــه مســاحت 916 هــزار هکتــار 
بــوده و ایــن میــزان امســال بــا 37 درصــد افزایــش بــه 1254 
ــوزی ها در  ــه آتش س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــیده اس ــار رس هکت
ــور  ــتانی و صعب العب ــق کوهس ــتر در مناط ــی بیش ــع طبیع مناب
ــر و  ــته تدابی ــنوات گذش ــرد: از س ــح ک ــد تصری ــاق می افت اتف
ــام شــده  ــق انج ــرای پیشــگیری از حری ــای الزم ب پیش بینی ه
ــال  ــق و ارس ــای حری ــع اطف ــرح جام ــن ط ــه و تدوی ــا تهی و ب
ــر  ــی سراس ــع طبیع ــه ادارات کل مناب ــتورالعمل های الزم ب دس
ــق را شناســایی کــرده و  ــی حری کشــور نقــاط حســاس و بحران
ــت  ــا گش ــی ب ــای حفاظت ــت و نیروه ــگان حفاظ ــان ی فرمانده
و مراقبــت در مناطــق بحرانــی و حســاس بــه آتش ســوزی 
ــزود:  ــد. وی اف ــام می دهن ــای الزم را انج ــت و دیدبانی ه مراقب
ــا همــکاری مســئوالن  ــق ب ــه طــرح جامــع اطفــای حری ــا تهی ب
ــا و  ــق جنگل ه ــای حری ــوع اطف ــط، موض ــازمان های مرتب و س

ــه اســت. ــرار گرفت ــاع ق ــع در دســتور کار وزارت دف مرات

اند
سم

پ

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــه کمپوســت یــک حرکــت  ــه ب گفــت: تبدیــل زبال
ــمت  ــه س ــا را ب ــه م ــت ک ــی اس ــت محیط زیس
ــع  ــد مناف ــه بای ــن زمیت ــد و در ای ــدار ســوق می ده توســعه پای
اقتصــادی در اولویــت هــای بعــدی باشــدچراکه آنچــه بیــش از 
بیــش اهمیــت دارد حفــظ محیــط زیســت اســت. بــه گــزارش 
ایمنــا، حســین امیــری در جلســه کنتــرل پــروژه هــای ســازمان 
مدیریــت پســماند بــا بیــان اینکــه تحــوالت اساســی در ســازمان 
پســماند در حــال اجــرا اســت، اظهــار کــرد: اقدامــات زیربنایــی 
بســیار خوبــی در ایــن ســازمان انجــام شــده و در تدویــن برنامــه 
هــا همــواره بــه مســائل زیســت محیطــی توجــه ویــژه ای مــی 
ــا بیــان اینکــه در مســائل زیســت محیطــی نبایــد  شــود. وی ب
ــل  ــرد: تبدی ــار ک ــم، اظه ــه کنی ــع اقتصــادی توج ــه مناف ــا ب تنه
زبالــه بــه کمپوســت یــک حرکــت زیســت محیطــی اســت کــه 
بــه ســمت توســعه پایــدار ســوق می دهــد و در ایــن زمیتــه بایــد 
منافــع اقتصــادی در اولویــت هــای بعــدی باشــد چراکــه آنچــه 
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داد تــا بــه مقابلــه بــا آتش ســوزی های جنــگل آمــازون 
ــر بولســونارو«  ــزارش ایســنا، »ژائی ــه گ ــد. ب ــک کنن کم
ــن فشــار  ــاال گرفت ــس از ب ــل پ ــوری برزی رئیــس  جمه
رهبــران کشــورهای اروپایــی بــه نیروهــای نظامــی 
دســتور داد تــا بــرای مقابلــه بــا حریــق جنــگل آمــازون 
رئیــس جمهــوری  پیــدا کننــد.  در منطقــه حضــور 
برزیــل بــا انتقــاد از رویکــرد کشــورهای دیگــر در 
ــت:  ــازون گف ــگل آم ــوزی  در جن ــه آتش س ــورد حادث م
بــرای  زمینــه ای  نمی توانــد  اخیــر  آتش ســوزی های 

ــد  ــد. فرانســه و ایرلن ــی باش ــای تنبیه ــال تحریم ه اعم
ــه  ــرای مقابل ــل ب ــه برزی ــی ک ــد در صورت ــام کرده ان اع
اقدامــی  آمــازون  در  اخیــر  آتش ســوزی های  بــا 
انجــام ندهــد از تصویــب توافــق تجــاری بــا ایــن کشــور 
خــودداری خواهنــد کــرد. همچنیــن گروه هــای زیســت 
محیطــی روز جمعــه گذشــته تظاهراتــی را در شــهرهای 
مختلــف ایــن کشــور ترتیــب داده و خواســتار آن شــدند 
تــا بــرای مقابلــه بــا ایــن آتش ســوزی ها اقدامــی 
ــه گــزارش شــبکه خبــری بی بی ســی، آمــازون  شــود. ب

جهــان  در  اســتوایی  جنگل هــای  وســیع ترین  کــه 
بــه حســاب می آیــد بــرای حفــظ و ذخیــره کربــن 
ــد  ــی را کن ــای جهان ــد گرم ــه رون ــی اســت چــرا ک حیات
می ســازد. ایــن جنگل هــا کــه بــا عنــوان "ریه هــای 
زمیــن" شــناخته می شــوند زیســتگاه ســه میلیــون 
گونــه گیاهــی و جانــوری و یــک میلیــون بومــی اســت.
ــا  ــوزی ه ــش س ــش آت ــورد افزای ــازه در م ــزارش ت گ
ــت  ــاد از سیاس ــه انتق ــود ک ــی ش ــر م ــی منتش درحال
ــه  ــاال گرفت ــای بولســونارو ب ــی آق ــای زیســت محیط ه

است.دانشــمندان مــی گوینــد کــه میــزان نابــودی 
ــه  ــه ک ــاه ژانوی ــدن او در م ــان ســر کار آم ــازون از زم آم
ــتاب  ــوده ش ــراه ب ــعه هم ــت توس ــویق سیاس ــا تش ب
ــگل  ــن جن ــوان بزرگتری ــه عن ــازون ب ــت. آم ــه اس گرفت
باران خیــز اســتوایی یکــی از مهــم تریــن منابــع جــذب 
کربــن اس.  دولــت هــای قبلــی برزیــل طــی یــک دهــه 
گذشــته موفــق بــه کاهــش جنــگل زدایــی شــده بودنــد. 
ــات  ــه تحقیق ــر موسس ــل مدی ــاه قب ــا م ــونارو ام بولس
ــف  ــرای تضعی ــاش ب ــی و ت ــه دروغگوی ــی را ب فضای

ــرد. ــم ک ــت مته دول

ثبت بدترین آتش سوزی تاریخ آمازون
ثبــت و گــزارش 9500 مــورد آتــش ســوزی در جنگلهــای 
ــخ  ــدی در تاری ــورد جدی ــته رک ــه گذش ــازون در هفت آم
ایــن منطقــه برجــای گذاشــت. کشــاورزان و چــوب 
بــران، مقصــران اصلــی ایــن آتــش ســوزی هســتند کــه 
ــور  ــال شــده رئیــس جمه ــه دلیــل سیاســت های دنب ب
ــد و  ــرار گرفته ان ــرزنش ق ــورد س ــونارو م ــل، بولس برزی
حــاال رئیــس جمهــور و طرفدارانــش اظهــار شرمســاری 
می کننــد. اکنــون فصــل موســوم بــه کوئیمــادا یــا 
ــن  ــت ای ــا واقعی ــت ام ــوزی« اس ــش س ــع و آت »قط
اســت کــه 85 درصــد از آتــش ســوزی اخیــر ربطــی بــه 
ایــن پدیــده )خشــکی هــوا( نــدارد و بــه گفتــه پائولــو 
مونتینهــو مدیــر موسســه تحقیقــات طبیعــت آمــازون، 
دســتان انســان در ایــن آتــش ســوزی بــه عنــوان 

ــی مشــهود اســت. ــه خوب مقصــر ب

آمازون ریه زمین
آمــازون، نــام بزرگ تریــن جنــگل بارانــی جهــان اســت 
ــده  ــی باقی مان ــای باران ــی از جنگل ه ــش از نیم ــه بی ک
ــگل در  ــن جن ــد. ای ــای می ده ــود ج ــان را در خ در جه
بخــش شــمالی آمریــکای جنوبــی قــرار گرفتــه و 
ــای  ــرو ج ــل و پ ــاک برزی ــاحت آن در خ ــتر مس بیش
دارد.  آمــازون از باالتریــن نــرخ تنــوع زیســتی در جهــان 
ــدود 390  ــان آن در ح ــمار درخت ــت و ش ــوردار اس برخ
ــزار  ــامل 16 ه ــه ش ــود ک ــرآورد می ش ــه ب ــارد اصل میلی
ــاور کــه معمــوال  ــگل پهن ــه درخــت اســت. ایــن جن گون
ــدود 20  ــاد می شــود، ح ــن ی ــه زمی ــوان ری ــا عن از آن ب
ــاالن  ــد. فع ــن می کن ــان را تامی درصــد از اکســیژن جه
زیســت محیطــی هشــدار می دهنــد کــه در صــورت 
تــداوم آتش ســوزی ها، ممکــن اســت ایــن جنــگل بــه 
جــای کمــک بــه تولیــد اکســیژن، شــروع بــه آزاد کــردن 
کربــن کــرده و بیــش از پیــش کــره زمیــن را در بحــران 

ــرد. ــرو بب ــرات اقلیمــی ف تغیی

جنگل پهناور آمازون که 
معموال از آن با عنوان 

ریه زمین یاد می شود،  
16 هزار گونه درخت 

دارد و حدود 20 درصد 
از اکسیژن جهان را 

تامین می کند. فعاالن 
زیست محیطی هشدار 
می دهند که در صورت 
تداوم آتش سوزی ها، 

ممکن است این جنگل 
به جای کمک به تولید 
اکسیژن، شروع به آزاد 

کردن کربن کرده و 
بیش از پیش کره زمین 

را در بحران تغییرات 
اقلیمی فرو ببرد.

ریه جهان همچنان می سوزد
آتش سوزی بی سابقه اخیر در جنگل های آمازون، این منطقه موسوم به ریه زمین را به منبع 

بزرگی برای انتشار دی اکسید کربن تبدیل کرده است

آتــش از چنــد روز گذشــته دامــِن محوطــه  حفاظت شــده 
آتشــی  گرفتــه؛  را  شــرقی  آذربایجــان  در  »ارســباران« 
در  طبیعــی  محوطــه   از  وســیعی  بخــش  تنهــا  نــه  کــه 
بلکــه طرح هــا  را می ســوزاند،  جنگل هــای شــمالی کشــور 
و برنامه ریزی هایــی هــم کــه می خواســتند ایــن محوطــه 
ــنا، در  ــزارش ایس ــه گ ــوند. ب ــد خاکســتر می ش ــی کنن را جهان
ــر جهانــی شــدن  شــرایطی کــه یونســکو 14 تیرمــاه امســال ب
ــد  ــد زد و 10 روز بع ــر تایی ــران ُمه ــی در ای ــای هیرکان جنگل ه
ــام  ــی - اع ــراث فرهنگ ــاون می ــان - مع ــن طالبی محمدحس

کــرد کــه »بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه در ســهمیه بندی 
ــم  ــده می توانی ــاد ش ــی ایج ــای جهان ــرای ثبت ه ــکو ب یونس
"جنگل هــای  پرونــده  بــه  نیــز  را  "ارســباران"  پرونــده 
ــباران در  ــای ارس ــون جنگل ه ــم«، اکن ــاق کنی ــی" الح هیرکان
آتش ســوزی  ایــن  نیســت  مشــخص  و  می ســوزد  آتــش 
ــدن  ــی ش ــتند جهان ــه می توانس ــی را ک ــد امتیازات ــه ح ــا چ ت
ایــن محوطــه  طبیعــی را نهایــی کننــد، خاکســتر می کنــد.
ــی شــدن ارســباران از 29  ــرای جهان ــا ب ــا نخســتین قدم ه ام
مــرداد 1393 برداشــته شــد، زمانــی کــه ایــن محوطــه  طبیعــی 

بــه شــماره 204 در فهرســت میــراث طبیعــی ملــی ثبــت 
ــراث  ــاون می ــان - مع ــد از آن در اســفند 94 طالبی شــد و بع
فرهنگــی کشــور - بــه دعــوت میــراث جهانــی یونســکو، 
و شــورای   )iucn( از طبیعــت  اتحادیــه جهانــی حفاظــت 
)ایکومــوس(  تاریخــی  محوطه هــای  و  بناهــا  بین المللــی 
از  نامزدشــده  فرهنگــی  پرونــده  دو  بررســی  بــا هــدف  و 
طــرف ایــران بــرای ثبــت در فهرســت جهانــی راهــی پاریــس 
ــده  ــه  حفاظت ش ــر منطق ــده  دیگ ــک پرون ــار ی ــا در کن ــد، ت ش
ــی  ــت جهان ــای ثب ــی از کاندیداه ــوان یک ــه عن ــباران را ب ارس
ــد  ــال بع ــول دو س ــه در ط ــد از آن جلس ــد. بع ــی کنن بررس
ایــن پرونــده برررســی و اظهارنظرهــای  از آن، چندین بــار 
ــا این کــه اردیبهشــت 1396 اعــام  کارشناســی مطــرح شــد ت
ــت  ــزد ثب ــده نام ــت پرون ــه نخس ــرش مرحل ــا پذی ــد، »ب ش
جهانــی منطقــه حفاظت شــده ارســباران از ســوی یونســکو 
ــت  ــت از طبیع ــی حفاظ ــه بین الملل ــه اتحادی ــال آن ب و ارس
)IUCN(، دو پایــگاه پژوهشــی در شهرســتان خداآفریــن 
ــدن  ــی ش ــا نهای ــود«. ب ــاد می ش ــرقی ایج ــان ش در آذربایج
جنگل هــای  حفاظت شــده  »منطقــه  پرونــده   انتخــاب 
ارســباران« در بهمن مــاه ســال گذشــته، ایــن پرونــده بــه 
یونســکو ارســال شــد. در ادامــه  بررســی ها اواخــر مهــر 1396 
ارزیابــان یونســکو بــه ایــران آمدنــد تــا ایــن محوطــه  طبیعــی 
و تاریخــی را بــرای ثبــت در فهرســت میــراث جهانــی بررســی 
 2017 کننــد. ســرانجام منطقــه حفاظت شــده ارســباران در 
بــه عنــوان میــراث طبیعــی ایــران بــه یونســکو معرفــی شــد، 
امــا یونســکو بررســی آن را بــه اجــاس امســال موکــول 
کــرد، امــا »IUCN« - اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت 

ــن  ــه بحری ــکو در منام ــاس یونس ــن اج ــل و دومی - در چه
پرونــده »ارســباران« را در مرحلــه  فنــی رد کــرد. جهانــی 
ــد  ــد مــاه بعــد مســکوت مان ــا چن شــدن محوطــه  ارســباران ت
هیرکانــی«  »جنگل هــای  شــدن  جهانــی  بــا  این کــه  تــا 
امســال،  تیــر  در  یونســکو  اجــاس  ســومین  و  چهــل  در 
ــت  ــور - در نشس ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می ــان - مع طالبی
ــی کــه دوشــنبه 23  ــی جنگل هــای هیرکان ــت جهان ــری ثب خب
تیــر در ســازمان میــراث فرهنگــی برگــزار شــد، بــا بیــان 
ــی را  ــته، محدودیت های ــال گذش ــه س ــکو از س ــه یونس این ک
ــد  ــور می توان ــر کش ــه و ه ــر گرفت ــی در نظ ــت جهان ــرای ثب ب
ــر  ــا »منظ ــی« ی ــا »فرهنگ ــی«، ی ــهمیه »طبیع ــک س ــط ی فق
ــده  ــح داد: »در آین ــی« در ســال داشــته باشــد، توضی فرهنگ
ــد  ــان قص ــور آذربایج ــر کش گ ــه ا ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
اضافــه کــردن بخــش جنگل هــای هیرکانــی خــود بــه پرونــده 
ــده  ــرای یکپارچــه کــردن ایــن پرون ایــران را داشــته باشــد، ب
ــی  ــده هیرکان ــه پرون ــز ب ــباران را نی ــده  ارس ــا، پرون و جنگل ه
ــردن  ــرای یکپارچه ک ــکان ب ــن ام ــع ای ــم، در واق ــه کنی اضاف
جنگل هــا یکپارچه تــر پیشــنهاد می شــود«. حــاال مشــخص 
ــه  ــترده ای ک ــوزی گس ــی و آتش س ــرایط کنون ــا ش ــت ب نیس
ــی  ــرانجام جهان ــت، س ــر آن اس ــباران درگی ــا ارس ــن روزه ای
بــه کجــا برســد. منطقــه  ایــن محوطــه طبییعــی  شــدن 
ایــران  زیســتی  تنــوع  نگیــن  را  ارســباران  حفاظت شــده 
زیســتی  تنــوع  نقــاط  برجســته ترین  از  یکــی  می داننــد، 
ــاحت  ــدم مس ــر از پنج ص ــتن کمت ــود داش ــا وج ــه ب ــور ک کش
کشــور بیــش از 13 درصــد پوشــش گیاهــی ایــران را در خــود 

ــت. ــای داده اس ج

آرزویی که خاکستر شد؟

ــتان از  ــتان و بلوچس ــت سیس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــان اداره کل و شهرســتان  ــط بان ــداوم محی حضــور گســترده و م
ــر داد.  ــون خب ــش هام ــات وح ــگاه حی ــدوده پناه ــل در مح زاب
ــردان  از  ــد پورم ــوان، وحی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــان اداره کل و شهرســتان  ــط بان ــداوم محی حضــور گســترده و م
ــر داد.  ــون خب ــش هام ــات وح ــگاه حی ــدوده پناه ــل در مح زاب
وحیــد پورمــردان مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: اســتفاده از هــوای پــاک حــق هــر سیســتانی 
اســت بــا عنایــت بــه اینکــه وزش بادهــای 120 روزه در سیســتان 
از چنــدی قبــل شــروع شــده و ســبب افزایش میــزان گــرد و غبار 
در منطقــه شــده اســت و تنهــا راه حــل کاهــش میــزان گــرد و غبار 
جلوگیــری از فرســایش خــاک، حفــظ پوشــش گیاهــی موجــود 
و ایجــاد پوشــش گیاهــی در منطقــه اســت. مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان افــزود: از اینــرو محیــط 
بانــان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــه اتفــاق یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان زابــل بــه صــورت مــداوم در 
ــا از  ــد ت ــی مــی کنن ــات وحــش هامــون گشــت زن پناهــگاه حی
ــق  ــی از مناط ــش گیاه ــاک و پوش ــه، خ ــن و ماس ــت ش برداش
ممنــوع پناهــگاه حیــات وحــش هامــون توســط عــده ای منفعــت 
طلــب و ســودجو کــه موجــب تشــدید پدیــده گــرد و غبــار مــی 
ــش  ــت های ــه صحب ــردان در ادام ــد. پورم ــری کنن ــوند جلوگی ش
گفــت: در طــی گشــت و کنتــرل هــای چنــد روزه اخیــر مامــوران 
اجرایــی یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــک دســتگاه 
ــن و  ــاز ش ــر مج ــت غی ــه برداش ــدام ب ــه اق ــن ک ــون ده ت کامی
ماســه از بســتر تــاالب هامــون کــرده بــوده را پــس از تعقیــب و 
گریــز چنــد ســاعته متوقــف و ضمــن تشــکیل پرونــده بــه جــرم 
برداشــت غیــر مجــاز از بســتر تــاالب و پناهــگاه حیــات وحــش 

هامــون بــه مراجــع قضایــی معرفــی کردنــد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان خبر داد:

سدی از محیط بانان در 
پناهگاه حیات وحش هامون

خبر

دستگیری متخلفان برداشت  
غیرمجاز شن و ماسه در رشت

ــه  ــن و ماس ــاز ش ــت های غیرمج ــان برداش متخلف
در رشــت از ســوی یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــان شــامل  شناســایی و دســتگیر و ادوات جــرم آن
ــف  ــاور توقی ــی خ ــون کمپرس ــتگاه کامی ــه دس س
ــا، رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رشــت بیــان  ــه گــزارش ایرن شــد. ب
داشــت: در ادامــه گشــت و کنتــرل  و پایــش رودخانــه هــا و مناطــق اطــراف 
رودخانــه هــای شهرســتان و بــر اســاس هماهنگــی هــای بعمــل آمــده، یــگان 
ــه ســفیدرود و  ــی ســراوان ، حاشــیه رودخان حفاظــت پاســگاه ســرمحیط بان

ــد. دیگــر مناطــق را مــورد پایــش و گشــت و کنتــرل کامــل قــرار دادن

دستگیری سه شکارچی متخلف 
رئیــس اداره محیــط زیســت مهریــز گفــت: بــا 
ــن اداره ، ســه  ــگان حفاظــت ای ــوران ی ــاش مام ت
نفــر بــه اتهــام شــکار غیرمجــاز در منطقــه حفاظــت 
ــد- بهــادران ایــن منطقــه شناســایی و  شــده کالمن
دســتگیر شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا خدارحمــی افــزود: از ایــن افــراد 
ــه 2  ــمی، الش ــن چش ــد دوربی ــه جل ــاز، س ــلحه 308 غیرمج ــه اس ــک قبض ی
رأس بــز و بزغالــه وحشــی کشــف شــد. وی افــزود: متخلفــان طبــق مقــررات 
بــا هماهنگــی تحویــل مقــام قضایــی شــدند. منطقــه حفاظــت شــده کالمنــد- 
ــواع  ــر پنــج هــزار ان ــا 229 هــزار هکتــار، زیســتگاه افــزون ب بهــادران مهریــز ب

ــت. ــی اس ــه گیاه ــی و 115گون ــای حیوان گونه ه

نجات گوزن مرال در سوادکوه
رئیــس ادراه محیــط زیســت شهرســتان ســوادکوه 
از نجــات گــوزن مــرال در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا؛ ابراهیــم 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ــی رئی فاح
ــه اداره،  ــانی ب ــاع رس ــس از اط ــرد: پ ــار ک ــی اظه ــت وگوی ــی گف ــوادکوه ط س
ــود  ــرای بهب ــزود: ب ــزام شــدند. وی اف ــه اع ــه منطق ــط زیســت ب ــل محی عوام
ــم  ــتان ه ــکی اس ــل دامپزش ــا عوام ــق هماهنگی ه ــوزن، طب ــن گ ــت ای وضعی
ــوادکوه  ــتان س ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ــدند. رئی ــه حاضرش در منطق
تصریــح کــرد: بــا همــکاری جوانــان منطقــه ایــن گــوزن از مــرگ نجــات پیــدا 
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــل حفاط ــط عوام ــان توس ــه  درم ــرای ادام ــرد و ب ک

ــل شــد. ــک سمســکنده ســاری منتق کلینی

رودخانه ها

شکارچیان

حیوانات

 2 واحد آالینده محیط زیست در کامیاران پلمب شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کامیاران گفت: دو واحد دانه بندی شن و ماسه به دلیل رعایت نکردن 
ضوابط محیط زیستی و تهدید علیه بهداشت و سامت عمومی، با اخذ دستور مقام قضایی در شهرستان کامیاران 

پلمب شدند. به گزارش تسنیم، مهدی رستمی افزود: این واحدها با همکاری و هماهنگی دادستان محترم کامیاران 
و به دلیل عدم رعایت ماحظات و ضوابط زیست محیطی پلمب شدند.
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ــت از  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــط طبیع ــاون محی مع
تدویــن طــرح پایــش تنــوع زیســتی کشــور خبــر داد. بــه گــزارش 
ــازمان  ــت: س ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــد ظهراب ــنا حمی ایس
حفاظــت محیــط زیســت بــر اســاس بنــد الــف ذیــل مــاده 2 و 
مفــاد مــاده 38 قانــون برنامــه ششــم توســعه کــه بــر ضــرورت 
پایــش اجــزای تنــوع زیســتی کشــور تاکیــد دارنــد، طــرح پایــش 
تنــوع زیســتی کشــور را تدویــن کــرده اســت.معاون محیــط 
زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت خاطرنشــان 
کــرد: »بررســی و شناســایی کمــی و کیفــی فــون و فلور )پوشــش 
جانــوری و گیاهــی کشــور(، تعییــن ظرفیــت بــرد و بررســی رونــد 
تغییــرات آن در چنــد دهــه اخیــر و چشــم انداز آتــی آن«، »پایش 
ــد و  ــای روزآم ــا روش ه ــش ب ــات  وح ــاخص حی ــای ش گونه ه
فناوری هــای نویــن«، »بررســی و تعییــن شــاخص های پایــداری 
محیــط زیســت طبیعــی کشــور و برنامه ریــزی بــرای بهبــود کمــی 
و کیفــی شــاخص ها«، »هدایــت مدیریــت بهره برداری هــا از 
منابــع طبیعــی تجدیدپذیــر بــر اســاس ضوابــط و اســتانداردهای 
محیــط زیســتی و توســعه پایــدار« و »پایــش و نظــارت مســتمر 
بــر مدیریــت حیــات  وحــش و تنــوع زیســتی کشــور« از جملــه 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــت. مع ــترده اس ــرح گس ــن ط ــداف ای اه
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افــزود: عــاوه 
ــزاء  ــرداری از اج ــای بهره ب ــط و معیاره ــن ضواب ــن، »تدوی ــر ای ب
ــتی«،  ــی و تنوع زیس ــت طبیع ــط زیس ــده( محی ــده و غیرزن )زن
ــرا  ــی، ح ــی، زاگرس ــی )هیرکان ــت بوم های جنگل ــش زیس »پای
و...( در کشــور«، »پایــش زیســت بوم های مرتعــی کشــور«، 
ــار«  »پایــش فرســایش خــاک و کانون هــای بحرانــی گــرد و غب
و  توان هــا  و  قــوت و ضعــف  نقــاط  نهایــت »بررســی  در  و 
ــوع زیســتی« نیــز  ــه تن ــرای مدیریــت خردمندان محدودیت هــا ب

از دیگــر اهــداف ایــن طــرح هســتند. 

معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست خبر داد:
طرح پایش تنوع زیستی 

کشور تدوین شد
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تنها به منافع اقتصادی در مسائل زیست محیطی 
نباید توجه کرد

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــه کمپوســت یــک حرکــت  ــه ب گفــت: تبدیــل زبال
ــمت  ــه س ــا را ب ــه م ــت ک ــی اس ــت محیط زیس
ــع  ــد مناف ــه بای ــن زمیت ــد و در ای ــدار ســوق می ده توســعه پای
اقتصــادی در اولویــت هــای بعــدی باشــدچراکه آنچــه بیــش از 
بیــش اهمیــت دارد حفــظ محیــط زیســت اســت. بــه گــزارش 
ایمنــا، حســین امیــری در جلســه کنتــرل پــروژه هــای ســازمان 
مدیریــت پســماند بــا بیــان اینکــه تحــوالت اساســی در ســازمان 
پســماند در حــال اجــرا اســت، اظهــار کــرد: اقدامــات زیربنایــی 
بســیار خوبــی در ایــن ســازمان انجــام شــده و در تدویــن برنامــه 
هــا همــواره بــه مســائل زیســت محیطــی توجــه ویــژه ای مــی 
ــا بیــان اینکــه در مســائل زیســت محیطــی نبایــد  شــود. وی ب
ــل  ــرد: تبدی ــار ک ــم، اظه ــه کنی ــع اقتصــادی توج ــه مناف ــا ب تنه
زبالــه بــه کمپوســت یــک حرکــت زیســت محیطــی اســت کــه 
بــه ســمت توســعه پایــدار ســوق می دهــد و در ایــن زمیتــه بایــد 
منافــع اقتصــادی در اولویــت هــای بعــدی باشــد چراکــه آنچــه 

ــت،  ــت اس ــط زیس ــظ محی ــت دارد حف ــش اهمی ــش از بی بی
زبالــه ای کــه می توانــد منبــع آلودگــی و آالیندگــی شــهر باشــد 
خــود بــه خــود بــا ایــن ســاختار و بــا احــداث کارخانــه، تبدیــل 
بــه کمپوســت مــی شــود و در آینــده حتــی مــی توانــد منافــع 
ــد.  ــته باش ــی داش ــم در پ ــهروندان ه ــهر و ش ــرای ش ــی ب مال
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــات شــهری شــهرداری اصفه ــاون خدم مع
هیــچ زبالــه ای در شــهر نبایــد دفــن شــود، خاطرنشــان کــرد: در 
حــال حاضــر در شــهر اصفهــان در حــدود 50 درصــد زبالــه تبدیــل 
بــه کــود می شــود و ایــن مســأله نقــش اساســی در بحــث رفــع 
آالیندگــی و مســائل زیســت محیطــی دارد. در مراحــل بعــد بایــد 
بــه ســراغ ایــن برویــم کــه زباله هــا را در فرآیندهــای علمــی بــه 
روغــن، مــواد نفتــی یــا حتــی بــه گاز تبدیــل کنیــم. امیــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه روزانــه در اصفهــان بیــن 1000 تــا 1200 تــن زبالــه 
تولیــد می شــود، اظهــار کــرد: پــروژه توســعه و اصــاح خطــوط 
ــال  ــان در ح ــارد توم ــر 15 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــت ب بازیاف

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج ــا ده ــت و ت اجراس

اره
شنو

جشنواره روز ملی حفاظت ج
از یوزپلنگ ایرانی در زرند

ســومین دوره جشــنواره روز ملــی یوزپلنــگ ایرانــی 
بــا حضــور عاقمنــدان بــه محیــط زیســت و 
حیــات وحــش در شهرســتان زرنــد برگــزار شــد. بــه 
ــی  ــرا محمدرضای ــوان، زه ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن گ
دبیــر برگــزاری ســومین دوره جشــنواره روز ملــی یوزپلنــگ 
ایرانــی شهرســتان زرنــد گفــت: ایــن جشــنواره بــا تــاش گــروه 
ــه  ــدان ب ــور عاقمن ــا حض ــد و ب ــت زرن ــط زیس ــان محی حامی
ایــن گونــه در خطــر انقــراض و حیــات وحــش در پــارک شــهید 
زرنــد برگــزار شــد. او افــزود: ایــن جشــنواره در قالــب مســابقه 
ــت از  ــازی حفاظ ــوزش و فرهنگس ــودکان، کارگاه آم ــی ک نقاش
محیــط زیســت بــا حضــور کارشناســان و ســخنرانی مســئولین 
همــراه بــود. محمدرضایــی همچنیــن افــزود: تعــداد 80 کــودک 
در مســابقه نقاشــی بــا موضــوع حمایــت از حیــات وحــش ایــن 
جشــنواره شــرکت کردنــد کــه در پایــان بــه قیــد قرعــه هدایایــی 
ــگ  ــه یوزپلن ــه اینک ــاره ب ــن اش ــد. او ضم ــدا ش ــا اه ــه آن ه ب
آســیایی در حــال حاضــر فقــط در کشــور عزیزمــان ایــران 

زیســت دارد گفــت: روز ملــی حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی بــه 
ــی  ــراث طبیع ــن می ــظ ای ــرای حف ــه ب ــد ک ــادآوری می کن ــا ی م
ــال  ــتی و در قب ــق هس ــال خال ــنگینی در قب ــئولیت س ــه مس چ
جهانیــان داریــم. همچنیــن آقــای رحیــم منتظــر رییــس محیــط 
زیســت شهرســتان زرنــد طــی ســخنانی در ایــن مراســم گفــت: 
ــرض  ــه بشــدت در مع ــک گون ــی ی ــا ایران ــگ آســیایی ی یوزپلن
ــد ده  ــا چن ــون تنه ــه اکن ــت ک ــگ اس ــراض از یوزپلن ــر انق خط
قــاده از آن در ایــران یافــت می شــود. رحیــم منتظــر در ادامــه 
افــزود: خوشــبختانه اقدامــات خوبــی بــرای حفاظــت از یوزپلنگ 
ایرانــی از جملــه پــروژه حفاظــت از یــوزدر کشــور، اجــرای 
ــازی  ــتای فرهنگس ــی در راس ــنواره های فرهنگ ــا و جش برنامه ه
حفاظــت از محیــط زیســت و ایــن گونــه حیــات وحــش صــورت 
گرفتــه کــه همیــن امــر ســبب کــم شــدن ســرعت انقــراض ایــن 
ــت در  ــذر طبیع ــزود: ن ــت. وی اف ــده اس ــا ش ــان زیب ــه س گرب
قالــب تهیــه علوفــه، آبرســانی و نصــب تانکــر آب بــرای حیــات 
ــد. ــام دهن ــد انج ــردم می توانن ــه م ــی اســت  ک وحــش اقدام
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و  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
وشهرســازی  راه  رســانی  اطــاع 
حمیدرضــا  اصفهــان،  اســتان 
امیرخانــی مدیــركل راه وشهرســازی 
سیاســت  بــه  توجــه  بــا  اســتان 
در  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  هــای 
راســتای تولیــد مســكن ملــی بیــان 
داشــت: احــداث 40 هــزار واحــد 
ــب  ــتان در قال ــی در اس ــكن مل مس
ــا و  ــه ه ــه برنام ــاركتی از جمل مش
ــازی  ــتهای وزارت راه وشهرس سیاس
اجرایــی  عملیــات  كــه  اســت 
ــه  ــام و ب ــن ای ــی از آن در ای بخش
بــه  و  كنفرانــس  ویدئــو  صــورت 
ــاز  ــه آغ ــوه مجری دســتور رییــس ق
ــتا  ــن راس ــه در همی ــد ك ــد ش خواه

واحــد   1000 احــداث  كلنــگ 
بنیــاد  بــا  مشــاركتی  مســكونی 
در  اســامی  انقــاب  مســكن 
در  مترمربــع  هــزار   56 وســعت 
زمیــن  بــر  شــهر  شــاهین  شــهر 

خورد. خواهد 
وی افــزود: عملیــات آمــاده ســازی 
50 هكتــاری تیــران نیــز در ایــن 
قــرار  بــرداری  بهــره  ایــام مــورد 

خواهد گرفت.
اســتان  راه وشهرســازی  مدیــركل 
ــد دوم ناییــن -  گفــت: احــداث بان
ــادرود  ــد دوم ب ــارك ، احــداث بان ان
دوم  بانــد  احــداث   ، كاشــان   -
تیــران - ســامان،  احــداث بانــد 
احــداث  كاشــان،   – بــرزك  دوم 

بانــد دوم طالخونچــه – مباركــه – 
راههــای  عنــوان  بــه  شــهرضا 
مجمــوع  در  اصلــی  و  بزرگراهــی 
بطــول 71 كیلومتــر از جملــه پــروژه 
ــتان محســوب  ــی اس ــای بزرگراه ه
 716 اعتبــار  بــا  شــود كــه  مــی 
دولــت  هفتــه  در  ریــال  میلیــارد 

افتتاح خواهد شــد.
عملیــات  انجــام  و  احــداث 
اژیــه  دهانــه   4 پــل  راهســازی 
احــداث  یــك كیلومتــر،    بطــول 
 2.5 بطــول  چنــار  دهانــه   2 پــل 
ــنگ  ــذر س ــداث زیرگ ــر،  اح كیلومت
ســفید بطــول 2 كیلومتــر،  احــداث 
ــول  ــهر بط ــی ش ــذر خمین ــل زیرگ پ
 2 پــل  احــداث    ، 3.5 كیلومتــر 

ــه زیرگــذر گلشــن بطــول 3.5  دهان
پــروژه  جملــه  از  نیــز  كیلومتــر 
ــار 143  ــا اعتب ــه ب ــت ك ــی اس های
میلیــارد ریــال در ایــن ایــام بــه 
خواهــد  بــرداری  وبهــره  افتتــاح 

رسید.
بــه  وشهرســازی  راه  مدیــركل 
ــده  ــداث ش ــتایی اح ــای روس راهه
ــاره داشــت و  در ســطح اســتان اش
گفــت: احــداث و آســفالت گــرم راه 
در  ونهــر   – طــاد  پــل  ارتباطــی 
آســفالت  و  بهســازی  فاورجــان، 
 – قریــن  دولــت  محــور  گــرم 
و  بهســازی  ســمیرم،  در  ســمیرم 
آســفالت گــرم محــور آغــداش – 
ــفالت  ــمیرم، آس ــاد در س ــام آب اس
گــرم محــور رحمــت آبــاد در تیــران 
و كــرون، بهســازی و آســفالت گــرم 
در  تهلگــی   – ناظــر  بــاغ  محــور 
چــادگان، بهســازی و آســفالت گــرم 
در  بــاال  قلعــه   – اژیــه  محــور 

ــول  ــا  بط ــان جمع ــتان اصفه شهرس
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــر ب 22 كیلومت
ایــن  نیــز در  ریــال  103 میلیــارد 

ایام به افتتاح خواهد رســید.
ایــن مقــام مســئول از افتتــاح 529 
ســطح  در  مهــر  مســكن  واحــد 
اســتان در ایــن ایــام خبــر داد و 
گفــت: 153 واحــد مســكن مهــر در 
ــد در  ــتان، 300 واح ــهر قهجاورس ش
در  واحــد   76 و  شــهر  شــاهین 
خواهنــد  افتتــاح  بــه  شــهرضا 
وشهرســازی  راه  رســید.مدیركل 
افــزود: طبــق برنامــه ریــزی انجــام 
ــور  ــا حض ــام و ب ــن ای ــده در ای ش
آغــاز  وزارت كلنــگ  عالــی  مقــام 
ــذر  ــاز 3 كنارگ ــی ف ــات اجرای عملی
ــر  ــان بطــول 30 كیلومت شــرق اصفه
و احــداث 1000 واحــد مســكونی در 
شــهر بهارســتان در قالــب تولیــد 
بــر  مشــاركتی  و  ملــی  مســكن 

خورد خواهد  زمین 

شهرسـتان ایرانشـهر با 10 هزار هکتار نخلستان و تولید 
سـاالنه 50 هـزار تـن خرمـا، از صنایـع تبدیلی و بسـته 

بندی مناسبی ندارد . 
فرمانـدار ایرانشـهر بـا بیـان اینکـه خرمـای تولیـدی 
شهرسـتان بـه نـام مناطـق دیگـر در بـازار عرضـه مـی 
شـود، گفـت: خرمای ایرانشـهر بایـد با نام ایرانشـهر و 

برند مشخص عرضه شود. 
ابـوذر کوثـری افزود: ایرانشـهر قطب تولیـد خرما بویژه 
خرمای ربی در اسـتان و کشـور اسـت اما هیچ نشـانی 
از آن در تولید این خرمای مشهور به چشم نمی خورد. 

وی گفت: در شهرسـتان های جنوب اسـتان کشـاورزان 
محصول خرما را از طریق دالالن به فروش می رسـانند 
کـه در این زمینه کشـاورز آخرین و ضعیف ترین حلقه 

در سود این محصول قرار دارد. 
فرمانـدار بیان کرد: سیسـتان و بلوچسـتان بیشـترین 
وسـعت نخلسـتان هـای کشـور را دارد و دومین تولید 
کننـده محصـول خرماسـت و ایرانشـهر قطـب تولیـد 

خرما در این استان است. 

فرمانـدار ايرانشـهر بـا انتقـاد از ايـن شـرايط گفـت: 
خرماي ايرانشـهر بايد با نام ايرانشـهر و برند مشـخص 
عرضـه شـود. وی افـرود: قطـب تولیـد خرمـا بویـژه 
خرمـای ربـی در سـطح اسـتان و کشـور هسـتیم امـا 
هیچ نشـانی از ایرانشـهر در تولید این خرمای مشـهور 

در سطح کشور به چشم نمی خورد . 
فرمانـدار در ادامـه بیـان کرد: در شهرسـتان های جنوب 
اسـتان بـا توجـه به اینکه شـغل اکثر مردم کشـاورزی 
اسـت صنایـع فـرآوری و تبدیلی خرمـا وجود نـدارد و 
کشـاورزان محصـول خرمـا را از طریـق دالالن بفروش 
می رسـانند کـه در ایـن رابطه کشـاورز آخرین و ضعیف 
تریـن حلقه در انتفاع از این محصـول قرار دارد که باید 

در این زمینه ساز و کار مشخصی تعریف گردد . 
کوثـری در خصوص تعیین نـرخ خرما نیز گفت: البته 
مـا متولـی تعییـن قیمت نیسـتیم اما مـی توانیم در 
مقام حامی کشـاورز پیش بینی و پیشـنهاد خود را از 

منظر تامین منافع عمومی به مردم اعام کنیم . 

 نماینـده مـردم مشگین شـهر در مجلـس گفت: 
بـا پیگیری هـای انجـام شـده و از طریـق منابـع 
ملـی بیـش از 600 میلیـارد لاير بـرای تکمیـل 
فازهـای جدید سـد سـبان اختصـاص یافته که 
امیدواریـم بـا جذب آن ایـن پروژه به سـرانجام 

برسد.
بـه گزارش ایسـنا، منطقه اردبیـل، ولی ملکی در 
جلسـه سـتاد رفع موانع تولید با حضور استاندار 
اردبیـل اظهـار کرد: بـا اختصاص این اعتبـار و با 
اجـرای ایـن طرح حیاتی، مشـکل 10 سـاله بعد 
از آبگیری سـد و کمبود آب زراعی منطقه ارشـق 

و الهرود برای همیشه حل خواهد شد. 
وی خاطرنشـان کـرد: بـا همـکاری و اتحاد بین 
مسـئوالن اسـتانی طرحـی تدویـن شـد کـه در 
صورت تصویب منطقه آزاد در مجلس و شـورای 
نگهبـان تمامـی شهرسـتان هایی که خـط مرزی 
دارنـد جـزو منطقـه آزاد خواهنـد بـود که بخش 

ارشـق شهرسـتان مشگین شـهر نیز جزو منطقه 
آزاد خواهد بود. 

ملکـی بـا اشـاره بـه مشـکل آنتن دهـی تلفـن 
همـراه در برخی مناطق مشگین شـهر گفت: طی 
مذاکـرات انجـام شـده بـا وزیـر ارتباطـات مقرر 
شـد تـا در مناطقـی از شهرسـتان مشگین شـهر 
دکل هـای  دارد  وجـود  آنتن دهـی  مشـکل  کـه 
تلفـن همـراه نصـب شـود کـه از جملـه می توان 
بـه نصـب دکل در مسـیر گردشـگری قینرجـه و 
موئیـل و همچنین روسـتاهای داش کسـن و... 

اشاره کرد. 
وی ادامـه داد: بهنامجـو نمونـه واقعی یک مدیر 
پیگیـر و کاری اسـت کـه از جملـه فعالیت هـای 
فاینانـس  تامیـن  بـه  چشـمگیر وی می تـوان 
داخلـی راه آهـن میانـه بـه اردبیل اشـاره کرد که 
مشـکل چندیـن سـاله ایـن پـروژه مهـم بـرای 

استان را حل کرده است.

افتتاح15پروژه راهسازی با اعتباری حدود 
1000 میلیارد ریال در اصفهان

نبود صنایع تبدیلی در قطب تولید خرما

اختصاص 600 میلیارد لاير اعتبار 
برای تکمیل پایاب سد سبالن

سودوکو شماره 1528

پاسخ سودوکو شماره 1527

فقی ا
ــانزدهمین رییس جمهور  1-ش

آمریكا 
2- پنجمیــن مــاه میادی - صدای 

بــم -  مرطوب - خلق
3- دشــمن زائــو - برتر از گوهر - 

اســب بارکش - زیرانداز
4- تلفــظ دیگر آخرین حرف 

انگلیســی - شایســته - مادر - از 
عرب های  بت 

5- دریاچه ای در شــرق ترکیه -  
ردیــف -  صدای پاره کردن

6- متضــاد ســفتی - کمانگیر 
معروف - زمین خشــک

7- از شــاهان هخامنشــی - لقب 
پیشــوای سرخ جامگان

چشم  -8
9- اهل کشــور مغرب - از 

ســاطین ساسانی
10- پایــه - بازی تخته - 

ئیه حصا ا
11- گلــو - طــا - من و تو

12- قلــب - نیمکــت نرم - داروی 
سام  - تزریقی 

13- از ویتامیــن هــا - معدنی 
نیســت - کــوچ کننده - یار رامین
14- نــوی نو - امــر به نالیدن - 
پالکــی - بــرای راه انداختن االغ 

الزم است
15- از کتــاب های ابن ســینا

عمودی 
1- قومی از زنان افســانه ا ى و 

جنگجــو  - جهانگــرد معروف
2- چــوگان رومیزی - از گروه 

های موســیقی غربی
3- جلــوه - از فلزات

4- شــهری در استان زنجان - 
زردی - تنگــه ای بین انگلســتان 

فرانسه و 
5- پایتخــت ویتنــام - از کوه های 

ایران
6- ســوره 17 قرآن - گیاهی 

صحرایــی و معطر - اســم دخترانه
7- فریــاد بلنــد - چین و چروک
8- رهبــر انقاب كبیر روســیه و 

اولین نخســت وزیر شــورو ى سابق 
ترش مایع   -

9- منســوب بــه یمن  - گاوآهن - 
ها منبع 

10- یکــی از دعاها -  برادر 
کمبوجیــه - غیــر ممکن

11- امر به کاویدن - شــهری در 

خوزســتان - پرچم
12- از اقــوام ایرانی - از صفات 

قرآن - آشــنا - مفــرد مونث غایب
13- مهارت - شــهر زکریای رازی 
- ســال انگلیســی - پشت نیست

14- مالیــات - گریه و زاری
15- از گوشــه های موسیقی 

ســنتی - جنــگ اعراب با یزدگرد

جدول شماره 1528

اراک 

بهره برداری از 28 
طرح راهداری مرکزی 

درهفته دولت

ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــی و  ــرح خدمات ــرداری از 28 ط ــره ب ــت: به ــزی گف مرک

راهداری این اســتان آماده بهره برداری است.
ــاری  ــا اعتب ــا ب ــرح ه ــن ط ــزود: ای ــر اف ــدی ف ــی زن عل
از محــل  ریــال  320 میلیــون  202 هــزار و  بــر  بالــغ 
اعتبــارات اســتانی و ملــی همزمــان بــا هفتــه دولــت در 
تفــرش، کمیجــان،  زرندیــه،  اراک،  هــای  شهرســتان 
ــرداری  ــره ب ــه به ــتیان ب ــاوه و آش ــان، س ــن، فراه خمی

رسند. می 
وی ادامــه داد: اجــرای روکــش آســفالت جــاده گلدشــت 
آشــتیان، اراک خمیــن، لکــه گیــری، اجــرای آســفالت و 
نوبــران،  تفــرش  آبــاد،  اختــر  زاویــه  روکــش جــاده 
فرمهیــن تفــرش، جــاده قدیــم ســاوه تهــران، اراک 
ــن  ــاد، خمی ــم آب ــتیان خات ــوره، آش ــلفچگان، اراک ت س
ــای  ــرح ه ــه ط ــاف از جمل ــداب قالیب ــراد و خن ــاط م رب
ــزی  ــتان مرک ــت اس ــه دول ــرداری در هفت ــره ب ــل به قاب

است.
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــن طــرح  ــاز ای ــورد نی ــار م ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــزی ب مرک
هــا از محــل اعتبــارات ملــی تامیــن شــده اســت گفــت: 
ــاری  ــا اعتب اصــاح شــیب شــیروانی جــاده ســاوه آوه ب
بالــغ بــر 10 هــزار میلیــون ریــال، تعمیــرات اساســی پــل 
ــر یــک  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ســفید جــاده اراک بروجــرد ب
هــزار و 550 میلیــون ریــال، تعمیــرات اساســی پــل 
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــال آب جم
میلیــون ریــال و بهــره بــرداری از تقاطــع غیــر همســطح 
ــا اعتبــاری بالــغ  آشــتیان راهجــرد شهرســتان آشــتیان ب
ــل  ــال از دیگــر طــرح هــای قاب ــر 23 هــزار میلیــون ری ب

بهره برداری در هفته دولت امســال اســت.

 پیام
استان ها

طرح آبرسانی به روستای دستجرد کبودراهنگ بهره برداری شد
همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، طرح آبرسانی به روستای دستجرد شهرستان کبودراهنگ با 
حفر و تجهیز یک چاه مکانیکی با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال بهره برداری شد.

آگهی تغییرات شرکت
آگهـی تغییـرات شـرکت خاک پی کرمان شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 4038 و شناسـه ملـی 10630114620 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت 
مدیـره مـورخ 01/12/1397 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 1ـ آقای حسـن 
برجسـته بـه شـماره ملـی 2991456817 به سـمت رئیس هیئـت مدیره و 
مدیـر عامل 2ـ آقای احسـان خـان اقایی به شـماره ملـی3071768583 
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره 3ـ آقـای مهـدی امینیـان بـه 
شـمارملی2991454997 بـه سـمت عضو هیئت مدیـره 2- کلیه اسـناد و 
اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها و 
عقوداسـالمی بـا امضـاء مدیـر عامـل و رئیس هیئـت مدیره همـراه با مهر 
شـرکت معتبر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره 

ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

)575301( 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139360319014025596-

93/11/05هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
مالکانـه  تصرفـات  شـهرعنبرآباد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی 
بامعـارض متقاضی آقای دادعلـی آزادی مردهک فرزند مراد 
بشـماره شناسـنامه 4صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 305متـر مربـع پـاک 1720فرعـی از50- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک – فرعـی از 50- اصلی 
قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در عنبرآباد خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2244-  تاریـخ 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/05/19  نوبـت  انتشـار 

98/06/03:
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

مفقودی
 125CDI ــپ ــرو ، تی ــتم به ــیکلت ، سیس ــی و کارت موتورس ــند کمپان س
 –  323 ایــران  پــاک  شــماره  بــه   1389 مــدل   ، مشــکی  رنــگ 
22871 بــه شــماره موتــور CG125NBJA3083240  و شــماره تنــه 
 NBJ***125A8968454بنــام رحیــم علیمردانــی فرزنــد رضــا مفقــود 

ــد . ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی
5605 ورامین	

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/32
موضوع مناقصه : انتقال نیرو وبرق رسانی به شبکه های  توزیع نیروی برق در شهرستان دره شهر  

مهلت فروش اسناد:از تاریخ 98/6/3 لغایت 98/6/9
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ 343/930/000 ریال 

آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادات:
حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 98/6/25 و محــل تحویــل پیشــنهادات امــور حراســت ایــن شــرکت مــی باشــد.به پیشــنهادهای فاقــد امضاءمشــروط 

،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعدازانقضاءمــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی شــود،مطلقا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مبلغ فروش اسناد :یکصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب  1904051930 نزد بانک تجارت شعبه انقالب ایالم 

ساعت ،روز ومحل بازگشایی پاکت ها:
جلسه مناقصه ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 برگزار میگردد 

مناقصــه رســانی  اطــالع  وپایــگاه   http://tender.tavanir.org.ir ســایت  بــه  اســناد  دریافــت  و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت 
 http://iets.mporg.irوسایت شرکت توزیع برق ایالم www.BARGH-ILAM.IRمراجعه فرمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:03 /1398/06  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/05

5606

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان ایالم

شرکت توزیع نیروی برق
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

راه اندازی و احیاء مجدد آبشار شماره 2 پارک کوهستان )آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان( 
به گزارش خبر نگار روزنامه پیام ما )حسنا فخارزاده (، عملیات الیروبی،پاکسازی و احیاء مجدد سیستم آبشار مزار شهدای 

گمنام پارک کوهستان)آبشار شماره 2( با همکاری و نظارت معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب مهندس 
عیسائیان و دکتر رحمتی زاده مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در دستور کار قرار گرفت و راه 

اندازی شد.

جشــنواره  نخســتین  سراســری  همایــش  در 
ــرق  ارزیابــی روابــط عمومــی هــای صنعــت آب و ب
کشــور جنــاب آقــای دکتــر اردکانیــان وزیــر محتــرم 
ــرکت آب  ــس از ش ــوح و تندی ــدای ل ــا اه ــرو ب نی
ــر در بخــش  ــوان شــرکت برت ــرز بعن ــه ای الب منطق
فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی محیطــی در بیــن 

ــود.  ــر نم ــرو تقدی ــه وزارت نی ــرکتهای تابع ش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
البــرزدر ایــن مراســم کــه  بــا حضــور  وزیــر محتــرم 
ــتادی  ــران س ــل و مدی ــران عام ــی مدی ــرو برخ نی
ــی  ــط عموم ــران رواب ــن مدی ــرو و همچنی وزارت نی
کلیــه شــرکتهای وابســته بــه وزارت نیــرو اعــم از آب 
منطقــه ای، آب و فاضــاب، توزیــع  بــرق و نیــروگاه 
ــرو از زحمــات و  ــر نی هــا و ...حضــور داشــتند، وزی
تاشــهای روابــط عمومــی هــای صنعــت آب و بــرق 
ــای  ــرکت ه ــی ش ــط عموم ــوص رواب ــور بخص کش
ــش  ــت نق ــاب اهمی ــود و  در ب ــکر نم ــده تش برگزی
و جایــگاه روابــط عمومــی گفت:روابــط عمومــی هــا 
یکــی از مهمتریــن و مــورد نیازتریــن واحدهــای 
هــر دســتگاهی اعــم از دســتگاه هــای دیپلماســی، 
قضایــی و اجرایــی مــی باشــند و امــروز  کــه بیــش 
از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد تعامــل و ارتبــاط 
ــا  ــی ه ــط عموم ــش رواب ــتیم گرای ــه هس ــا جامع ب
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــردم باش ــمت م ــه س ــد ب ــز بای نی
هیــچ دســتگاهی بــه انــدازه وزارت نیــرو بــا مــردم 
ســرو کار نــدارد و مــا نیازمنــد بازبینــی عمیــق 
ــتیم،روابط  ــردم هس ــا م ــود ب ــاط خ ــوه ارتب در  نح
وظیفــه   داشــتن  عهــده  بــر  بواســطه  عمومــی 
ــی  ــانی ، یک ــاع رس ــازی و اط ــگ س ــر فرهن خطی
ــال  ــذا فع ــت و ل ــد هاس ــن واح ــی تری از تخصص
ــراد  ــن اف ــاق تری ــن و خ ــص تری ــن و متخص تری
ــاط  ــار داشــته باشــد، چــرا کــه ارتب ــد در اختی را بای
دو ســویه بیــن مــا بعنــوان بخــش دولتــی و مــردم 
ــه ذکــر اســت کــه در ایــن  مــد نظــر اســت . الزم ب
ــه وزارت  جشــنواره عملکــرد 124 شــرکت وابســته ب

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــرو م نی

شــبکه  پایــداری  حفــظ  بــرای 
بــرق در پدیــده شــرجی کلیــه 
جنــوب  بــرق  هــای  پســت 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــرق ش ش
ماهشــهر،  شــامل  خوزســتان 
هندیجــان، بنــدر امــام و ســربندر 

شــدند. شستشــو 
مدیــر ناحیــه جنــوب شــرق ایــن 

ــاه  ــت: از اواخــر تیرم شــرکت، گف
ــات شستشــو  ســال جــاری عملی
ــروع و در  ــرق ش ــای ب ــت ه پس
بــه  مــرداد  پایانــی  روزهــای 

ــید. ــام رس اتم
حمیدرضــا زریــن جویــی بیــان 
کــرد: هــدف از ایــن شستشــو 
غبــار  و  گــرد  بــردن  بیــن  از 

و  تاسیســات  روی  بــر  موجــود 
بــرق  شــبکه  پایــداری  حفــظ 
ســنگین  شــرجی  شــرایط  در 
ایــن ناحیــه اســت.وی افــزود: 
نمــودن  جهــت کــم  همچنیــن 
ــال  ــای اعم ــی ه ــداد خاموش تع
در  تجهیــزات،  روی  بــر  شــده 
ــای  ــان خاموشــی ه ــدت در زم م
اخــذ شــده اقــدام بــه رفــع مــوارد 
ــه  ــی ک ــژن و دیفکــت های ترمووی
در ایــن بــازه قابــل انجــام بــوده، 
ــرژی  ــزان ان ــا می ــت ت ــرده اس ک
ــود  ــل خ ــه حداق ــع نشــده ب توزی

کاهــش پیــدا کنــد.

مهنــدس پرچگانــی و محســن بیگدلــی ضمــن 
و  یــاد  گرامیداشــت  و  دولــت  هفتــه  تبریــک 
ــر، دســتاوردهای  ــی و باهن خاطــره شــهیدان رجای
ــل  ــای قاب ــروژه ه ــتان و پ ــهری گلس ــت ش مدیری

افتتــاح را تشــریح کردنــد.
هفتــه دولــت یــادآور نــام و یــاد شــهیدان واالمقــام 
اســت کــه  تمــام کســانی  و  باهنــر  و  رجایــی 
ــه محرومــان،  ــت ب دلســوزانه در راه خدمــت بی من
نیازمنــدان در جامعــه اســامی،  مســتضعفان و 
ــد  ــیر رش ــیده و مس ــر کش ــه تصوی ــانیت را ب انس
و ترقــی، عمــران و آبادانــی و پیشــرفت همــه 
ــن  ــه همی ــد و ب ــوده ان ــوار نم ــه کشــور را هم جانب

ــاب شــکوهمند  ــخ انق ــا در تاری ــن نام ه ــر ای خاط
اســامی بــا افتخــار و بزرگــی باقــی و پایــدار 

ــد. مان
تــا  اســت  مغتنمــی  فرصــت  هفتــه  ایــن 
همــت  و  منــش  از  تاســی  بــا  دولت مــردان 
ــاش  ــزم و ت ــر، ع ــی و باهن ــهیدان رجای واالی ش
ــع  ــردم، رف ــه م ــت ب ــتای خدم ــتری در راس بیش
ــت  ــور و تقوی ــی کش ــد و بالندگ ــا، رش محرومیت ه
ارزش مــداری و والیت مــداری در کشــور بــه کار 

بندنــد.
ــاد و خاطــره  بدیــن وســیله ضمــن گرامیداشــت ی
شــهیدان  خصوصــا  دولــت  و  تــرور  شــهدای 

بــه  دولــت  تبریــک هفتــه  و  باهنــر  و  رجایــی 
ــد  ــدوم و متعه ــدان خ ــردان و کارمن ــه دولت م هم
ــداری  ــاش فرمان ــان پرت ــژه کارکن ــه وی ــور، ب کش
بهارســتان بــا مدیریــت دکتــر خانجانــی بــه عنــوان 
ــهری  ــت ش ــردم در مدیری ــان م ــدار و خادم فرمان
بــه اطــاع شــهروندان محتــرم مــی  گلســتان 
رســانیم چندیــن پــروژه مهــم و زیربنایــی توســط 
شــهرداری گلســتان در هفتــه دولــت بــه بهــره 
بــرداری خواهــد رســید کــه مــی تــوان بــه پــروژه 
اعتبــاری  بــا  ســطحی  آبهــای  هدایــت  عظیــم 
ــگاه  ــازی ورزش ــال، بازس ــارد ری ــر 100 میلی ــغ ب بال
الهیــه و نصــب چمــن مصنوعــی بــا مشــارکت 
ــا  ــتان ب ــتان بهارس ــان شهرس اداره ورزش و جوان
ــداث  ــال، اح ــارد ری ــه 5 میلی ــک ب ــاری نزدی اعتب
ــزار  ــاحت 18 ه ــه مس ــادر ب ــارک م ــوم پ ــاز س ف

ــار، آســفالت،  ــال اعتب ــارد ری ــع و 45 میلی مترمرب
جدولگــذاری و خشــکه چینــی گســترده معابــر 

ــرد. ــاره ک اش
مدیریــت شــهری گلســتان ایــن نویــد را مــی 
ــارک فجــر مقطــع شــکوفایی و  دهــد کــه دهــه مب
ــردم در  ــن م ــهای خادمی ــتن تاش ــر نشس ــه ثم ب
ــود  شــورای اســامی شــهر و شــهرداری خواهــد ب
ــالن  ــداث س ــروژه اح ــته پ ــام خجس ــن ای و در ای
)زورخانــه(،  پهلوانــی  و  باســتانی  ورزشــهای 
ســالن ورزشــی شــهرک امــام حســین )ع( در 
هــای  شــادچای، کتابخانــه  رودخانــه  حاشــیه 
ــم  ــین رو هاش ــل ماش ــتان، پ ــر و گلس ــه می قلع
ــتان در  ــهر گلس ــه ش ــرای محل ــن س ــر، اولی آهنگ
شــهرک امــام حســین )ع( و... افتتــاح و بــه 

ــند. ــی رس ــرداری م ــره ب به

 شستشوی مجدد پست های برق 
شهرهای جنوب شرق خوزستان

پروژه هدایت آب های سطحی گلستان 

اخالق علوی نیاز اصلی تمام 
اقشار جامعه است

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان مازندران درحاشـیه مراسـم 
جشـن غدیـر خـم کـه بـا حضـور سـادات و همـکاران در نمازخانـه ایـن اداره کل 
برگـزار شـد ، اظهارداشـت: بایـد اخـاق علوی و پیام هـای مهم غدیر برای اقشـار 
مختلف مردم و مسـئوالن تبیین شـود. مهندس عباسعلی نجفی در ادامه افزود: 
اهمیت غدیر در این مهم اسـت که اسـام در این روز تثبیت شـد و از اضمحال 
نجـات یافـت. وی افـزود : پیامبر گرامی اسـام)ص( در غدیـر خم تنها حضرت 
امیرالمؤمنیـن علـی)ع( را معرفی نکردنـد، بلکه امامت و والیت را برای همیشـه 
بـه تاریـخ بشـریت معرفی کردند.مهندس نجفی ضمن اشـاره بـه این مطلب که 
پیـام غدیـر عـزت، کرامت، اسـتقال، آبـرو، احترام و شـجاعت برای امت اسـام 
اسـت اظهـار داشـت : غدیر می خواهـد از جامعه  مسـلمانان، جامعـه ای عزیز، با 
قدرت، مسـتقل و مقتدر بسـازد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 
بیـان داشـت :  امـروز جامعه اسـامی بیـش از هر زمان دیگـری نیازمند پیام ها 
و درس هـای بـزرگ غدیر اسـت و از این همه مسـلمانان  بایـد در ترویج تعالیم 

متعالـی و انسان سـاز غدیر نقش بیشـتر و موثرتـری ایفا کنیم.
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن مراسـم از سـادات حاضر در جلسـه به رسـم یادبود 

تقدیر شـد. 

خراسان کرمان 
رضوی 

آغاز عملیات اجرائی گازرسانی به 5371 خانوار 
شهری و روستایی استان کرمان

خرید گوجه فرنگی از تولید کنندگان 
استان خراسان رضوی آغاز شد روابـط  گـزارش  بـه 

گاز  شـرکت  عمومـی 
اسـتان کرمـان مهندس 
فـاح ضمـن اعـام این 
هفتـه  در  گفـت:  خبـر 
دولـت سـالجاری عملیـات اجرایـی گاز رسـانی بـه  2 
شـهر شـهداد، اندوهجرد و 113 روسـتا با اعتباری بالغ 
بـر 1.222میلیـارد ریـال آغـاز خواهد شـد. مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان ادامـه داد در طـول مـدت 
اجـرای ایـن پـروژه هـا 634کیلومتـر خـط تغذیـه و 
شـبکه اجـرا و 4320 انشـعاب نصـب مـی گـردد کـه 
پیـش بینـی مـی گـردد 2495 خانـوار روسـتایی و 
2876 خانـوار شـهری ازنعمـت گاز طبیعـی بهـره مند 

خواهنـد شـد. 
شـهر   71 مجمـوع  از  تاکنـون  نمـود:  تصریـح  وی 

اسـتان، 53 شـهر گازدار گردیده اسـت و از 18 شـهر 
باقیمانـده، 17 شـهر در دسـت اجـرا می باشـد  که 13 
شـهر آن شـامل شـهرهای جنوبـی اسـتان می باشـد 
;و ان شـاهللا بـا پیگیـری هـای صـورت گرفته 1 شـهر 
باقیمانده که شـهر جبالبارز می باشـد در سـال 98 در 
دسـت اجرا قرار خواهد گرفت. وی تعداد روسـتاهای 
گازدار اسـتان  را 1143 روسـتا عنـوان نمـود و افـزود 
برنامـه ریـزی جهت گازرسـانی بـه حدود 200 روسـتا 
در سـال 98 در دسـت اقـدام مـی باشـد. مهنـدس 
فـاح تـاش وزارت نفـت و شـرکت ملی گاز ایـران را 
در گازرسـاني بـه روسـتاهاي بـاالي 20 خانوار بسـيار 
مهـم ارزيابـي كـرد و ابـراز امیـدواری نمـود سـال 98 
بـا گازدار نمـودن 5 شـهر اندوهجرد، شـهداد، عنبرآباد، 
بلـوک و هنـزا درصـد بهره منـدی کل خانوار اسـتان از 
نعمـت گاز طبیعـی به 78 درصد ارتقا مـی یابد. مدیر 

اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل 
کرمـان هفتـه دولت را یـادآور فداکاری هـای فرزندان 
پـاک نهـاد و گرانقـدر انقـاب و احیـا کننـده روزهـای 
پرشـور خدمتگـزاری، شـهیدان بزرگ، رجایـی و باهنر 
دانسـت و گفـت :  شـرکت گاز اسـتان کرمـان همانند 
قبـل وظیفـه خدمت رسـانی به مردم شـریف اسـتان 
را دارد وبـر حمایت از گازرسـانی به شـهر ها و روسـتا 
هـا ، رضایـت مشـترکین و تحـول در ارائـه خدمـات 
، برنامـه ریـزی نمـوده کـه خوشـبختانه بـا همـت و 
تـاش مجموعـه شـرکت گاز اسـتان کرمـان  شـاهد 
پیشـرفت گازرسـانی بـه مناطـق محـروم و جنوبـی 
اسـتان کرمـان مـی باشـیم. مهندس فـاح در خاتمه  
افـزود : هفتـه دولـت فرصـت مناسـبی بـرای ارائـه 
دسـتاوردها و اقدامـات مهـم ومانـدگار نظـام در همـه 
عرصـه هـای فرهنگـی ، علمـی ، اقتصـادی و عمرانی 
میهـن عزیز اسـامی اسـت. بمنظور گرامیداشـت یاد 
و خاطـره شـهدای رجایـی و باهنـر ایـن شـرکت بـا 
پشـتکار همیشـگی توانسـته برگ زرینی در راسـتای 

خدمـات گازرسـانی در اسـتان رقـم بزنـد  .

بـه گـزارش روابـط 
سـازمان  عمومـی 
روسـتایی  تعـاون 
رضـوی؛  خراسـان 
س  مهنـد
بـا  گفتگـو  در  سـازمان  مدیـر  اسـفندیاری 
تصمیمـات  اسـتناد  بـه   : هـا گفـت  رسـانه 
جلسـه  نهمیـن  و  چهـل  ششـم  دسـتور 
کارگـروه تنظیـم بـازار کشـور مبنـی بـر خرید 
سـازمان  توسـط  فرنگـی  گوجـه  حمایتـی 
مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران بـه عنـوان 
از  فرنگـی  گوجـه  خریـد  دولـت  نماینـده 
بـه  اسـتان خراسـان رضـوی  تولیدکننـدگان 

احتسـاب  بـا  ریـال   500 و  هـزار   11 مبلـغ 
هزینـه سـبد معمولـی یکبـار مصـرف تحویل 
. اسـت  شـده  آغـاز  خریـد  مراکـز   درب 

و  تولیدکننـدگان   : افـزود  همچنیـن  وی 
جهـت  تواننـد  مـی  محتـرم  کشـاورزان 
خصـوص  در  بیشـتر  اطاعـات  کسـب 
روسـتایی  تعـاون  ادارات  بـه  خریـد  رونـد 
محـل  کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای  و 
نماینـد. مراجعـه  خـود  محصـول   تولیـد 

خراسـان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  مدیـر 
رضـوی ادامـه داد:در حـال حاضـر خریـد در 
شهرسـتان هـای قوچان ،نیشـابور ،فیروزه در 

حـال انجام اسـت.

همایش مدیریت 
مصرف انرژی محور 
رونق تولید برگزار شد

انـرژی  مصـرف  مدیریـت  همایـش 
محور رونق تولید با مشـارکت شـرکت 

گاز مازنـدران در سـاری برگـزار شـد.
ایـن همایـش بـا رویکـرد کارگاه های 
تخصصـی انـرژی بـا حضـور دسـتگاه 
های اجرایی اسـتان ، شرکت های گاز 
، بـرق و بسـیج مهندسـین و کارمندان 

برگزار شـد.
"علیرضـا حسـین زاده گاون" رئیـس 
HSE شـرکت گاز مازنـدران گفـت: در 
حـوزه انـرژی از نظـر تولیـد در کشـور 
مشـکل چندانـی نداریـم و الزم اسـت 
در حـوزه مصرف، مدیریت را سـرلوحه 

دهیم. قـرار 
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف بـی رویـه 
یکـی از مشـکات بـزرگ جامعـه مـا 
خصـوص  در  داشـت:  اظهـار  اسـت، 
مصرف در کشـور دچار ضعف هسـتیم 
تغییـر در سـبک  دلیـل  بـه  امـروز   ،
زندگـی ، از سـاده زیسـتی دور شـده 
ایـم و بـا افزایـش تجمـات ، اسـراف 
وارد زندگـی مـا شـده اسـت و بایـد با 
ترویج سـاده زیسـتی جلـوی هرگونه 
اسـراف در جامعه گرفته شود. حسین 
زاده با اشـاره به اینکه سـاختار مصرف 
صحیـح در مـکان هـای عمومـی نیـز 
در  متاسـفانه   : افـزود  نـدارد  وجـود 
فروشـگاه های بزرگ ، سـاختمان ها ، 
ادارات ، اماکـن مقدس و مسـاجد نیز 
در حـوزه مصـرف انـرژی اسـراف مـی 
شـود و بـا توجه بـه تاکید آمـوزه های 
دیـن اسـام در خصـوص حـرام بودن 
اسـراف ، می بایسـت فرهنگ صحیح 
مصرف در بخش های مختلف کشـور 

نهادینه شـود.
بهینه سـازی   : داشـت  تصریـح  وی 
اقتصـاد  بـرای  ضـروری  امـر  انـرژی 
ملی اسـت و ترویـج آن اشـتغال زایی 

گسـترده ای را بـه دنبـال دارد.

شرکت آب منطقه ای ساری 
البرز ؛ شرکت برتر در 
بخش فرهنگ سازی 

محیطی صنعت آب و برق 

ذوب آهن اصفهان بالغ بر 1000 میلیارد تومان در 
زمینه استفاده از پساب، سرمایه گذاری نموده است

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : ذوب آهن در منطقه اصفهان اولین شرکتی است که از پساب استفاده می کند

آییـن کلنـگ زنـی عملیـات بزرگتریـن 
فاضـاب  تاسیسـات  اجـرای  پـروژه 
شهرسـتان  در  کشـور  روسـتایی 
االسـام  حضورحجـت  بـا  فاورجـان 
ناصـر موسـوی الرگانـی  المسـلمین  و 
نماینـده مـردم فاورجـان در مجلـس 
شـورای اسـامی،دکتر عبـاس رضایـی 
مسـعود  اصفهان،مهنـدس  اسـتاندار 
و  ریـزی  برنامـه  معـاون  خشـایی 
مهندسـی  شـرکت  اقتصـادی  امـور 
آب و فاضـاب کشـور،مهندس هاشـم 
فاضـاب  و  آب  مدیرعامـل  امینـی 
منصـور  اصفهان،مهنـدس  اسـتان 
آهـن  ذوب  مدیرعامـل  زاده  یـزدی 
مسـئولین  از  جمعـی  و  اصفهـان 
آهـن  ذوب  و  شهرسـتان  اسـتان، 

شـد. برگـزار 

معـاون  خشـایی  مسـعود  مهنـدس 
اقتصـادی  امـور  و  ریـزی  برنامـه 
فاضـاب  و  آب  مهندسـی  شـرکت 
کشـور نیـز گفـت : اجرای پـروژه های 
در  ویـژه  بـه  پسـاب  از  بـرداری  بهـره 
صنایعـی کـه مصرف آب دارند، بسـیار 
موثـر اسـت و ذوب آهـن اصفهـان در 
انجـام  موثـری  اقدامـات  زمینـه  ایـن 

اسـت. داده 
وی ادامـه داد : در کشـور بیش از 32 
طـرح در قالـب روش بیـع متقابـل و 
بـا سـرمایه گـذاری بالغ بر هفـت هزار 

میلیـارد تومـان در حـال اجرا اسـت.
امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
و  آب  مهندسـی  شـرکت  اقتصـادی 
فاضـاب کشـور اضافه کـرد : در بخش 
روسـتایی تامین  آب شـرب سـالم در 

اولویـت قـرار دارد. پـروژه امـروز نیـز 
بخـش  در  اسـت کـه  طرحـی  اولیـن 
روش  بـه  روسـتایی  فاضـاب  و  آب 
بیـع متقابـل انجـام مـی گیـرد و لـذا 
و  السـام  حجـت  هـای  پیگیـری  از 
اصفهـان  الرگانی،اسـتاندار  المسـلمین 
مدیرعامـل  زاده  یـزدی  مهنـدس  و 
ذوب آهـن بابـت همراهی های بسـیار 
خوبـی کـه داشـتند تشـکر مـی نمایم.

مهنـدس منصور یـزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهـن اصفهـان نیـز در ایـن آیین 
کنـار  در  اصفهـان  آهـن  : ذوب  گفـت 
فـوالدی  محصـوالت  انـواع  تولیـد 
مطابـق بـا آخریـن اسـتانداردهای روز 
مسـئولیت  مبحـث  بـه  دنیا،همـواره 
داشـته  ای  ویـژه  توجـه  اجتماعـی 
اسـت. آییـن کلنـگ زنـی امـروز نیـز 

جویـی  صرفـه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
پسـاب  از  اسـتفاده  و  آب  در مصـرف 
مسـئولیت  بـه  عمـل  و  صنایـع  در 
حضـور  و  همراهـی  بـا  اجتماعـی 
شهرسـتان  و  استان،کشـور  مسـئولین 

گردیـد. ریـزی  برنامـه 
وی افـزود : پـروژه هـای بسـیاری در 
تاکنـون  تاسـیس  ابتـدای  از  شـرکت 
تعریـف شـده و بـه بهره داری رسـیده 
اسـت و برنامـه هـای بسـیاری نیز در 
دسـت اقـدام مـی باشـد. بـا اجـرای 
در  آب  مصـرف  هـای کاهـش  پـروژه 
فراینـد تولیـد و جایگزینـی بـا پسـاب 
ایـن عـدد بـه کمتـر از نصـف رسـیده 

. ست ا
بـا   : داد  ادامـه  شـرکت  مدیرعامـل 
برنامـه ریـزی هـای انجـام گرفتـه در 
مجـاور  پسـاب شـهرهای  از  اسـتفاده 
از جملـه ایمانشـهر و نجـف آبـاد ذوب 
آهـن اصفهـان در مجمـوع بالغ بر 1000 
میلیـارد تومـان در زمینـه اسـتفاده از 
پسـاب، سـرمایه گـذاری نموده اسـت.

در  موثـر  اقـدام  ایـن   : گفـت  وی 
شـرایطی از سـوی ذوب آهـن اصفهان 

شـرکت  ایـن  کـه  گیـرد  مـی  انجـام 
رو  نقدینگـی  جملـه  از  مشـکاتی  بـا 
اهمیـت  دلیـل  بـه  امـا  اسـت  رو  بـه 
پـروژه ایـن اقـدام صـورت مـی گیـرد. 
امیدواریـم در افـق 1404 مصـرف آب 
صرفـًا  رود  زاینـده  از  کارخانـه  خـام 
بـرای مصـارف روزانـه و شـرب باشـد. 
تولیـد  بـرای  آب  از  اسـتفاده  عمـده 
بـه  بـا توجـه  از طریـق پسـاب  فـوالد 
شـده  انجـام  هـای  گـذاری  سـرمایه 
تامیـن مـی شـود. شایسـته اسـت از 
زحمـات حجـت االسـام و المسـلمین 
ناصـر موسـوی الرگانـی، دکتـر رضایـی 
اسـتاندار و مهنـدس امینـی مدیرعامل 
و  تشـکر  اسـتان  فاضـاب  و  آب 

نمایـم.  مـی  قدردانـی 
داشـت  اظهـار  زاده  یـزدی  مهنـدس 
منطقـه  در  دارد  افتخـار  آهـن  ذوب   :
کـه  اسـت  شـرکتی  اولیـن  اصفهـان 
بهـره  کنـد.  مـی  اسـتفاده  پسـاب  از 
بـه  شـهر  زریـن  پسـاب  از  بـرداری 
اولیـن  ثانیـه  بـر  لیتـر   60 میـزان 
در  پسـاب  از  آهـن  ذوب  اسـتفاده 

بـود. صنعـت 

ته
نک

مهنـدس منصـور یـزدی زاده مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان 
نیـز در ایـن آییـن گفـت : ذوب آهـن اصفهان در کنـار تولید 
انـواع محصـوالت فـوالدی مطابق بـا آخرین اسـتانداردهای 
توجـه  اجتماعـی  مسـئولیت  مبحـث  بـه  دنیا،همـواره  روز 
ویـژه ای داشـته اسـت. آییـن کلنگ زنـی امروز نیز بـا توجه 
بـه اهمیـت صرفه جویی در مصرف آب و اسـتفاده از پسـاب 
در صنایـع و عمـل بـه مسـئولیت اجتماعـی بـا همراهـی و 
حضـور مسـئولین استان،کشـور و شهرسـتان برنامـه ریـزی 

گردید.
ابتـدای  از  شـرکت  در  بسـیاری  هـای  پـروژه   : افـزود  وی 
رسـیده  داری  بهـره  بـه  و  شـده  تعریـف  تاکنـون  تاسـیس 
اقـدام مـی  نیـز در دسـت  برنامـه هـای بسـیاری  و  اسـت 
باشـد. بـا اجـرای پروژه هـای کاهـش مصـرف آب در فرایند 
تولیـد و جایگزینـی بـا پسـاب ایـن عـدد بـه کمتـر از نصـف 

رسـیده اسـت.
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پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
حمایت سازمان ملل از یوزها پرداخت.

ایده اصلی 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلمسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه مجله تجارت فردا منتشر شد.

نمایش بنیامین اند میم
تا12 شهریور در عمارت روبرو 

در حال اجرا است.

گروه بمرانی
6 و 7 شهریور در کاخ سعدآباد 

برگزار می شود.

کات دات
تا 6 شهریور در خانه هنرمندان - سالن 

استاد انتظامی در حال اجرا است.

یه بار میگم دوست دارم ،تونستی درک کنی 
خوشبختت می کنم ، اما رفتی گشتی دیدی 
کسی مثل من   عاشقت نیست ،حق نداری 

برگردی.

خشم و هیاهو

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

من مستم و دل خراب جان تشنه و ساغر آب
برخیز و بده شراب بنشین و بزن رباب
ای سام تو بر سحر وی شور تو در شکر

در سنبله ات قمر در عقربت آفتاب
برمشک مزن گره برآب مکش ز ره
یا ترک خطا بده یا روی ز ما متاب
در بر رخ ما مبند بر گریٔه ما مخند
بگشای ز مه کمند بردار ز رخ نقاب

من بنده ام و تو شاه من ابر سیه تو ماه
من آه زنم تو راه من ناله کنم تو خواب
ای فتنٔه صبح خیز! آمد گه صبح، خیز!

درجام عقیق ریز آن بادٔه لعل ناب
آمد گه طوف و گشت بخرام بسوی دشت

چون دور بقا گذشت بگذر ز ره عتاب
عطار چمن صباست پیراهن گل قباست

تقوی و ورع خطاست مستی و طرب صواب
دردی کش ازین سپس وندیشه مکن ز کس
فرصت شمر این نفس با همنفسان شراب

خواجو می ناب خواه چون تشنه ئی آب خواه
از دیده شراب خواه وز گوشٔه دل کباب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شهر قزوین قتلگاه 
خاندان صفوی! 

24 آگوســت 1577 میــادی، شــاه اســماعیل 
دوم از سلســله صفــوی كــه نوشــته انــد مــردی 
ــگاه  ــه قتل ــن را ب ــهر قزوی ــود و ش ــّفاك ب س
خانــدان صفــوی و رجــال وقــت تبدیــل كــرده 
بــود، ناگهــان درگذشــت. در توطئــه هــای 
وقــت، یــک شــاهزاده خانــم صفــوی بــه نــام 
پریخــان خانــم دســت داشــت. اســماعیل 
دوم کــه پیــش از شــاه شــدن در زنــدان بــود 
ــرد. وی جانشــین شــاه  دو ســال ســلطنت ک
طهماســب شــده بــود كــه 43 ســال ســلطنت 
كــرده بــود. شــاه طهماســب بــود کــه پایتخــت 

ــود. ــه شــهر قزویــن منتقــل ســاخته ب را ب
وقــت  )پایتخــت  قزویــن  ســلطنتی   كاخ 
بــه   1577 و   1576 ســالهای  در  ایــران( 
ــار »پریخــان  ــه هــای مرگب ــه توطئ صــورت الن
برخــی  طبــق  بــود كــه  آمــده  در  خانــم« 
ــم در  ــب را ه ــاه طهماس ــدرش ش ــات، پ روای

ــان  ــن پریخ ــود. همی ــرده ب 1576 مســموم ك
ــک  ــا ی ــود تنه ــب ب ــی جــاه طل ــه زن ــم ك خان
روز بــه حیــدر میــرزا بــرادر خــود كــه برجــای 
ــود امــكان  پــدر ـ شــاه طهماســب، نشســته ب
ســلطنت داد و در نخســتین شــب ســلطنت او 
ــا شــاه بعــدی، فــرد مــورد  را مســموم كــرد ت
ــرزا،  ــدر می ــرگ حی ــس از م نظــر او باشــد. پ
اســماعیل میــرزا پســر دیگــر شــاه طهماســب 
را كــه بــه دســتور پــدر بــه زنــدان افكنده شــده 
بــود )بــه اشــاره پریخــان خانــم( آوردنــد و بــه 
نــام شــاه اســماعیل دوم بــر تخــت نشــاندند. 
چــون ابراهیــم میــرزا )پســر شــاه اســماعیل 
پریخــان  و  دوم  اســماعیل  عمــوی  و  اول( 
خانــم كــه از شــاعری و هنرهــم بهــره داشــت 
مخالــف انتصــاب اســماعیل دوم بــه ســلطنت 
ــد  ــم و تایی ــان خان ــه پریخ ــق توطئ ــود، طب ب
ــن 1576 كشــته  ــاه اســماعیل دوم 20 ژوئ ش
شــد. قتــل ابراهیــم میــرزا كــه زمانــی حاكــم 
خراســان بــود و در شــهر هــرات مــی نشســت، 

ــاخت. ــمگین س ــا را خش ــانی ه خراس

ــت  ــی نداش ــادل روان ــه تع ــماعیل دوم ك  اس
ــا  ــه قتــل شــاهزادگان صفــوی كــه قلب كمــر ب
او را قبــول نداشــتند بســت و پریخــان خانــم 
در ایــن برنامــه قــرار گرقــت و از میــان بــرده 
ــرای  ــه ب ــی كــه صفوی ــه لحــاظ اهمیت شــد. ب
ــاه  ــران ش ــی از پس ــود، یك ــل ب ــان قائ خراس
وقــت بایــد در شــهر هــرات، مركــز حكومتــی 
خراســان، مــی زیســت. مــی دانیــم کــه 
ــور  ــر تیم ــارم امی ــر چه ــرزا پس ــاهرخ می ش
ــی در 20  ــت 1377 و متوف ــد 30 آگوس )متول
ــادی( در طــول ســلطنت  آگوســت 1447 می
ــرده  ــران ک ــت ای ــرات را پایتخ ــهر ه ــود ش خ

ــود. ب
شــاهان صفــوی در عیــن حــال خــود را، ولــو 
اســما، رئیــس مذهبــی كشــور و صوفــی بزرگ 
ــماعیل  ــاه اس ــرا ش ــتند؛ زی ــی پنداش ــز م نی
ــی  ــیعه اثن ــان( ش ــت صوفی ــس وق اول )رئی
عشــری را مذهــب رســمی ایــران اعــام كــرده 
بــود و شــاهان بعــد از او خــودرا پاســدار ایــن 

مذهــب مــی دانســتند.

فیلم کودک و نوجوان
تا 4شهریور در سینماهای هنر و تجربه  

در حال اکران است.

جشنواره
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کتاب 

»می خواهـم تنهـا باشـم، بـرای همیـن هم ایـن خانٔه مجـردی را به 

هـزار بدبختی کرایـه کرده ام.«

»چرا می خواهی تنها باشی؟«

»می خواهم رمان بنویسم.«

»می خواهـی کجای زندگی ات را عوض کنی؟«

یـک  آدم هایی سـت کـه می خواهنـد  زندگـی  داسـتان  رمـان  ایـن 

از  از زندگی شـان را عـوض کننـد، شـاید هـم یـک جایـی  جایـی 

را! دیگـران  زندگـی 

پشت جلد کتاب آمده است:
پـراگ در تبعیـد رمـان پسـت مـدرن و شگفت انگیزی سـت بـرای 

بـاور نکـردن. رمانـی سرشـار از البیرنت هـای جهـان عینـی و ذهنـی 

دارنـد،  وجـود خارجـی  بیـرون  در جهـان  شـخصیت هایی کـه گاه 

اسـت.  داده  ارائـه  دیگرگونـه  آن هـا شـخصیتی  از  نویسـنده  ولـی 

سرگشـتگی های انسـان معاصـر در ایـن رمـان باعـث شـده اسـت 

همـه در حـال کشـف خودشـان باشـند و در مسـیری کـه دنبـال 

خویشـتن خویـش هسـتند، بـا حوادثـی رو بـه رو شـوند کـه بـرای 

کسـی باورپذیـر نباشـد. هـادی خورشـاهیان در ایـن رمـان مخاطب 

پاسـخ های  کـه  کـرده  مواجـه  حیرت انگیـزی  پرسـش های  بـا  را 

حیرت انگیـز را طلـب می کنـد. ایـن رمـان مخاطبـان را بـا خـود بـه 

جهـان زبان شناسـی، فلسـفه، سـینما، ادبیات پلیسـی، اجتماعی و 

خانوادگـی خواهـد بـرد.

هـادی خورشـاهیان متولـد 1352 دارای مدرک لیسـانس زبان 
و ادبیـات انگلیسـی از دانشـگاه تهـران اسـت. از سـال 1370 
آثـارش در مطبوعـات بـه چـاپ رسـیده و تاکنـون حـدود بیش 
از هشـتاد جلـد کتـاب در حوزه هـای ادبیـات کـودک و نوجوان، 
و  نمایشـنامه  ادبـی،  نقـد  ترجمـه،  داسـتانی،  ادبیـات  شـعر، 
فیلمنامه از او  منتشـر شـده اسـت. از دیگر آثار وی می توان به 
»مـن کاتـاالن نیسـتم«، »مـن هومبولتـم«، »دشـمن آینـده«، 
»الفبـای مـردگان«، »برهنـه در برهـوت«، »لبٔه آب« و »سـرباز 

بی سـرزمین« اشـاره کـرد.

کتاب پراگ در تبعید
ماجـرای رمـان از پـدر و مـادری شـروع می شـود کـه کـودکان 
یتیـم را بـه فرزنـدی قبـول می کننـد و پـس از آن، داسـتان 
از زبـان آن فرزنـدان روایـت می شـود. راوی اصلـی داسـتان 
از  او  دربیـاورد.  را  راوی  ادای  می خواهـد  اسـت کـه  »مـن« 
همـان فصـل اول در کار همـه دخالـت می کنـد. انـگار دنبـال 
بـه  تبدیـل  برایـش  واقعیتـی کـه کم کـم  دنبـال  چیزی سـت؛ 

می شـود. واقعیـت  از  تـرس 
دارد،  متعـددی  راویـان  و  فصل هـای کوتـاه  تبعیـد  در  پـراگ 
امـا طـوری کنـار هـم چیـده شـده اند کـه انـگار همه شـان یکـی 
هسـتند. آنهـا بـا نویسـندگان بزرگ حـرف می زنند، نسـبت های 
باهـم  جایشـان  حتـی گاهـی  و  دارنـد  باهـم  عجیب وغریبـی 

می شـود. عـوض 
موقعیـت مناسـب از نظـر هرکـدام از شـخصیت های داسـتان 
تعریـف متفاوتـی دارد، امـا همـه دنبـال این موقعیت مناسـب 
هسـتند. در زندگـی هـم دخالـت می کننـد، شـاید هـم به دنبال 
خـوِد  کننـد؛  پیـدا  را  خودشـان  تـا  افتاده انـد  راه  دیگـران 
گمشده شـان را. آنهـا کارهـای عجیبـی می کننـد، مثـاً اسـحاق 
دو سـاعت قبـل از آزادی از زنـدان فـرار می کنـد. دایـی فیلم باز 
اسـت و در خیالـش خـودش را دیویـد لینـچ می دانـد. حتـی 

آنـدره در یـک سـکانس از فیلـم لینـچ بـازی می کنـد!

پراگ در تبعید
نویسنده: هادی خورشاهیان
انتشارات: کتاب کوله  پشتی

در قسمتی از کتاب پراگ در تبعید نوشته:

 صد چشمه اشک غم شد و 

 صد باغ الله داغ 

 هر دم ،

که خاطرات تو از خاطرم گذشت 

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی


