
2 مساله مهم برای وحدت و 
تفاهم در جامعه
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میــان  در  پایــدار  وحدتــی  بــه  می تــوان  چگونــه 
یافــت؟ و جامعــه دســت  نخبــگان 

ــیر  ــن در مس ــن و رفت ــه یافت ــل ب ــبختانه می خوش
وحــدت و تفاهــم در جامعــه، بــه خصــوص نــزد 
امــا  از پیــش دیــده می شــود.  بیــش  نخبــگان، 
ــدت  ــه وح ــش ب ــر گرای گ ــه ا ــت ک ــن اس له ای ــا مس
اجتنــاب  واقعیت هــای  و  لزامــات  ا بــا  متناســب 
ــدار و  ــه پای ــه نتیج ــد ب ــالم نباش ــه س ــر جامع ناپذی
دلخــواه نخواهــد رســید. در اینجــا دو مســاله مهــم 

ــود دارد: وج
ــت  ــن اس ــده ای ــت نگارن ــه برداش ــاله اول: اینک مس
ــه  ــل مواج ــا دو معض ــا ب ــدت م ــث وح ــه در بح ک
ــه وحــدت  ــگاه ب ــا ن ــه ی ــا ک ــن معن ــه ای هســتیم، ب
از بــاال بــه پایــان و اجبارگرایانــه اســت و یــا اینکــه 
اعتقــاد بــر ایــن اســت وحدتــی مطلــوب تلقــی 
در  و ســلیقه ای  اختالف نظــر  می شــود کــه هیــچ 
ــوم  ــگاه مذم ــر دو ن ــه ه ــی ک ل ــد. در حا ــان نباش می
ــر  ــه ب ــا تکی ــدت ب ــه وح ــاد ب ــع اعتق ــت. در واق اس
قــدرت معنایــی جــز غالــب کــردن ایــن پدیــده 
اســاس  بــا  کــه  نــدارد  اجتماعــی   - سیاســی 
وحــدت در تعــارض اســت. بنابرایــن بایــد درک 
بــه  نســبت  را  خــود  جامعه شــناختی  و  فلســفی 
ــا از حــوزه شــناخت  ــده تعمیــق بخشــیم ت ایــن پدی
موثــر و کارآمــد وحــدت محــروم نمانیــم. آنچــه 
کنــون مشــاهده می شــود روزمرگــی سیاســی و  ا
و عمیــق فلســفی  ابعــاد ظریــف  بــه  بی توجهــی 
بــر درک ســطحی،  و جامعه شــناختی اســت کــه 

قشــری و تنــک تکیــه دارد.
جامعه شــناختی تر  فلســفی تر،  گــر  ا حالی کــه  در 
در  بنگریــم  مقولــه  ایــن  بــه  دینی تــر  حتــی  و 
امکانپذیــر  تکثــر  بــدون  وحــدت  می یابیــم کــه 
وحــدت  بــدون  تکثــر  کــه  همانطــور  نیســت، 
ــی  ــا در پ ــه م ــفانه جامع ــدارد و متاس ــدی ن کارآم
افــراط و تفریــط هنــوز نتوانســته بــه نقطــه اعتــدال 
ــش  ــل زای ــه عوام ــت ک ــی اس ــه طبیع لبت ــد. ا برس
ــا بســترها  ــد در هــر مقطــع ب افــراط و تفریــط را بای
ــر  گ ــون ا کن ــرد. ا ــی ک ــودش بررس ــای خ و زمینه ه
ــود  ــتقبال نش ــی اس ــی درون گفتمان ــر سیاس از تکث
در مقابــل، امــواج تکثــر بــرون گفتمانــی ظهــور 

ــت. ــد یاف خواه
دیدگاه هــای  بــه  اســت  خــوب  مقولــه  ایــن  در 
آنهــا  ببینیــم کــه  و  بنگریــم  اســالمی  حکیمــان 
ــد.  ــوب داشــته و دارن ــه جامعــه مطل چــه نگاهــی ب
امــر  در  دیــن  بــزرگان  عملــی  ســیره  در  تدبــر 

انس طال         1.459.210

مثقال طال     17.480.250

گرم طالی 18  4.036.192

گرم طالی 24   5.381.200

بهار آزادی      39.650.000

امامی          39.480.000

نیم       20.650.000

ربع         12.620.000

گرمی       8.310.000

دالر             113.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 8   تا  17دنبال کنید

سرعت باالی سالمندی در ایران
معاون وزیر بهداشت: 30 درصد جمعیت کشور در سه دهه آینده سالمند می شوند

ویژگی هـا و اثـرات خشکسـالی از قبیـل شـدت، مدت و 
بزرگـی آن از محلـی بـه محـل دیگـر متفـاوت اسـت. در 
مناطق خشـک و نیمه خشـک، اثرات کمبـود بارندگی بر 
روی منابع آب به سـرعت آشـکار می شـود. به بیان دیگر 
در مناطقـی کـه بـه طـور طبیعـی دارای محدودیـت منابع 
آب هسـتند، بـروز خشکسـالی تأثیـرات منفی بیشـتری 
بـه دنبـال داشـته وحتـی می توانـد بـه بحـران منتهـی 
شـود. در ایـن بـاره محمـد درویـش عضـو هیـات علمی 
موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتع کشـور مشـکل کم 
آبـی در کشـور را »خشکسـالی مدیریتـی« توصیف کرد و 
گفـت: میـزان آب قابـل اسـتحصال در کشـور 100 میلیارد 
مترمکعب اسـت و نیاز آب شـرب کشـور با هشـت درصد 
آن تامیـن مـی شـود، بنابرایـن مشـکل آب در ایـران بـا 
کشـوری هماننـد عربسـتان کـه به طـور طبیعـی با تنش 
آبی مواجه اسـت و در مقابل سـه میلیارد مترمکعب نیاز 
آبـی، تنها یـک میلیـارد مترمکعـب آب قابل اسـتحصال 

دارد، متفاوت اسـت.
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۲۸۹ میلیون دالر 
صنایع دستی صادر شد

معاون وزیر میراث فرهنگی از 
صادرات ۲۸۹ میلیون دالری صنایع 
دستی کشور خبر داد و گفت: ایران 

رتبه نخست ثبت جهانی شهرها را در 
سال گذشته از آن خود کرد.

نصب تله کابین و خروج 
جنگل هیرکانی از لیست 

میراث جهانی
در حالی که تنها حدود پنج ماه از ثبت 
جهانی جنگل های هیرکانی می گذرد، 

مسووالن استان گلستان به دنبال 
نصب تله کابین در محدوده ثبت 

جهانی شده هیرکانی هستند.به گفته 
رییس شورای عالی جنگل ها این 
اقدام می تواند شاخص های ثبت 

جهانی هیرکانی را با مشکل مواجه کند.
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یادداشت  مهمان
عماد افروغ

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1587

یکشنبه 19 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

به گفته فعاالن محیط زیست، 
مشکل کم آبی در کشور 
»خشکسالی مدیریتی« است

درمان موقتی برای 

گلوی خشک ایران 
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آغاز هجدهمین فصل از 
کاوش های باستانی شهرسوخته

هجدهمین فصل کاوش محوطه باستانی شهر سوخته با 
همکاری دانشگاه »سالنتو ایتالیا« آغاز شد

ظریف:

درباره برجام از روز نخست 
به مذاکره، نه نگفتیم

لینک خرید نسخه الکترونیک

 شـهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسـازی و جدولگذاری بخشـی از معابر شـهرک امام )ره( را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به آدرس :www.setadiran.ir، انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت 

قبلـی مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

- بــرآورد اجــرای کار مبلــغ 5/۲50/57۲/60۸  ریــال براســاس فهرســت بهــای 
ابنیــه ســال ۹۸ مــی باشــد

 - مدت اجرای پروژه 5 ماه می باشد
 - ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان ۲63/000/000 در وجــه شــهرداری بــم 

بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۸/1۹ می باشد.

 - مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 17:00 مــورخ 
 ۹۸/۸/۲7

 -مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ ۹۸/۹/7
 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ ۹۸/۹/۹

ــات  ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم  اطالع
ــف: آدرس  ــای ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر درخص بیش
ــا   ــور قرارداده ــم ام ــهرداری ب ــایت اداری- ش ــی س ــهید رجای ــوار ش ــم بل ب

تلفــن:03۴-۴۴3۴5۲1۴ 
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه 

مرکــز تمــاس 0۲1-۴1۹3۴ 
دفتر ثبت نام ۸۸۹6۹737- ۸51۹376۸

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصات
ــل، را از  ــه شــرح جــدول ذی ــروژه  هــا ب ــی کرمــان در نظــر دارد پ شــرکت شــهرکهای صنعت

طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی ، بــر اســاس آييــن نامــه برگــزاري مناقصــات  بــه پيمانــكار 
واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ــه  ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir  انج ــتاد( ب ــت )س دول
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۹۸/0۸/1۸ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ ۹۸/0۸/۲3.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 1۴:00 روز سه شنبه مورخ ۹۸/0۹/05.
- زمان بازگشایی: ساعت 0۹:00 صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/0۹/06.

- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه  
)پاکــت الــف(: کرمــان- بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبــش میــدان عاشــورا-             تلفــن:03۴-31۲7۲01۲
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس ۴1۹3۴-0۲1    دفتــر 

ــام: ۸۸۹6۹737 و 0۲1-۸51۹376۸ ــت ن ثب
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش "ثبــت نــام/

پروفایــل  تامیــن کننده/مناقصــه گــر" موجود اســت.

شماره 
نوع محل اجراي پروژهشرح موضوع مناقصهمناقصه

مناقصه
برآورداوليه     
)ميليون لاير(

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه

محل تامین 
اعتبار

488ع98
آماده سازی بخشی از راه 

دسترسی 
شهرک صنعتی شهربابک

یک 
مرحله ای

عمرانی291،000،000 ریال5809

472د98
تهیه ملزومات و تامین 

زیرساخت مخابراتی

نواحی صنعتی قلعه گنج، رودبار، 
منوجان، بهرمان،ریگان، فهرج، 

کبوترخان، کشکوئیه، ارزوئیه و پاریز

دو 
مرحله ای

داخلی1،000،000،000 ریال20000

قرآنــی  آموزه هــای  و  حکومــت داری 
ــاکت،  ــه س ــه جامع ــد ک ــان می ده نش
و  عقیــده  اختــالف  بــدون  صامــت، 
ــن  ــت. بنابرای ــر نیس ــورد نظ ــلیقه م س
در  مشــکالت  ایــن  و  دیدگاه هــا  آن 
جامعــه  نشــان می دهــد کــه ریشــه 
ــک  ــث تئوری ــه مباح له ب ــا ــی مس اصل
ــل آن،  ــه حاص ــردد ک ــری برمی گ و نظ
و  ناموجــه  سیاســت گذاری های  گاه 
اســت. نامناســب  برنامه ریزی هــای 

اســت کــه  ایــن  هــم  دوم:  مســاله 
ــرار گرفتــن در مســیر وحــدت  شــرط ق
اشــتباهات  از  مطلــوب، عبرت گرفتــن 
انتظــار  برخــالف  اســت.  گذشــته 
ــه  ــن وجــود دارد ک ــر ای ــی دال ب عالیم
نشــان دهنــده عــدم عبرت گیــری از 
ــز از  ــع گذشــته اســت. عــدم پرهی وقای
ــی از  ــی و احساس ــای هیجان برخورده
جملــه ایــن نشانه هاســت. در مقابــل 
ــا را  ــد رخداده ــی، بای ــای هیجان رفتاره
له، ریشــه یابی و  ــک مســا ــوان ی ــه عن ب
ابعــاد داخلــی و خارجــی آن را تحلیــل 
ــادی ورودی  ــه ای کــه مب ــه گون ــم ب کنی

ــه  ــود. ن ــد ش ــتباهات س ــا و اش خطاه
بــه دلیــل برخــی توهم هــا و  اینکــه 
بــر  تهدیــدی  غلــط،  ذهنیت هــای 

تهدیدهــای موجــود بیفزاییــم.
از  نبایــد  کــه  اســت  ایــن  بهتــر 
غفلــت  تلــخ  مســائل  ریشــه یابی 
یکدیگــر  متهــم کــردن  بــه  صرفــا  و 
ــا  ــت فض ــرار اس ــر ق گ ــم وا ــنده کنی بس
ــری  ــز عبرت گی ــی ج ــود راه ــوض ش ع
کنــون  از گذشــته نیســت و آنچــه بایــد ا
شــناخت  گیــرد  قــرار  کار  دســتور  در 
و  وحــدت  حصــول  درســت  مســیر 
جامعــه ای کــه  زیــرا  اســت  تفاهــم 
درس  خــود  خطاهــای  از  نیامــوزد 
نمی توانــد  قطعــا  بگیــرد،  عبــرت 
کمــال خواهــی را بــرای خــود رقــم 
ــه  ــن مقول ــر ای ــن ب ــد م ــد و تاکی بزن
نیــز بــه دلیــل اهمیــت ویــژه آن در 
ترســیم فضــای آتــی و پیش روســت 
ــر  ــه و ه ــورد توج ــت م ــد اس ــه امی ک
ــن  ــش ها در ای ــا و کوش ــه تالش ه گون

زمینــه برمــدار آن قــرار گیــرد.

 نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف
بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
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 سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا با اشاره به رویکرد مثبت مادرید برای توسعه مناسبات 
اقتصادی با تهران گفت: اکنون حدود سه هزار شرکت متوسط و کوچک ایرانی و اسپانیایی با یکدیگر 
همکاری می کنند.

رنا
 ای

س:
عک

سرعت باالی سالمندی در ایران
معاون وزیر بهداشت: 30 درصد جمعیت کشور در سه دهه آینده سالمند می شوند

معاون وزیر بهداشت: 30 درصد جمعیت کشور در سه دهه آینده سالمند می شوند

معــاون بهداشــتی وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
در  کشــور  جمعیــت  درصــد   30
ســنی  نظــر  از  آینــده  دهــه  ســه 
بــه بــاالی 60 ســال می رســند کــه 
جــزو جمعیــت ســالمند محســوب 
ــی  ــا رئیس ــد.دکتر علیرض ــد ش خواهن
بهــورزان  از  تجلیــل  مراســم  در 
افــزود:  مشــهد  در  کشــور  نمونــه 
ــی  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای اگرچ
ــه  ــالمت ب ــوزه س ــتاوردهای ح از دس
شــمار مــی رود امــا در شــرایط فعلــی 
جمعیــت  رشــد  بــه  رو  افزایــش 
ــداری در  ــوان هش ــه عن ــالمندی ب س
ایــن عرصــه مطــرح اســت.وی اظهــار 

ســالمندان  از  مراقبــت  داشــت: 
خــاص  مالحظــات  و  پیچیدگی هــا 
خــود را دارد و بایــد نظــام مراقبــت از 
ــود. ــه ش ــور نهادین ــالمندان در کش س

وی گفــت: نقــش بهــورزان در تامیــن 
ــنی  ــف س ــای مختل ــالمت گروه ه س
ســالمندان  جملــه  از  جامعــه  در 
نیســت.دکتر  پوشــیده  کســی  بــر 
حاضــر  حــال  در  افــزود:  رئیســی 
ــر  ــور تغیی ــا در کش ــوی بیماری ه الگ
بیماری هــای  از  و  کــرده  پیــدا 
بیماری هــای  ســوی  بــه  واگیــردار 
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــر حرک غیرواگی
را  زمینــه  ایــن  در  چاره اندیشــی 
می طلبــد. وی بــا اشــاره بــه آغــاز 

پوشــش همگانــی ســالمت  طــرح 
ــار داشــت: ایــن طــرح  در کشــور اظه
بــه زبــان ســاده بــه ایــن معنــی 
جامعــه  افــراد  همــه  کــه  اســت 
ــی از  ــرات مال ــتن مخاط ــدون داش ب
ــوند. ــوردار ش ــالمت برخ ــات س خدم

ــن طــرح  وی ســه محــور اساســی ای
را شــامل توســعه  پوشــش همــه گیــر، 
ــات  ــف خدم ــت و طی ــش کیفی افزای
ــردم  ــب م ــت از جی ــش پرداخ و کاه
ــر بهداشــت  ــوان کــرد. معــاون وزی عن
ــران پیــش از اینکــه  گفــت: کشــور ای
طــرح  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
ــزو  ــالمت را ج ــی س ــش همگان پوش
کنــد،  اعــالم  خــود  برنامه هــای 

ــالمت را  ــام س ــی نظ ــش خدمات پوش
ــون  ــا داده و اکن ــد ارتق ــه 98 درص ب
گســتره   و  کیفیــت  نظــر  از  فقــط 
خدمــات و کاهــش پرداخــت توســط 
داشــته  برنامه ریــزی  بایــد  مــردم 
پایــدار،  منابــع  نبــود  باشــیم.وی 
عــدم حمایــت بیمه هــا از خدمــات 
هزینه هــای  افزایــش  ســالمت، 
ــات  ــوه  خدم ــی و نح ــان، چگونگ درم
بــه مناطــق حاشــیه ای و  رســانی 
عشــایر را از موانــع پیــش پــای طــرح 
پوشــش همگانــی ســالمت عنــوان 
ــرح  ــاز ط ــه آغ ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ک
ســالمت  پایــگاه  یــک  خانــه  هــر 
افــزود: ایــن طــرح کــه نقــش مهمــی 
در همگانــی شــدن پوشــش ســالمت 
دارد و توســط رابطــان بهداشــت در 
روســتایی  بهداشــت  خانه هــای 
مــاه  آذر  اول  از  می شــود  انجــام 
امســال بــه صــورت آزمایشــی در ســه 

اجــرا می شــود. اســتان کشــور 

پوشش همگانی سالمت باید 
بر اساس اولویت ها باشد

ــزود:  ــش اف ــن همای ــه ای وی در ادام
اجــالس  برگــزاری  بــه  توجــه  بــا 
منطقــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
ســازمان  رئیــس  کشــور،  در 
بهداشــت جهانــی در بازدیــدی کــه 
ــت،  ــت داش ــز بهداش ــی از مراک از یک
گرفــت  قــرار  تاثیــر  تحــت  بســیار 
و شــگفت زده شــد و بســیار تاکیــد 
کــرد و گفــت آن چیــزی کــه االن 
چیــزی  آن  از  بیــش  می بینــم، 
ــث  ــن باع ــنیده ام و ای ــه ش ــت ک اس

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــار است.رئیس افتخ
طالیــی  دوره  دوره،  »ایــن  اینکــه 
به ویــژه  و  بهداشــت  حــوزه  بــرای 
حــوزه شــبکه اســت و حجــت بــر 
عنــوان کــرد:  اســت«،  تمــام  مــا 
بایــد بیشــترین توســعه و ارتقــا را در 
ــال  ــم. از س ــق کنی ــان محق ــن زم ای
گذشــته تــا االن کم وبیــش شــاهد 
در حــوزه  و جــان گرفتــن  تحــرک 
امیدواریــم  و  بوده ایــم  ســالمت 
کنیــم. اســتفاده  فرصــت  ایــن  از 

بهداشــت  بهداشــتی وزیــر  معــاون 
ــای  ــه آق ــی ک ــرد: از زمان ــح ک تصری
ــی  ــازمانی جهان ــس س ــدروس، رئی ت
کــرد،  کار  بــه  شــروع  بهداشــت، 
 UHC پوشــش همگانــی ســالمت یــا
کــه از آن زیــاد صحبــت می کنیــم 
را بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 
حالــی  در  ایــن  و  داد  قــرار  خــود 
در  ســال   40 شــاید  کــه  اســت 
ــور  ــده و کش ــرح ش ــا مط ــطح دنی س
ســال   45 از  را  موضــوع  ایــن  مــا 
ــه  ــی  گرفت ــرده و پ ــروع ک ــش ش پی
ــش  ــرد: پوش ــار ک ــی اظه است.رئیس
می بایســت  ســالمت  همگانــی 
بــر اســاس اولویت هــا و بــا ایــن 
ــه  ــی ب ــار مال ــه فش ــد ک ــدگاه باش دی
مــردم نیایــد، اینکــه پــول زیــادی 
داشــته باشــیم و بــرای مــردم خــرج 
ــت  ــد اولوی ــت، بای ــر نیس ــم، هن کنی
و  باشــیم  داشــته  درســت  بنــدی 
ســرمایه گذاری  آن  اســاس  بــر 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  کنیــم. 
ــد  ــالمت، چن ــی س ــش همگان »پوش
تعریــف  ایــن  دارد«، گفــت:  وجــه 
ســازمان جهانــی بهداشــت اســت، 
ــی  ــدون مخاطــرات مال همــه افــراد ب
ــگیری،  ــات پیش ــه خدم ــد ب می توانن
مراقبت هــای  و  بیماری هــا  درمــان 
کننــد  پیــدا  دسترســی  درمانــی 

همــه  کــه  اســت  ایــن  هــدف  و 
پیگیــری،  اولیــه  بتواننــد خدمــات 
درمــان و توان بخشــی را بگیرنــد و 
ایــن مکعــب دارای ابعــادی اســت 
همگانــی  پوشــش  بحــث  در  کــه 
ــت  ــه اس ــورد توج ــیار م ــالمت بس س
و یــک محــور اصلــی دارد. معــاون 
ادامــه  بهداشــت  وزیــر  بهداشــتی 
داد: ایــن ســه محــور را بایــد در نظــر 
گرفــت، محــور توســعه و پوشــش، 
مــردم،  هزینــه  پرداخــت  کاهــش 
بزرگ تــر  وســط  مکعــب  هرچــه 
شــود، بــه پوشــش همگانــی ســالمت 
نزدیــک می شــویم و محــور بعــدی 
ــد  ــه بای ــت ک ــالمت اس ــرد س هزینه ک
ــش  ــم و افزای ــش دهی ــه را پوش هم
ــته  ــات را داش ــت خدم ــف و کیفی طی
پیشــگیری  بحــث  فقــط  باشــیم. 
هــم  را  درمــان  خدمــات  نیســت، 
بــا  دهیم.رئیســی  افزایــش  بایــد 
ــان اینکــه »اگــر بخواهیــم مکعــب  بی
محــور  کنیــم،  ترســیم  را  ایــران 
ــی اســت«، گفــت:  ــاًل آب پوشــش کام
جامعــه  درصــدی کل   98 پوشــش 
را داریــم و ایــن فــرق مــا بــا کل 
ــط در phc اســت،  ــا فق دنیاســت، ام
ــر  ــای دیگ ــه ســمت محوره ــد ب و بای
هــم برویــم. محــور بعــدی، افزایــش 
ــه  ــد ب ــت و بای ــت اس ــت و کیفی کمی
بــا  توان بخشــی  و  درمــان  ســمت 
ــزود:  ــم.وی اف ــه بروی ــن هزین کمتری
ــه  ــد ب ــا امی ــور م ــبختانه در کش خوش
ــا  ــفانه ت ــا، متاس ــه ام ــی باالرفت زندگ
ــد  ــش از 30 درص ــر بی ــال دیگ 30 س
ــت  ــال اس ــاالی 60 س ــان ب جمعیت م
ــه  ــت ک ــداری اس ــگ هش ــن زن و ای
ــه ســمت مراقبــت ســالمندان  ــد ب بای
برویــم و حتمــًا نیــاز بــه خدمــات 

دارد.  ویــژه ای 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در 
ــالف  ــکیل ائت ــر تش ــه خب ــش ب واکن
ــت:  ــارس گف ــج ف ــی در خلی آمریکای
تاریــخ نشــان مــی دهــد کــه ائتــالف 
هــای آمریکایــی همــواره جــز اســمی 
ــه  ــون ن ــوده و تاکن ــمی نب ــی مس ب
تنهــا امنیــت ایجــاد نکــرده بلکــه 
ــی بیشــتر  ــی ثبات ــی و ب باعــث ناامن
در مناطــق مختلــف جهــان شــده 

ــت. اس

کل  اداره  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
ســخنگویی  امــور  و  اطالع رســانی 
ــاس  ــید عب ــه، س ــور خارج وزارت ام
ــه نیــاز آمریــکا  ــا اشــاره ب موســوی ب
بــه ســوء اســتفاده از نــام دیگــر 
کشــورها بــرای مشــروع نشــان دادن 
افــزود:  یکجانبــه خــود  اقدامــات 
ــداف و  ــه اه ــکا ک ــدام آمری ــن اق ای
ــام معــدود  مطامــع خــود را پشــت ن
کشــورهای دیگــر پنهــان مــی ســازد 

نشــانه ضعــف و فقــدان مشــروعیت 
بیــن المللی اســت.وی از کشــورهای 
ــه  ــکاء ب ــا ات ــا ب ــت ت ــه خواس منطق
ــایگان  ــود و همس ــای خ ــت ه ظرفی
و همــه  پایــدار  امنیــت  در جهــت 

جانبــه در منطقــه گام بردارنــد.
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
اســالمی  جمهــوری  کــرد:  تاکیــد 
کــه  عنــوان کشــوری  بــه  ایــران 
طوالنــی تریــن ســواحل را در خلیــج 
بــا قــدرت  فــارس دارد همچنــان 
ــادی  ــع اقتص ــظ مناف ــه حف ــام ب تم
ــت و  ــه امنی ــود از جمل ــی خ و امنیت
ایمنــی کشــتیرانی در ایــن پهنــه آبــی 

ادامــه خواهــد داد.

ائتالف های آمریکایی باعث ناامنی 
در مناطق مختلف جهان شده است

درباره برجام از روز نخست به 
مذاکره، نه نگفتیم

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران، گفــت: راه مذاکــره دربــاره حفــظ 
برجــام، بــاز اســت و ایــران بــر اســاس نقــض حقــوق خــود بــر اســاس برجــام، 

گام چهــارم کاهــش تعهــدات خــود را برداشــته اســت.
محمدجــواد ظریــف در خصــوص گام چهــارم کاهــش تعهــدات برجامــی 
ــارم  ــرد: گام چه ــار ک ــه اظه ــه ترکی ــدو ورود ب ــران در ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــر  ــم اگ ــرده بودی ــالم ک ــدات هســته ای را برداشــتیم؛ پیشــتر اع کاهــش تعه
ــش  ــدی کاه ــای بع ــد، گام ه ــه نرس ــه نتیج ــل ب ــای مقاب ــات طرف ه اقدام
ــت  ــت بیس ــور در نشس ــرای حض ــه ب ــم.وی ک ــی را برمی داری ــدات برجام تعه
و چهــارم شــورای وزیــران خارجــه ســازمان همکاریهــای اقتصــادی »اکــو« در 
ــی،  ــدات برجام ــرد: روز نخســت کاهــش تعه ــوان ک ــه، عن ــه حضــور یافت ترکی
ــود در  ــای خ ــن برداشــتن گام ه ــالم شــد ضم ــوری اع ــس جمه توســط ریی
ــت  ــوی ایال ــدات از س ــض تعه ــوارد نق ــه م ــخ ب ــام و در پاس ــوب برج چارچ
متحــده و کاســتی هــا و مــوارد نقــض اروپایــی هــا دربــاره برجــام، مذاکــرات 

ــم. ــی دهی ــه م را ادام
ــت،  ــرد: از روز نخس ــد ک ــران تأکی ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی

ــم. ــه نگفتی ــرات ن ــه مذاک ــم و ب ــروع کردی ــرات را ش مذاک

مجلس

پارلمان

سیاست

سیاست

بررسی جدایی  ری از تهران سیاسی کاری نیست

روند رسیدگی به استعفای نمایندگان مجلس

 ظرفیت غنی سازی تا ۶۰ درصد را داریم

هیچ سازمان یا دستگاهی مجاز به دخالت در انتخابات نیست

عضـو فراکسـیون امیـد مجلس 
گفـت: جدایی شـهر ری از تهران 
بـه  نزدیکـی  بـه  ربطـی  هیـچ 
انتخابـات نـدارد؛ مـردم ایـن را 
می خواهنـد و اصـال مسـئله سیاسـی کاری نیسـت. سـیده 
فاطمـه ذوالقـدر در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه 
ملت، در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه برخی از منتقدان، 
طـرح جدایـی ری از تهـران را سیاسـی کار می داننـد، گفـت: 
پیگیـری جدایـی شـهر ری از تهـران بـه سـال قبـل مربوط 

می شـود، امـا االن در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت.
وی در ادامـه افـزود: از همـان ابتـدای ورود بـه مجلس هم 
بـه فکر این مسـئله بودیـم و در حقیقت طـرح این موضوع 

چیـز جدیدی نیسـت که این را بخواهیـم االن پیگری کنیم، 
چـرا کـه از قبل ایـن مسـئله در برنامه هایمان بوده اسـت.

نماینده مردم ری، تهران و شـمیرانات اظهار کرد: درخواسـت 
مـردم از سـال نخسـت نمایندگـی مـا در مجلـس شـورای 
اسـالمی جدایـی ری از تهران بوده اسـت و ما هم این طرح 
را پارسـال ارائـه دادیـم، امـا االن در دسـتور کار قـرار گرفتـه 

است.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم در ادامـه افـزود: این 
مسـئله هیـچ ربطـی به نزدیکـی به انتخابـات نـدارد چرا که 
خواسـت مـردم اسـت و مـردم ایـن را می خواهنـد و اصـال 
مسـئله سیاسـی کاری نیسـت، بلکه یک خواسـت مردمی 

است.

مجلـس  نماینـدگان  اسـتعفای  درخواسـت 
یـک هفتـه پـس از اعـالم وصـول، در صحـن 
علنـی بررسـی و بـه رای گذاشـته می شـود.

اسـتعفای کاظـم جاللـی نماینده مـردم تهران 
در نشسـت علنـی روز )سـه شـنبه، 14 آبـان 
مـاه( اعالم وصول شـد. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شـورای اسـالمی 
اسـتعفای ایـن عضو کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی و رئیس مرکز 

پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی را در صحـن قرائـت کـرد.
مطابـق مـاده90 قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـالمی، هـر نماینده که 
اعتبارنامـه او به تصویب رسـیده اسـت مـى  تواند از مقام نمایندگى اسـتعفا دهد. 
پذیـرش اسـتعفا موکـول به تصویب مجلس اسـت.نایب رئیـس مجلس هنگام 
قرائـت اسـتعفای کاظـم جاللی گفته، دلیل این اسـتعفا، حضور نماینـده تهران در 
سـنگر دیگـری برای خدمت اسـت.ماده 91 قانـون آئین نامـه داخلی مجلس در 
خصوص اسـتعفای نمایندگان مقرر داشـته؛ نماینده متقاضِی اسـتعفا دالیل خود 
را خطـاب بـه رئیس مجلـس مـى  نویسـد و وی در اولیـن جلسـه علنـى و بدون 
قرائـت متـن، تقاضـای اسـتعفای نماینـده را اعالم و در دسـتورکار هفتـه بعد مى  

گـذارد. نماینـده مـى  تواند قبل از شـروع بررسـى در مجلس، تقاضاى اسـتعفای 
خویـش را پـس بگیرد. با توجه به روند تعیین شـده در قانون، اسـتعفای نماینده 
مجلـس شـورای اسـالمی بایـد در هفتـه بعـد از اعـالم وصـول بررسـی شـود. با 
احتسـاب اینکه هفته گذشـته، اسـتعفای کاظم جاللی در صحن قرائت شـده، در 
روزهای آینده، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی باید به این موضوع رسـیدگی 
کننـد، البتـه مطابـق آنچـه در قانـون آمـده، نماینـده مسـتعفی همچنـان امـکان 
اسـترداد تقاضای اسـتعفای خود را دارد. جزئیات جلسـه رسـیدگی به اسـتعفای 
نماینـده در مـاده 92 قانـون آئیـن نامـه داخلـی مجلس چنین مشـخص شـده 
است:بررسـى تقاضاى اسـتعفا بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى اسـتعفا 
قرائـت شـده و سـپس شـخص متقاضى اسـتعفا یا نماینـده دیگـرى به تعیین 
او، تقاضـاى دفـاع خواهـد نمود. مـدت قرائت تقاضاى اسـتعفا و توضیح نماینده 
متقاضـِى اسـتعفا حداکثر نیم سـاعت اسـت. مخالـف یا مخالفین نیـز حداکثر 
نیـم سـاعت مـى  توانند صحبت کنند و پـس از آن رأى  گیرى به عمل مـى  آید. در 
صـورت تصویب تقاضاى اسـتعفا مراتـب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشـور 

اعـالم مى  شـود تا طبـق قانـون انتخابات اقـدام نماید.

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی 
گفـت: از بازرسـان آژانـس هنگام 
آوری  جمـع  و  دهـی  خـوراک 
محصـول در فـردو دعـوت شـد 
و قـرار اسـت فـردا بازرسـان بـه اینجا )فـردو( بیایند تـا نمونه 
گرفتـه شـده را ببینند و راسـتی آزمایی کنند. بهـروز کمالوندی 
از تاسیسـات  بازدیـد خبرنـگاران  از  صبـح روز شـنبه پـس 
غنی سـازی فـردو در نشسـت خبـری اظهـار کـرد: تـا بـه حال 
سـه گام برداشـته شـده بـود که بنا بـه دسـتور رئیس جمهور و 
رئیس شـورای عالی امنیت ملی به  1044 سـانتریفیوژ در این 
سـایت گاز UF6 تزریـق شـود و امـروز دیدید که این ماشـین 
ها فعال هسـتند و محصول آنها نمونه گیری شـده اسـت. وی 

تاکید کرد: غنی سـازی 5 درصد به سـازمان دسـتور داده شده 
اسـت و این ظرفیت در سـازمان اسـت که غنی سـازی  5، 20 
یـا 60 درصـد را انجـام دهیـم امـا اینکه با ایـن میـزان اورانیوم 
چقـدر بمـب مـی توان تولیـد کرد این هـا حرف هـا و تصورات 
و توهمـات رژیـم اسـرائیل و آمریکاسـت و باید گفـت که کافر 
همـه را بـه کیش خـود پنـدارد. وی ادامه داد ما از بازرسـی ها 
اسـتقبال کردیم مشـروط به اینکه بازرسـی برای بازرسی باشد 
امـا اگـر قـرار باشـد خرابـکاری باشـد و بخواهند بـه اطالعاتی 
دسـت یابنـد مـا خیلـی هوشـیار هسـتیم. شـاید آژانس هم 
خـودش تعجـب کـرده از ایـن سـطح مراقبـت و کنتـرل ایران 
روی صنعـت هسـته ای اش کـه اجـازه نمـی دهـد آلودگـی و 

مشـکلی بـرای صنعتـش به وجـود آید.

دبیر سـتاد انتخابات کشـور در پایان هشتمین 
دسـت  و  مجریـان  آموزشـی  برنامـه  از  دوره 
اندرکاران انتخابات با اشـاره بـه ضرورت رعایت 
قانـون و پایبنـدی بـه آن، اظهـار داشـت: وزارت 
کشـور مأمـور اجـرای قانون انتخابات و مسـئول حسـن جریان انتخابات اسـت. بر 
اسـاس همیـن قانـون بـه جز شـورای نگهبـان، دیگر سـازمان ها و دسـتگاه ها حق 
ندارنـد در امـر انتخابـات دخالتـی داشـته باشـند.به گزارش ایسـنا به نقـل از پایگاه 
اطالع رسـانی وزارت کشـور، سیداسـماعیل موسـوی مدیرکل دفتر انتخابات وزارت 
کشـور در پایان هشـتمین دوره از همایش های آموزشـی مجریان و دست اندرکاران 
انتخابـات بـا اشـاره به ضـرورت رعایت قانون و پایبندی بـه آن، اظهار داشـت: وزارت 
کشـور مأمـور اجـرای قانون انتخابات و مسـئول حسـن جریان انتخابات اسـت. بر 
اسـاس مـاده 25 همیـن قانون به جز شـورای نگهبان، دیگر سـازمان ها و دسـتگاه 
هـا حـق ندارنـد در امر انتخابات دخالتی داشـته باشند.سـخنگوی سـتاد انتخابات 
کشـور افزود: وزارت کشـور از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شـوندگان دفاع می 

کنـد و در ایـن راه از هیـچ کوششـی دریغ نخواهد داشـت.

موسـوی بـا اشـاره بـه لـزوم دقـت در موضـع گیـری هـا پیرامـون انتخابـات گفـت 
:دشـمنان مـا همـواره در پـی ایجـاد شـبهه در خصـوص انتخابـات هسـتند و مـی 
خواهنـد القـاء کننـد کـه انتخابات مهندسـی می شـود اما مـا باید مراقبـت کنیم تا 
اسـیر نقشـه دشـمنان نشـده و از دامن زدن به این شـبهات و تکرار شـیطنت آنان 
پرهیـز کنیـم.وی ادامـه داد: وزیـر محتـرم کشـور در تمـام نشسـت هـا و دیدارها با 
دسـت انـدرکاران انتخابـات بر بی طرفی و قانونمداری مجریـان انتخابات تأکید می 
نماینـد؛ بنابـر این تأکیدات ایشـان به عنوان راهبرد اصلی، سـرلوحه کار ماسـت و از 
آن عدول نخواهیم کرد.سـید اسـماعیل موسـوی سـخنگوی سـتاد انتخابات کشور 
در پایـان ضمـن تبریک سـالروز آغاز امامـت و والیت حضرت صاحـب الزمان)عج( 
عنـوان داشـت: دوره هشـتم آمـوزش انتخابـات بـا حضـور رؤسـا و اعضـای سـتاد 
انتخابات و فرمانداران اسـتان های مرکزی، ایالم و لرسـتان برگزار شـد. عالوه بر آن 
ها، دبیران سـتاد انتخابات و بخشـداران اسـتان های آذربایجان شـرقی، کردسـتان، 
کرمانشـاه و فـارس نیـز در ایـن برنامـه شـرکت نمودند و بـه امید خـدا دوره نهم در 

روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه 22 و 23 آبـان برگزار خواهد شـد.

لنا
 ای

س:
عک

نماینــده مــردم اردبیــل در مجلــس گفــت:  تخصیــص 
ردیــف بودجــه عشــایری در حــوزه آمــوزش و پــرورش در 
الیحــه بودجــه ســال 99 در دســتور کار نماینــدگان مجلــس 

ــرار دارد. ق
صدیــف بــدری در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه 
ملــت، بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص زندگــی عشــایر کشــور 
ــا ســایر اقشــار جامعــه،  ــاوت زندگــی عشــایر ب گفــت: تف
ــرورش  ــوزش و پ ــرای آم ــژه  ب ــری وی ــاذ تدابی ــزوم اتخ ل

ــد. ــاب می کن ــور را ایج ــایر کش ــوزان عش دانش آم

 معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منطقـه ای وزارت 
کشـور گفت: آهنگ تصویـب و ابالغ قوانین درحـوزه اقتصادی 
بـه حداقـل مـی رسـد و همزمـان بـا آن، بـه سـمت اصـالح و 
تنقیـح قوانیـن و همچنیـن حـذف قوانیـن مزاحـم خواهیـم 
رفت.»بابـک دین پرسـت« روز شـنبه در گفت وگـو با خبرنگار 
سیاسـی ایرنـا، افزود: نامـه ای به همین منظـور تقدیم رئیس 
جمهـور شـد و اسـحاق جهانگیری هم در جلسـه خوبـی که با 
حضور وزرا برگزار شـد، به دسـتگاه های ذیربط ماموریت دادند 

موضـوع را پیگیـری و نتایـج را اعالم کنند.

تخصیص ردیف اعتبار عشایری 
در حوزه آموزش و پرورش 

آهنگ تصویب و ابالغ قوانین 
اقتصادی کمتر می شود

مدیـر کل تعزیـرات اسـتان تهران معتقد اسـت بـا توجه به 
ُافـت نـرخ ارز، قیمـت کاالهـا واقعـی نبـوده و بایـد زمینـه 
کاهـش آنهـا فراهـم شـود.محمدعلی اسـفنانی مدیـر کل 
تعزیـرات اسـتان تهـران در گفت وگو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
خانـه ملـت، دربـاره عـدم کاهـش قیمـت کاالهـا متناسـب 
بـا ُافـت نـرخ ارز، گفـت: همـواره مطـرح می کننـد افزایش 
قیمـت کاال تابـع نـرخ ارز اسـت بـه همیـن دلیـل در سـال 
گذشـته همزمـان بـا رشـد قیمـت ارز، بهـای کاالهـا نیـز 

افزایـش پیـدا کرد.

دبیرکل شـورای عالـی آموزش و پـرورش حکم معلمان متخلف 
در مـدارس را »تذکـر کتبـی تـا اخـراج« اعـالم کرد.»مهـدی نوید 
ادهـم« دبیـرکل شـورای عالی آمـوزش و پـرورش در گفت وگو با 
خبرنـگار ایلنا، درباره دسـتور اخراج معلم یزدی کـه دانش آموزی 
را تنبیـه کـرده بـود، گفـت: بایـد بـا هرگونـه خـالف و تخلفـی که 
توسـط برخـی از همـکاران مـا اتفـاق می افتـد، قانونمنـد برخورد 
شـود. در زمینـه تخلفات ما یک آیین نامه داریم کـه در آن مراحل 
برخورد با متخلف بیان شـده اسـت، این مراحل از تذکر شـفاهی 
بـه متخلـف گرفتـه تـا تذکـر کتبـی و در نهایـت اقـدام بـه اخراج 

می شـود. انجام 

قیمت واقعی کاالها از 
ارقام کنونی کمتر است

»تذکر کتبی تا اخراج« حکم 
معلمان متخلف در مدارس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثصنایع دستی

آغاز مستندنگاری پالن سازه های شهر جهانی گور در محور ساسانی۲۸۹ میلیون دالر صنایع دستی صادر شد
معـاون وزیـر میـراث فرهنگـی از صادرات 
289 میلیـون دالری صنایع دسـتی کشـور 
خبـر داد و گفـت: ایـران رتبه نخسـت ثبت 
جهانـی شـهرها را در سـال گذشـته از آن 
خـود کرد.بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، پویـا 
محمودیـان شـامگاه پنجشـنبه در گفتگـو بـا رسـانه هـا با اشـاره به سـفر 
خـود بـه اسـتان لرسـتان و جاذبـه هـای بـی نظیـر این اسـتان گفـت: به 
عنـوان یـک ایرانـی بـه خـود مـی بالـم کـه در کشـوری زندگـی میکنـم 
کـه ظرفیـت هـای مختلـف آن بـه خصـوص در حـوزه میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی در اسـتانی مثـل لرسـتان تـا ایـن انـدازه 
بـاال اسـت.وی افـزود: بهانـه سـفر مـن بـه لرسـتان بازدیـد از جشـنواره 
آبانمـاه در کنـار دژ   20 تـا   16 از  بـود کـه  اقـوام لرسـتان  ملـی فرهنـگ 
تاریخـی و بـا شـکوه قلعـه فلـک االفالک در حـال برگزاری اسـت. معاون 
صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی بـا اشـاره بـه حضـور 27 اسـتان کشـور بـا قابلیـت های و 
توانمنـدی هـای مختلـف در ایـن جشـنواره تصریح کرد: این جشـنواره در 

ایـن سـطح و بـه صـورت ملی با ایـن توانمندی ها و وسـعت بـرای اولین 
بـار اسـت کـه در لرسـتان برگـزار می شـود.

بـرای  دسـتی  صنایـع  معاونـت  هـای  برنامـه  خصـوص  در  محمودیـان 
ارتقـای ایـن صنعت اظهار داشـت: بـرای صنایع دسـتی از ابتـدای زنجیره 
تولیـد تـا فـروش بـا نـگاه تجـاری سـازی برنامـه ریزی شـده اسـت.وی 
ایجـاد اشـتغال در حـوزه صنایـع دسـتی را یکی از هدف گـذاری های این 
وزارت خانـه دانسـت و افـزود: یکـی از مزیـت هـای اشـتغال در صنایـع 
دسـتی نیـاز بـه سـرمایه کـم بـرای ایجـاد کسـب و کار پایـدار نسـبت بـه 
بقیـه کسـب و کارهـا اسـت. معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی تعـداد بازارچه های 
دائمـی فـروش صنایـع دسـتی اسـتان را 4 مـورد برشـمرد و تاکیـد کـرد 
کـه قطعـا ایـن تعـداد بازارچه کفایت فـروش محصوالت 52 رشـته صنایع 
دسـتی اسـتان را نـدارد، بنابرایـن ایجـاد بازارچـه هـای فـروش صنایـع 
دسـتی، سـایت هـای تجـارت الکترونیک و ترویـج صنایع دسـتی با ابزار 

و روش هـای مختلـف یـک ضـرورت بـه نظـر می رسـد.

ــگری  ــی، گردشـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
فـــارس  اســـتان  صنایع دســـتی  و 
مســـتندنگاری  اول  فصـــل  آغـــاز  از 
ــور  ــی گـ ــهر جهانـ ــازه های شـ ــالن سـ پـ
به گـــزارش  داد.  خبـــر  فیروزآبـــاد 
میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا 
ــا  ــری بـ ــب امیـ ــارس، مصیـ ــتان فـ ــتی اسـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: »فصـــل اول مســـتندنگاری پـــالن ســـازه ای 
شـــهر گـــور شهرســـتان فیروزآبـــاد بـــا روش ژئوفیزیـــک پـــس از 
اخـــذ مجـــوز از طـــرف پژوهشـــگاه بـــه سرپرســـتی علیرضـــا عســـکری 
ــده  ــاز شـ ــان 98 آغـ ــکو کالیـــری از 14 آبـ ــر فرانچسـ ــاوردی و پی یـ چـ

ــت.« اسـ
ـــت  ـــانی اس ـــهرهای دوران ساس ـــه ش ـــور از جمل ـــهر گ ـــه داد: »ش او ادام
کـــه بـــه نام هـــای دیگـــری مثـــل اردشـــیر خـــوره، شـــهر جـــور، کـــوره 
ـــا  ـــدور ب ـــاًل م ـــه ای کام ـــا نقش ـــهر ب ـــن ش ـــود.  ای ـــده می ش ـــیر خوان اردش
قطـــر 1950 متـــر ســـاخته شـــده اســـت. فضـــای داخلـــی شـــهر مثـــل 

ــه  ــه 20 ناحیـ ــی بـ ــور خیابانـ ــیله 10 محـ ــره دار به وسـ ــرخ پـ ــک چـ یـ
بـــزرگ و هماننـــد هـــم تقســـیم شـــده بـــود.« 

ــاروی  ــود در بـ ــهر، خـ ــزی شـ ــای مرکـ ــرد: »فضـ ــار کـ ــری اظهـ امیـ
مـــدور دیگـــری کـــه قطـــر آن در حـــدود 400 متـــر بـــوده قـــرار داشـــته 
اســـت. خیابان هـــای شـــهر به صـــورت شـــعاع هایی بـــه کناره هـــای 
نقطـــه مرکـــزی  بـــاروی داخلـــی منتهـــی می شـــده اند. در  ایـــن 
ـــون  ـــه در مت ـــه ای )ک ـــار گوش ـــم چه ـــرج عظی ـــهر، ب ـــی ش ـــای داخل فض
ــرار دارد کـــه  ــام بـــرده شـــده( قـ ــال از آن نـ ــام تیربـ ــه نـ تاریخـــی بـ
در واقـــع مرکـــز تمامـــی شـــهر محســـوب می شـــود. در اطـــراف ایـــن 
ــده  ــد، دیـ ــکل گرفته انـ ــا شـ ــه از آوار بناهـ ــی کـ ــای بزرگـ ــرج تپه هـ بـ
می شـــود. برخـــی از آن هـــا هماننـــد بنـــای موســـوم بـــه تخت نشـــین 
کـــه آتشـــکده اصلـــی شـــهر بـــوده، تـــا حـــدودی شـــناخته شـــده اند. 
در واقـــع می تـــوان گفـــت کـــه در داخـــل دایـــره مرکـــزی شـــهر فقـــط 
ابنیـــه آیینـــی، اداری، تشـــریفاتی قـــرار داشته اســـت. در حالی کـــه 
ــاکنان  ــا و ابنیـــه سـ دایـــره خارجـــی و بزرگ تـــر شـــهر محـــل خانه هـ

شـــهر بـــوده اســـت.«

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از افزایش 41درصدی صادرات صنایع دستی در شش ماهه 
نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه، امید قادری افزود:»براساس آماری که اخیرًا از سوی گمرک اعالم شده، حجم صادرات 
صنایع دستی کرمانشاه در شش ماهه نخست سال 98 با احتساب صادرات چمدانی 8 میلیون و 861 هزار و 588 دالر بوده است.«

رنا
 ای

س:
عک

بـا پایـان یافتـن فصـل نخسـت کاوش در غـار- پناهـگاه 
مطالعـات  بـه  مربـوط  فعالیت هـای  ُسـرهه،  صخـره ای 
دسـت افزارهای سـنگی و انجام آزمایش های سـن سـنجی 

مطلـق در ایـن مـکان آغـاز شـده اسـت.
 الهـام قصیدیـان )سرپرسـت هیئـت باسـتان شناسـی( بـا 
اعـالم خبـر اتمـام کاوش در پناه گاه صخره ای ُسـرهه، گفت: 
در راسـتای »پروژه ردیابی مسـیر مهاجرت انسـان نئاندرتال 
از شـمال غـرب بـه سـوی جنـوب و شـرق« فصـل نخسـت 
کاوش در غـار- پنـاه گاه صخـره ای ُسـرهه، در شهرسـتان 
سـاوجبالغ، اسـتان البـرز بـا مجـوز پژوهشـگاه بـه انجـام 
پناهگاه هـای صخـره ای  و  غـار  افـزود: مجموعـه  رسـید.او 
سـرهه بـا ارتفـاع 1900 متـر از سـطح دریـا در میـان یک دره 
عمیـق میـان کوهـی و در حـد فاصـل روسـتاهای سـرهه و 
وامکـوه از توابـع شهرسـتان سـاوجبالغ واقـع شـده اند.وی 
تصریـح کـرد: کاوش فصل نخسـت در غار- پناهگاه شـماره 
1 این مجموعه منجر به کشـف نهشـته های باسـتانی شـامل 
دوران تاریخـی و پارینـه سـنگی همـراه بـا دسـت افزارهـای 
شـاخص صنعـت لوالـوای پارینـه سـنگی میانـی شـد.او بـا 
بیـان اینکـه نهشـته های ابتدایـی در ایـن مکان که همـراه با 
سـفال های دوره هـای تاریخـی بـود بـه صـورت متوسـط 50 
سـانتیمتر قطـر دارد افزود: پس از الیه تاریخی، نهشـته های 
از جنـس واریزه هـای دیـواره غـار و فاقـد مـواد باسـتانی بـا 

عمـق 80 سـانتی متـر پدیدار شـد.
 ایـن باسـتان شـناس بـا اشـاره بـه نخسـتین نهشـته های 
پارینـه سـنگی کـه درسـت در زیر الیـه طبیعی نمودار گشـته 
اسـت، از ویژگی هـای الیه هـای پارینـه سـنگی را قرارگیـری 
آن در میـان دو نهشـته طبیعـی با واریزه سـنگی دانسـت که 
آن را از هرگونـه مخلـوط شـدن بـا دوره هـای دیگـر خصوصًا 
تاریخـی مصون داشـته اسـت.قصیدیان گفـت: دیگر ویژگی 
مهـم  اسـتقراری دوره پارینـه سـنگی میانی وجود رسـوبات 
سـوخته بـه همـراه خاکسـتر و اسـتخوان های گیـاه خـواران 
سـوخته شـده اسـت که نشـان از برپایی آتش فعالیت های 

مربـوط بـه تغذیـه در این مـکان دارد.

سوژه
کشف دست افزارهای 

شاخص صنعت 
پارینه سنگی

فرونشست زمین و آسیب به بناهای تاریخی، ادعا یا واقعیت؟

شکاف و ترک خوردگی در ساختمان بقعه امامزاده حسین )ع( از بناهای تاریخی دوره صفویه 

شــکاف و تــرک خوردگــی در برخــی 
قزویــن  تاریخــی  شــاخص  بناهــای 
همچــون بقعــه امامــزاده حســین)ع( و 
ــی  ــن، برخ ــق قزوی ــع عتی ــجد جام مس
ایــن  بــه  را  رســانه ای  تحلیل هــای 
ــا  ــن رخداده ــل ای ــه عام ــرد ک ــمت ب س
فرونشســت زمیــن اســت و ایــن در 
ــران  ــن از مدی ــد ت ــه چن ــود ک ــی ب حال
میــراث  حــوزه  انــدرکاران  دســت  و 
فرهنگــی، مدیریــت بحــران و ســازه ایــن 

را رد کردنــد. فرضیــه 

ــر شــکاف و تــرک خوردگــی  انتشــار خب
ــزاده  ــی امام ــه تاریخ ــی از بقع در بخش
حســین )ع( قزویــن در فضــای مجــازی 
گذشــته  روزهــای  در  هــا  رســانه  و 
موجــب نگرانــی شــهروندان ایــن شــهر 
ــراث  ــژه دوســتداران می ــه وی تاریخــی ب

ــد. ــی ش فرهنگ
ــاف و  ــراث فرهنگــی و اوق مســئوالن می
ــا رســانه  ــو ب ــه در گفــت و گ ــور خیری ام
هــا ایــن خبــر را تاییــد کــرده امــا اشــاره 

ــه علــت آن نداشــتند. ای ب
ــک  ــز از ی ــری نی ــر تصوی ــوی دیگ از س
از  بخــش  یــک  در  طولــی  شــکاف 
ــه از  ــن ک ــق قزوی ــع عتی ــجد جام مس
ــی از  ــران و یک ــن مســاجد ای ــن تری که

شــاهکارهای معمــاری ایرانــی اســالمی 
اســت منتشــر شــد کــه بــه نگرانــی 
ــزود. ــی اف ــراث فرهنگ ــتداران می دوس

ــی صــورت  ــر در حال ــن تصاوی انتشــار ای
گرفــت کــه هیــچ مقــام و یــا کارشناســی 
در خصــوص علــت ایجــاد ایــن شــکاف 

هــا اظهــار نظــر نکــرد.
ــرک  ــن حــال، ایجــاد شــکاف و ت ــا ای ب
خوردگــی در برخــی بناهــای تاریخــی 
اینکــه  دلیــل  بــه  قزویــن  شــاخص 
ــش  ــدی پی ــز از چن ــن نی ــت قزوی دش
ــا معضــل جــدی فرونشســت  تاکنــون ب
ــن  ــه ای ــه را ک ــن فرضی ــرو اســت ای روب
ــوده  ــده ب ــن پدی ــل ای ــه دلی ــداد ب رخ

ــرد. ــت ک ــت را تقوی اس

فرهنگــی  میــراث  وقــت  مســئوالن   
ــد  قزویــن نیــز در ســال گذشــته از تهدی
فرونشســت زمیــن در خصــوص ســه 
ــتان از  ــن اس ــاخص ای ــی ش ــر تاریخ اث
ــین )ع( و  ــزاده حس ــه امام ــه بقع جمل
ــرده  ــت ک ــق صحب ــع عتی ــجد جام مس
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  بودنــد. 
صنایــع دســتی و گردشــگری قزویــن در 
ــاط  ــورد ارتب ــت: در م ــن خصــوص گف ای
تــرک خوردگــی و شــکاف در برخــی 
بناهــای تاریخــی ماننــد مســجد جامــع 
ــین )ع(  ــزاده حس ــه امام ــق و بقع عتی
بــا فرونشســت زمیــن نمــی تــوان یــک 
ــن کار  ــت و ای ــی داش ــر قطع ــار نظ اظه
نیازمنــد یکســری اقدامــات و مطالعــات 
از جملــه  بیــن رشــته ای  تخصصــی 
ــت  ــاک، مرم ــازه، آب و خ ــی س مهندس

ــت. ــی و ... اس ــای تاریخ بناه
بناهــای  افــزود:  خزائلــی  علیرضــا 
ــاله  ــد س ــری چندص ــی دارای عم تاریخ
هــزار ســال هســتند  از  بیــش  و گاه 
ــن در معــرض آســیب و تخریــب  بنابرای
قــرار دارنــد و ممکــن اســت بخــش 
شــود  آســیب  دچــار  آنهــا  از  هایــی 
ــراث  ــون می ــتگاهی چ ــه دس ــه وظیف ک
فرهنگــی رســیدگی بــه آنهــا، جلوگیــری 
ــت. ــت آنهاس ــا و مرم ــب و احی از تخری

وی بــا بیــان اینکــه حفاظــت از بناهــای 
تاریخــی رســالت اصلــی اســت،اظهار 
داشــت: طبیعــی اســت کــه بناهــای 
ــت  ــه مرم ــداوم ب ــور م ــه ط ــی ب تاریخ
ــر  ــش از ه ــن پی ــد باشــند بنابرای نیازمن
ــا  ــان ی ــی، کارشناس ــدام مرمت ــه اق گون
بــا  شــرکت هــای مشــاور ذیصــالح 
مختلــف  آزمایشــات  و  بنــا  بررســی 

ــی  ــب م ــح، موج ــاک و مصال ــی، خ فن
شــوند تــا بهتریــن تصمیــم در خصــوص 
نحــوه مرمــت، اســتحکام بخشــی و 
ــای بناهــای تاریخــی اتخــاذ شــود.  احی
ــزاده  ــه امام ــت بقع ــئول، مرم ــن مس ای
ــق را از  ــع عتی ــجد جام ــین و مس حس
اولویــت هــای اصلــی میــراث فرهنگــی 
اقدامــات  و گفــت:  دانســت  قزویــن 
ــای  ــه از بناه ــا ک ــن 2 بن ــی در ای مرمت
تاریخــی بــزرگ و مهــم قزویــن هســتند 
و متاســفانه در بخــش هایــی از آنهــا 
ــکاف  ــی و ش ــرک خوردگ ــکل ت ــا مش ب
روبــرو هســتیم در گذشــته انجــام شــده 
ــت. ــتور کار اس ــز در دس ــان نی و همچن
خزائلــی بــا بیــان اینکــه اســتحکام 
بخشــی ایــن بناهــا بــه طــور جــدی مورد 
ــای مشــاور  ــروه ه ــرار دارد و گ توجــه ق
بــا صالحیــت فنــی بــاال و بــا تجربــه در 

خصــوص مرمــت و تقویــت ایــن بناهــا 
داشــت:  هســتند،اظهار  کار  مشــغول 
ــال در  ــه امس ــبی ک ــارات مناس ــا اعتب ب
ــه اســت،  حــوزه مرمــت تخصیــص یافت
ــن  ــرای ای ــی را ب ــی خوب اقدامــات مرمت
بناهــا در دســتور کار قــرار داده ایــم. 
دکتــر بنیامیــن محبــی عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه بیــن المللــی امــام 
دارای مــدرک دکتــرای  )ره(  خمینــی 
ژئوتکنیــک نیــز در خصــوص ارتبــاط 
تــرک خوردگــی و شــکاف در برخــی 
بناهــای تاریخــی قزویــن با فرونشســت 
ــکان  ــل ام ــد دلی ــه چن ــت: ب ــن گف زمی
نشســت بخشــی از ســاختمان هــا وجود 
دارد کــه البتــه مطالعــه در خصــوص آنهــا 
نیازمنــد بررســی در چنــد رشــته و حــوزه 
ــن شناســی، خــاک و آب  ــه زمی از جمل

و ... اســت.

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
اسـتان  گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اردبیـل از عدم ورود آسـیب بـه آثار و 
ابنیـه تاریخـی اردبیـل بـه دلیـل زلزله 
بـا  گفتگـو  در  فالحـی  داد.نـادر  خبـر 
زلزلـه ای  عنـوان کـرد:  مهـر  خبرنـگار 
از  برخـی  در  جمعـه  بامـداد  کـه 
اسـتان های نـوار شـمال غـرب کشـور 
بناهـای  بـه  آسـیبی  شـد،  احسـاس 
اسـت. نکـرده  وارد  اردبیـل  تاریخـی 

یـک  هیـچ  از  تاکنـون  وی  بـه گفتـه 

کـه  اردبیـل  اسـتان  تاریخـی  آثـار  از 
ابنیه هـای  دیگـر  و  شـده  ملـی  ثبـت 
نشـده  گـزارش  خسـارتی  تاریخـی 
فرهنگـی،  میـراث  اسـت.مدیرکل 
اسـتان  گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اردبیـل یـادآور شـد: تمامـی رؤسـای 
همـراه  بـه  اسـتان  فرهنگـی  میـراث 
کارشناسـان در 11 شهرسـتان بـه کلیـه 
گـزارش  تـا  کردنـد  سرکشـی  بناهـا 
آمـدن  وارد  عـدم  از  شـده  اعـالم 
خبـر  تاریخـی  بناهـای  بـه  خسـارت 

دهد.فالحـی آثـار تاریخـی را نشـانگر 
منطقـه  مردمـان  اصالـت  و  هویـت 
و  معرفـی  افـزود:  و  کـرد  توصیـف 
شناسـاندن هـر چه مناسـب ایـن آثار 
و ابنیـه تاریخـی عـالوه بـر معرفـی و 
شناسـاندن هـر چـه مناسـب فرهنـگ 
غنـی مردمـان ایـن منطقـه، بـه جذب 
نیـز  خارجـی  و  داخلـی  گردشـگران 
مهـر،  شـد.به گـزارش  خواهـد  منجـر 
920 اثـر تاریخـی،  تـا کنـون بیـش از 
طبیعـی و سـیاحتی اسـتان اردبیل در 
فهرسـت آثـار ملـی کشـور ثبـت شـده 
اسـت تـا بـا ایـن اقـدام حفاظت های 
نیـز امـکان  ایـن مکان هـا  از  حقوقـی 

شـود. پذیـر 

زلزله به آثار تاریخی اردبیل 
آسیبی وارد نکرده است

آغاز هجدهمین فصل از 
کاوش های باستانی شهرسوخته

سرپرسـت تیـم کاوش شـهر سـوخته در شـمال سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: 
هجدهمیـن فصـل کاوش محوطه باسـتانی شـهر سـوخته با همکاری دانشـگاه 
»سـالنتو ایتالیـا« بـه مـدت 35 روز آغـاز شـد. سـید منصـور سـید سـجادی 
روز شـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه هجدهمیـن فصـل از 
کاوش هـای باسـتانی شهرسـوخته از 15 آبـان  آغـاز شـده اظهـار داشـت: ایـن 
فصـل از کاوش در بخـش مسـکونی ایـن محوطـه باسـتانی پنـج هـزار سـاله 
انجـام می شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال از نظـر زمانـی مقـدار حفـاری 
محـدود اسـت، افـزود: هـدف دسـتیابی بـه دوره هـای قدیمی تـر شهرسـوخته 
اسـت زیـرا بیشـتر حفاری هـا تاکنون مربـوط به دوره هـای دوم، سـوم و چهارم 
بـوده و اطالعـات راجـع بـه زمان هـای قبل از ایـن دوره ها کمتر است.سرپرسـت 
تیـم کاوش شـهر سـوخته گفـت: بـا توجـه بـه محدودیت هـا، حفـاری متمرکـز 
بـه مطالعـات جانورشناسـی، گیاه شناسـی و انسان شناسـی اسـت زیـرا ایـن 
کاوش هـا اطالعـات زیادی را راجع بـه زندگی جانوری، گیاهی و مسـائل مربوط 
بـه انسـان در شـهر سـوخته به مـا می دهـد.  وی اظهار داشـت: غیـر از حفاری، 
کاوش و خاکبـرداری اشـیاء اطالعـات قسـمت هایی که مربوط به اجتماع شـهر 

سـوخته اسـت اهمیت بسـیار زیـادی دارد.

ته
نک

محمـد وحدانی اسـتاد دانشـگاه و دکترای ژئو تکنیـک نیز به 
ایرنـا گفت: نمی توان آسـیب دیدگی بناهـای تاریخی قزوین 
را بـا فرونشسـت زمیـن ارتبـاط داد چـرا کـه فرونشسـت در 
سـطح گسـترده و به یکباره پدیدار می شـوند.وی با بیان اینکه 
فرونشسـت تعریف علمـی خاص خـود را دارد،اظهار داشـت: 
ایـن پدیـده که در طبیعت و در سـطحی گسـترده رخ می دهد 
را بایـد بـا آب شسـتگی ها که موضعـی بوده و موجـب ایجاد 
شـکاف و یا نشسـت در برخی سـاختمان ها می شـود و دارای 
منشـاء انسانی اسـت، متفاوت دانسـت.این اسـتاد دانشگاه 
گفت: معموال آب شسـتگی و نفوذ آب در سـاختمان به دلیل 
عدم زهکشـی مناسـب و یا ترکیدگی لوله آب موجب شـکاف 
و ایجـاد تـرک در برخـی قسـمت هـای بناهـا مـی شـود کـه 
امـکان دارد این موضوع در مورد شـکاف های ایجاد شـده در 
بقعه امامزاده حسـین )ع( و مسـجد جامع عتیق صادق باشد 
البتـه بایـد علـت دقیق این آسـیب های وارد شـده به شـکل 

دقیق و موشـکافانه، علمی و تخصصی بررسـی شـود.

اصفهانمیراث

آغاز عملیات مرمت ماذنه ایوان استادتکذیب کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای گردش
اســتان همــدان گفــت: کشــف 
تپــه  در  مومیایــی  جســد 
هگمتانــه همــدان کــذب اســت.علی مالمیــر در گفتگــو با 
خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه اخیــرا در فضــای مجــازی 
خبــری مبنــی بــر اینکــه در حفــاری انجــام شــده در تپــه 
ــه جســد مومیایــی کشــف شــده منتشــر شــده  هگمتان
اســت، گفــت: کشــف جســد مومیایــی در تپــه هگمتانــه 
همــدان کــذب اســت.وی عنــوان کــرد: هــر گونــه کاوش 
میــراث  وزارت  پژوهشــگاه  مجــوز  بــا  بایــد  علمــی 
ــرد  ــورت گی ــتی ص ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ

ــد دهــه  ــای انجــام شــده طــی چن کمااینکــه در حفاریه
ــه  ــی در تپ ــد مومیای ــه جس ــه هیچگون ــر در هگمتان اخی
هگمتانــه همــدان کشــف نشــده اســت.مدیرکل میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان همــدان 
عنــوان کــرد: در ایــران باســتان در تدفیــن مــردگان ایــن 
ــت.مالمیر  ــه اس ــی گرفت ــورت نم ــی( ص ــل )مومیای عم
ــاری در  ــر هیــچ حف ــد دهــه اخی ــان اینکــه در چن ــا بی ب
ــه اســت،  ــدان صــورت نگرفت محوطــه ســنگ شــیر هم
ــه  ــاری هیچگون ــال ج ــته و س ــال گذش ــی س ــت: ط گف
ــه انجــام نشــده و مطالــب  کاوشــی در محوطــه هگمتان
عنــوان شــده در فضــای مجــازی ســندیت نــدارد و کــذب 

اســت.

میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
عملیــات  آغــاز  از  اصفهــان 
مرمــت ماذنــه ایوان اســتاد در 
مجموعــه جهانــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان خبــر 
داد.فریــدون هللا یــاری امــروز شــنبه 18 آبــان، بــا اعــالم 
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــزود: »ب ــب اف ــن مطل ای
ــه  ــی مجموع ــگاه حفاظت ــوزه پای ــده در ح ــل آم ــه عم ب
جهانــی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان، کار مرمــت 
ایــن ماذنــه در نیمــه دوم آبــان مــاه ســال جــاری آغــاز 
ــر  ــن اث ــت ای ــات مرم ــات عملی ــاره جزئی ــد.«او درب ش
تاریخــی تاکیــد کــرد: »عملیــات مرمــت ماذنــه تاریخــی 

ــجد  ــی مس ــن اصل ــی صح ــه غرب ــتاد در جبه ــوان اس ای
جامــع عتیــق اصفهــان بــه مــدت 1 مــاه و شــامل 
همچنیــن  و  آن  بندکشــی های  و  کاشــی ها  مرمــت 
ــی  ــن استحکام بخش ــی و همچنی ــات چوب ــت تزئین مرم

اســت.« آن  ســتون های 
ــه  ــن ماذن ــات مرمــت ای ــرد: »عملی ــح ک ــاری تصری هللا ی
بــر 500 میلیــون ریــال صــورت  بالــغ  بــا بودجــه ای 
ــق  ــع عتی ــجد جام ــی مس ــه جهان ــرد.« مجموع می پذی
ــع و  ــزار مترمرب ــر 22ه ــغ ب ــتره ای بال ــا گس ــان ب اصفه
ــال  ــدود 1280 س ــی در ح ــابقه تاریخ ــا س ــن ب همچنی
یکــی از کهن تریــن مســاجد جامــع ایــران به شــمار 

ــی رود. م
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خبر

و  هواشــناختی  پدیده هــای  از  یکــی  خشکســالی 
ــر ازشــرایط اقلیمــی در کشــورهای واقــع  ــی ناپذی جدای
در عرض هــای جنــب حــاره  ای ماننــد ایــران اســت. در 
ایــن مناطــق کــه بیشــترین بیابــان هــای جهــان حضــور 
دارنــد، خشکســالی امــری اســت عــادی و ممکــن 
اســت در هــر محلــی رخ داده و پیامدهــای نامطلــوب به 
همــراه داشــته باشــد. ویژگی هــا و اثــرات خشکســالی از 
قبیــل شــدت، مــدت و بزرگــی آن از محلــی بــه محــل 
دیگــر متفــاوت اســت. در مناطــق خشــک و نیمــه 
خشــک، اثــرات کمبــود بارندگــی بــر روی منابــع آب بــه 
ــان دیگــر در مناطقــی  ــه بی ســرعت آشــکار می شــود. ب
کــه بــه طــور طبیعــی دارای محدودیــت منابــع آب 
ــی بیشــتری  ــرات منف ــروز خشکســالی تأثی هســتند، ب
بــه دنبــال داشــته وحتــی می توانــد بــه بحــران منتهــی 
ــات  ــو هی ــش عض ــد دروی ــاره محم ــن ب ــود. در ای ش
ــور  ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه ــه تحقیق ــی موسس علم
مشــکل کــم آبــی در کشــور را »خشکســالی مدیریتــی« 
توصیــف کــرد و گفــت: میــزان آب قابــل اســتحصال در 
کشــور 100 میلیــارد مترمکعــب اســت و نیــاز آب شــرب 
کشــور بــا هشــت درصــد آن تامیــن مــی شــود، بنابرایــن 
ــتان  ــد عربس ــوری همانن ــا کش ــران ب ــکل آب در ای مش
کــه بــه طــور طبیعــی بــا تنــش آبــی مواجــه اســت و در 
ــا یــک  ــی، تنه ــاز آب ــارد مترمکعــب نی ــل ســه میلی مقاب
میلیــارد مترمکعــب آب قابــل اســتحصال دارد، متفــاوت 

اســت.
ــال آب  ــرح انتق ــاد از ط ــا انتق ــط زیســت ب ــال محی فع
خــزر بــه ســمنان اظهــار داشــت: در ســمنان 500 میلیــون 
مترمکعــب هــدرروی آب داریــم کــه 2 برابــر مقــدار طرح 
ــر ســرانه آب ســمنان  ــال آب اســت، از ســوی دیگ انتق
ــز  ــان نی ــوالد اصفه ــر متوســط کشــوری اســت، ف 2 براب
چندیــن برابــر اســتاندارد آب مصــرف می کنــد، بنابرایــن 
ــد از  ــه و بع ــن گزین ــوان آخری ــه عن ــد ب ــال آب بای انتق
مدیریــت آب در مصــارف شــرب، کشــاورزی و صنعــت 
ــان،  ــات مخالف ــزود: برخــالف اتهام ــش اف باشــد. دروی

ــاورزی  ــی در کش ــا خودکفای ــت ب ــط زیس ــاالن محی فع
ــد محصــوالت  ــد هســتیم بای ــف نیســتند و معتق مخال
اســتراتژیک مثــل گنــدم، جــو، ذرت و برنــج بــه انــدازه 
ــا تنــش آبــی  نیــاز کشــت شــود امــا در کشــوری کــه ب
ــیب و...  ــه و س ــادرات هندوان ــد ص ــت نبای ــه اس مواج
اتفــاق بیفتــد.وی بــا اشــاره بــه ســابقه طرح هــای 
ــا  ــن طرح ه ــدام از ای ــت: هیچک ــال آب کارون گف انتق
ــان را  ــی اصفه ــم آب ــکالت ک ــه مش ــت ک ــته اس نتوانس

ــبیه  ــا ش ــن طرح ه ــرا ای ــد، زی ــل کن ــم ح ــور دائ ــه ط ب
مســکن اســت و ممکــن اســت در کوتــاه مــدت، مشــکل 
ــن  ــدت ای ــی م ــا در طوالن ــد ام ــع کن ــی را مرتف ــم آب ک

ــت. ــان پابرجاس ــکل همچن مش

 خشکسالی مدیریتی
ــران آب  ــی از بح ــه نگران ــاره ب ــا اش ــش ب ــد دروی محم
ــد  در همــه کشــور، اضافــه کــرد: حتــی در اســتانی مانن
گیــالن کــه ریزش هــای آســمانی چهــار برابــر نیــاز 
ــای  ــرب، طرح ه ــن آب ش ــه تامی ــه بهان ــت، ب ــی اس آب
سدســازی در حــال اجراســت زیــرا بــه دلیــل ورود 

شــیرابه زبالــه و زهاب هــای کشــاورزی بــه منابــع آبــی، 
بــا افــت کیفیــت آب مواجــه هســتند، ایــن در حالیســت 
کــه بــرای حــل مشــکل کیفیــت آب، هزینه هایــی 
ــن  ــا ای ــت، ام ــاز اس ــازی نی ــر از سدس ــب کمت ــه مرات ب
ــود  ــی می ش ــل اجرای ــن دلی ــه ای ــتباه ب ــای اش طرح ه
ــه  ــد و ب ــه ای ندارن ــت مطالب ــط زیس ــاالن محی ــه فع ک
دلیــل ناآگاهــی و نداشــتن اطالعــات کافــی از ســرزمین 
خــود، بــا طرح هــای ضــد محیــط زیســتی همــراه 
موضــع گیری هــای  اینکــه  بیــان  بــا  شــده اند.وی 
ــد  ــد، تاکی ــی باش ــد علم ــت بای ــط زیس ــاالن محی فع
کــرد: بــه فعــاالن محیــط زیســت اصفهــان گفتــه ام تنهــا 

ــا طــرح  ــه آنهــا اعتمــاد می کنــد کــه ب زمانــی جامعــه ب
ــد  ــت کنن ــور مخالف ــان ط ــاد هم ــت آب ــال آب بهش انتق
ــرا  ــد، زی ــن بروجــن مخالفــت می ورزن ــا طــرح ب ــه ب ک
ــت. ــرب اس ــی مخ ــر جای ــال آب در ه ــای انتق طرح ه
ــر اینکــه فعــاالن محیــط زیســت  ــا تاکیــد ب درویــش ب
بایــد بــه یــک زبــان مشــترک برســند، افــزود: فعــاالن 
ــه ای و  ــد صرفنظــر از مســائل منطق ــط زیســت بای محی
بخشــی و محلــی نســبت بــه طرح هــای مخــرب محیــط 
زیســت موضــع گیــری علمــی داشــته باشــد، بــه طــور 
ــر شــدن  ــد ســه براب ــه ســمن های خوزســتانی بای نمون
ــرا  ــد زی ــوم کنن ــه را محک ــوب کرخ ــج کاری در جن برن

درمان موقتی برای گلوی خشک ایران 
به گفته فعاالن محیط زیست، مشکل کم آبی در کشور »خشکسالی مدیریتی« است

محمـد درویـش بـا اشـاره به نگرانـی از بحران آب در همه کشـور میگوید: حتی در اسـتانی مانند گیالن کـه ریزش های 
آسـمانی چهـار برابـر نیـاز آبی اسـت، بـه بهانه تامین آب شـرب، طرح هـای سدسـازی در حال اجراسـت زیـرا به دلیل 
ورود شـیرابه زبالـه و زهاب هـای کشـاورزی بـه منابـع آبـی، با افت کیفیـت آب مواجه هسـتند، این در حالیسـت که 
بـرای حـل مشـکل کیفیـت آب، هزینه هایی به مراتب کمتر از سدسـازی نیاز اسـت، امـا این طرح های اشـتباه به این 
دلیـل اجرایـی می شـود که فعاالن محیط زیسـت مطالبـه ای ندارنـد و به دلیل ناآگاهی و نداشـتن اطالعـات کافی از 
سـرزمین خـود، بـا طرح های ضد محیط زیسـتی همـراه شـده اند.وی با بیان اینکـه موضع گیری هـای فعاالن محیط 
زیسـت بایـد علمـی باشـد، تاکید کرد: بـه فعاالن محیط زیسـت اصفهـان گفتـه ام تنها زمانـی جامعه به آنهـا اعتماد 
می کنـد کـه بـا طـرح انتقال آب بهشـت آباد همانطـور مخالفت کنند که بـا طرح بن بروجـن مخالفت می ورزنـد، زیرا 

طرح هـای انتقـال آب در هر جایی مخرب اسـت.

محمـد درویـش عضـو هیات علمـی موسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور: میـزان آب قابـل اسـتحصال 
در کشـور 100 میلیـارد مترمکعـب اسـت و نیاز آب شـرب 
کشـور بـا هشـت درصـد آن تامیـن مـی شـود، بنابراین 
مشـکل آب در ایـران با کشـوری همانند عربسـتان که به 
طـور طبیعـی بـا تنش آبـی مواجه اسـت و در مقابل سـه 
میلیـارد مترمکعب نیـاز آبی، تنها یک میلیـارد مترمکعب 

آب قابـل اسـتحصال دارد، متفاوت اسـت.

اداره حفاظــت محیــط زیســت  سرپرســت 
پنــج  دســتگیری  از  فیروزکــوه  شهرســتان 
ــج  ــط پن ــف و ضب ــاز و کش ــکارچی غیرمج ش
ــدای  اســلحه شــکاری مجــاز و غیرمجــاز از ابت
آبــان مــاه امســال در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا فرشــاد فیروزنیــا بــا اعــالم 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مام ــر گف ــن خب ای
محیــط زیســت شهرســتان فیروزکــوه مســتقر 
در پاســگاه محیــط بانــی پشــتکوه، حین گشــت 
ــه  ــده کاوه ده ب ــت ش ــه حفاظ ــرل منطق و کنت
یکــی از اهالــی روســتای کاوه ده کــه بــه قصــد 
ــکوک  ــود، مش ــده ب ــتا آم ــه روس ــی ب کوچ کش
ــا بیــان اینکــه مامــوران به صــورت  شــدند.وی ب
شــبانه روزی ایــن فــرد را تحــت کنترل داشــتند، 
ــودروی  ــب خ ــن تعقی ــوران حی ــرد: مام اظهارک
ــون، متوجــه مخفــی کــردن الشــه شــکار  مظن
ــه  ــاده کاوه ده ب ــیر ج ــف در مس ــط متخل توس
پیــرده و بالفاصلــه وارد عمــل شــدند و اقــدام به 
توقیــف خــودروی متخلــف کردند.فیروزنیــا بــا 
بیــان اینکــه پــس از بازرســی خــودروی توقیــف 
ــف  ــی کش ــوچ وحش ــک راس ق ــر ی ــده س ش
شــد، اظهارکــرد پــس از بازجویــی اولیــه، متهــم 
اقــرار بــه شــکار و اعــالم محل الشــه شــکار کرد. 
پــس از تکمیــل تحقیقــات یــک قبضه اســلحه 
کمرشــکن دولــول غیرمجاز از شــکارچی کشــف 
و ضبــط شــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه متخلــف 
ضمــن پرداخــت مبلــغ 100 میلیــون ریــال بــرای 
ضــرر و زیــان وارده بــه محیــط زیســت و تکمیل 
پرونــده بــه مراجــع قضایــی شهرســتان معرفی 
شــد، تصریــح کــرد: در بازرســی از منــزل یــک 
شــکارچی غیرمجــاز با حکــم قضایــی در منطقه 
حفاظــت شــده کاوه ده، مقداری گوشــت شــکار 
یــک راس قــوچ وحشــی و یــک قبضــه اســلحه 
ــد  ــط ش ــف و ضب ــف کش ــکن از متخل کمرش
ــه مراجــع  ــده ب و متهــم پــس از تشــکیل پرون
قضایــی معرفــی شد.سرپرســت اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان فیروزکــوه در ادامــه 
بــه دســتگیری یــک نفــر شــکارچی غیرمجــاز 
قبــل از اقــدام بــه شــکار بــا هوشــیاری محیــط 
ــان منطقــه ســایه ده در کاوه ده اشــاره کــرد  بان
و گفــت: از متهــم یــک قبضــه ســالح ســاچمه 
زنــی دولــول و 5 تیــر فشــنگ مربوطــه کشــف 

و ضبــط شــد. 
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تصمیم نیوزیلند برای به صفر رساندن گاز
انتشار گاز گلخانه ای

ــالم  ــد اع ــر نیوزیلن ــت وزی ــیندا آردرن نخس جیس
ــت  ــه دول ــا الیح ــور ب ــن کش ــان ای ــه پارلم ــرد ک ک
بــرای بــه صفــر رســاندن میــزان انتشــار گاز کربــن 
ــزاری  ــت کرد.خبرگ ــا ســال 2050 موافق ــن کشــور ت ــع ای در صنای
ــرای  ــت آردرن ب ــه نقــل از وی گــزارش داد: الیحــه دول ــرز ب رویت
ــای  ــن گازه ــی از مهمتری ــه یک ــن ک ــاندن گاز کرب ــر رس ــه صف ب
ــور  ــن کش ــان ای ــدگان پارلم ــط نماین ــت،  توس ــه ای اس گلخان
ــا ایــن اقــدام  ــه تصویــب رســید.دولت نیوزیلنــد ب ــا اکثریــت ب ب
چشــم انــداز حرکــت صنایــع خــود را بــرای مقابلــه بــا تغییــرات 
ــت  ــر تح ــم کارگ ــت.حزب حاک ــه داده اس ــی ارائ ــد آب و هوای ب
رهبــری آردرن در ســالهای اخیــر طــرح هــای مختلفــی را بــرای 
کاهــش میــزان انتشــار گاز کربــن در صنایــع ایــن  کشــور را ارائــه 
ــع  ــن از خروجــی صنای ــه الیحــه حــذف گاز کرب ــه از جمل داده ک
ــا  ــو ب ــده اســت.آردرن در گفــت وگ ــا 31 ســال آین ــن کشــور ت ای
ــی انجــام داده ایــم کــه  ــا بیــان اینکــه " مــا انتخاب رســانه هــا ب
ــده  ــرد: نســل آین ــدواری ک ــراز امی ــم" اب ــی کنی ــه آن افتخــار م ب

ــی  ــرای زندگ ــت وی ب ــم دول ــت تصمی ــج مثب ــد از نتای نیوزیلن
ــه  ــرد ک ــد ک ــوند.وی تاکی ــد ش ــره من ــر، به ــی بهت در آب و هوای
ــی دارد. ــر م ــد گام ب ــخ نیوزیلن ــح تاری ــش در مســیر صحی دولت

ــن آن  ــا مهمتری ــت ام ــی اس ــداف مختلف ــه دارای اه ــن الیح ای
ــن  ــی ای ــع بیولوییک ــان در صنای ــار گازمت ــه انتش ــت ک ــن اس ای
ــا  ــال 2050 ت ــا س ــد و ت ــدود 10 درص ــال 2030 ح ــا س ــور ت کش
بیــش از 47 درصــد کاهــش خواهــد یافت.ســازمان ملــل 
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــا ب ــان خواســته اســت ت ازکشــورهای جه
ــن و  ــار گاز کرب ــی انتش ــاک آب و هوای ــر و خطرن ــدید، مض ش
ــش  ــه ای کاه ــه گون ــود ب ــع خ ــه ای را در صنای ــای گلخان گازه
ــد گرمایــش زمیــن ســاالنه از 1.5 درجــه ســانتی  ــد کــه رون دهن
گــرا بیشــتر نشــود. پارلمــان نیوزیلنــد پــس از مــدت هــا بحــث 
ــم آردرن  ــز خان ــه الیحــه بحــث برانگی و گفــت و گــو ســرانجام ب
ــه  ــور ب ــن کش ــع ای ــاختاری در صنای ــات س ــاد اصالح ــرای ایج ب
ــن  ــی ای ــع بیولوژیک ــن از انتشــارات صنای منظــور حــذف گاز کرب

ــت داد. ــور رای مثب کش

ــزی پــس از طــی مســافت  ــار آب ــزی و کن ــدگان مهاجــر آب پرن
ایــران  وارد  زمیــن  کــره  از عرض هــای شــمالی تر  طوالنــی 
شــده و بــرای زمســتان گذرانــی در پهنــه آبــی خلیــج گــرگان و 
مناطــق پیرامونــی جزیــره آشــوراده فــرود آمدند.هرچنــد طــی 
ــه هــای پیــش قــراول مهاجــر  روزهــای اخیــر تعــدادی از گون
ــرگان  ــج گ ــل در خلی ــاکالن و حواصی ــکا، ب ــده خوت ــد پرن مانن
ــن مهاجــرت  ــون ای ــا اکن ــد ام ــرود آمدن ــره آشــوراده ف و جزی
ــتان  ــرب اس ــی غ ــای آب ــیده و پهنه ه ــود رس ــه اوج خ ــا ب ه
ــر  ــدگان مهاج ــواع پرن ــگ از ان ــوه ای رنگارن ــه جل ــتان ب گلس
همچــون فالمینگــو، پلیــکان، مرغابــی سرســبز، حواصیــل 
خاکســتری و کشــیم تبدیــل شــده است.مشــاهدات خبرنــگار 
ایرنــا از خلیــج گــرگان، جزیــره آشــوراده، ســواحل بندرترکمــن، 
گمیشــان و بندرگــز در غــرب اســتان گلســتان حاکیســت 
 100 تــا   50 از فالمینگــو،  300 قطعــه ای  تــا   200 دســته های 
و گروههــای  پلیکان هــا  ای  قطعــه   50 و  بــاکالن  قطعــه ای 
ــواع مرغابــی مهاجــر در ایــن زیســتگاه هــای آبــی  کوچکتــر ان
ــج  ــه در خلی ــر ک ــدگان مهاج ــده پرن ــی خورد.عم ــم م ــه چش ب
ــتان  ــی اس ــای غرب ــایر کرانه ه ــوراده و س ــره آش ــرگان، جزی گ
ــا 3500  ــا طــی مســیر دو هــزار ت ــد ب گلســتان فــرود آمــده ان
ــرقی  ــای ش ــیبری و اروپ ــون س ــی همچ ــری از مناطق کیلومت
ــاط رییــس اداره  ــن ارتب ــد. در ای ــران مهاجــرت کــرده ان ــه ای ب
حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن و گمیشــان بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: همــه ســاله بــا فــرا رســیدن مــاه های ســرد ســال 

تعــداد بــی شــماری از گونــه هــای مختلــف پرنــدگان مهاجــر 
ــن  ــره زمی ــر ک ــزی از عــرض هــای شــمالی ت ــار آب ــزی و کن آب
ماننــد ســیبری جهــت زمســتان گذرانــی بــه مناطــق پیرامونــی 
جنــوب شــرق دریــای خــزر از جملــه جزیــره آشــوراده، خلیــج 
ــی  ــی بیان ــی کنند.عل ــرت م ــان مهاج ــاالب گمیش ــرگان و ت گ
ــدود  ــتان ح ــل زمس ــیدن فص ــرا رس ــا ف ــرد: ب ــی ک ــش بین پی
ــدگان زمســتان گــذران از مناطــق  ــف از پرن ــه مختل یکصــد گون
سردســیر داخــل ایــران و دیگــر نقــاط جهــان بــه ذخیــره 
ــان  ــی گمیش ــن الملل ــاالب بی ــرگان، ت ــج گ ــی خلی ــای آب گاهه
و جزیــره آشــوراده کــوچ کنند.ایــن کارشــناس محیــط زیســت 
ــای  ــی در پهنه ه ــی کاف ــع  غذای ــبی و مناب ــت  نس ــود امنی وج
ــتان  ــرای زمس ــب ب ــرایط مناس ــتان را از ش ــتان گلس ــی اس آب
فرمانــده  عنــوان کرد.همچنیــن  مهاجــر  پرنــدگان  گذرانــی 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان بــه خبرنــگار 
ــر  ــدگان مهاج ــری پرن ــکار و زنده گی ــه ش ــت: هرگون ــا گف ایرن
و کنتــرل  افزایــش گشــت  اینکــه  ضمــن  اســت  ممنــوع 
دارای  کــه  منطقــه  تاالب هــای  و  زیســتگاه ها  پایــش  و 
و  پــرارزش  پرنــدگان  زندگــی  بــرای  مناســب  اکوسیســتم 
مهمــان اســت، در دســتور کار یــگان قــرار دارد.مهــدی رضایــی 
بــا بیــان اینکــه نیازمنــد همراهــی جوامــع محلــی بــرای حفــظ 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــتی در مناط ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع محی
هســتیم، افــزود: حفاظــت از محیــط زیســت وظیفــه عمومــی 
تلقــی مــی شــود و عالقمنــدان بــه حیــات وحــش مــی تواننــد 

ــب را از  ــی مرات ــه تخلــف احتمال در صــورت مشــاهده هــر گون
طریــق تلفــن شــبانه روزی 1540 بــه مامــوران یــگان حفاظــت 
ــتان  ــتان گلس ــت اس ــی اس ــالع دهند.گفتن ــت اط ــط زیس محی
بــا دارا بــودن آشــوراده بــه عنــوان تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای 
خــزر، چهــار تــاالب بیــن المللــی گمیشــان، آالگل، آجــی گل و 
ــوار ســاحلی و خلیــج  ــر ن ــر یکصــد کیلومت آلمــاگل و افــزون ب
گــرگان ســاالنه میزبــان هــزاران قطعــه از انــواع پرنــدگان 
ســال  در  اســت.خلیج گــرگان  زمســتان گــذران  و  مهاجــر 
ــوان  ــه  عن ــرز ب ــو زاغم ــه و لپ ــاالب میانکال ــراه ت ــه هم 1354 ب

نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت 
ــج و  ــن خلی ــد و ای ــت ش ــر ثب ــیون رامس ــای کنوانس تاالب ه
نواحــی اطــراف آن یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت  محیطــی 
ــه  ــظ چرخ ــر حف ــالوه ب ــه ع ــود ک ــی ش ــناخته م ــا ش در دنی
ــذاری  ــی اثرگ ــع محل ــای خــزر در معیشــت جوام زیســت دری
ــان  ــره آشــوراده نیــز کــه تمــام ســال میزب مســتقیم دارد.جزی
 1354 ســال  در  اســت  مهاجــر  و  بومــی  پرنــدگان  انــواع 
شمســی جــزو نخســتین مناطــق زیســت کــره جهــان معرفــی 

ــت شــد. و ثب

ــی  ــهر مبن ــتان بهش ــاف شهرس ــس اداره اوق ــای ریی ادع
عرصــه  از  هکتــار   600 معــادل  6 کیلومتــر  وقــف  بــر 
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ل ــش میانکا ــات وح ــگاه حی پناه
ــرای بســیاری از دوســتداران  ــی ب ــه تنهــا شــوکی ناگهان ن
بلکــه  بــود،  ایــران  نقــاط  اقصــی  در  زیســت  محیــط 
ــد  ــم ش ــدران ه ــادی مازن ــهروندان ع ــگفتی ش ــث ش باع
ــا  ــن ادع ــای ای ــه مبن ــرد ک ــاد ک ــش را ایج ــن پرس و ای
ــودن بخشــی از  ــی ب ــر ســر وقف ــوی ب چیســت؟طرح دع
عرصــه هــای طبیعــی در مازنــدران موضــوع جدیــدی 

پرندگان مهاجر به خلیج گرگان و جزیره 
آشوراده رسیدند

جنگل

جنگل 

75 درصد از جنگل های ایران به بخش 
خصوصی واگذار شده است

نصب تله کابین و خروج جنگل هیرکانی از 
لیست میراث جهانی 

جنـگل  و  جنـگل  داری  اسـتاد 
 شناسـی دانشـگاه تهران وضعیت 
کنونـی جنگل های کشـور را وخیم 
دانسـت و گفت: در ایران باسـتان 
30 میلیـون هکتـار جنـگل وجـود داشـته امـا اکنون مسـاحت 
جنگل های کشـور به 10 میلیون هکتار رسـیده اسـت.دکتر وحید 
اعتمـاد در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا، گفـت: علت اینکه امروز 
جنگل هـا بـه این شـرایط وخیـم مبتال هسـتند و تهی شـده اند 
این اسـت که در 40 سـال گذشـته 75 درصد جنگل ها به بخش 
خصوصی واگذار شـده اسـت. اعتماد افـزود: این موضوع یعنی 
واگـذاری جنگل هـا و منابـع ملـی بـه بخش خصوصی، تیشـه 
بـه ریشـه جنگل هـا زده اسـت زیـرا منفعـت خصوصـی باعـث 
بهـره بـرداری بیـش از حـد از جنـگل می شـود.وی بـا اشـاره به 
تاریخچه ای از مسـاحت جنگل های ایران از گذشـته تا به امروز 
گفـت: در ایـران باسـتان 30 میلیون هکتار جنگل وجود داشـته 
اسـت، دکتر سـاعی)بنیانگذار علـوم منابع طبیعی درایـران ( در 
سـال 1321 مسـاحت جنگل ها را 19.5 میلیون و در سال 1329، 
18.7 میلیـون هکتـار تخمین زد که البته ایـن اندازه گیری بدون 

وسـایل سـنجش و انـدازه گیـری دقیق امـروزی بوده اسـت و 
ممکـن اسـت ایـن میـزان خیلی بیشـتر یـا کمتـر بوده باشـد.
اعتمـاد ادامـه داد: قطعـًا پیـش از ایـن زمـان میـزان جنگل ها 
خیلـی بیشـتر بـوده زیـرا در دوران قاجاریه شـرکت های متعدد 
خارجـی مشـغول بهـره بـرداری از جنگل هـا بوده انـد.وی افزود: 
سـازمان جنگل هـا در حـال حاضـر بـا توجـه بـه تـاج پوشـش 
پنـج درصـد، میـزان جنگل هـا را 14 میلیـون و 319 هـزار هکتار 
و مسـاحت جنگل هـا را بـا تـاج پوشـش 10 درصـد و براسـاس 
اسـتاندارد فائـو، 10میلیـون و600 هـزار هکتـار اعالم کرده اسـت.

ایـن اسـتاد پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه تهران 
واگـذاری جنگل هـا بـه بخـش خصوصـی را از عوامـل نابـودی 
سیاسـت های  و گفـت:  برشـمرد  دوران کنونـی  در  جنگل هـا 
نظام هـای اقتصادی حاکم بر جامعه شـیوه های بهـره برداری از 
جنـگل را تحـت تاثیر قـرار می دهد و اگر این سیاسـت ها مبتنی 
بر واگذاری به بخش خصوصی باشـد جنگل ها شـدیدًا آسـیب 
می بیند.وی با بیان اینکه توسـعه شـهرها و افزایش جمعیت از 

عوامـل از بیـن رفتـن جنگل ها اسـت. 

در حالی کـه تنها حدود پنـج ماه از 
ثبـت جهانی جنگل هـای هیرکانی 
اسـتان  مسـئوالن  می گـذرد، 
تلـه  نصـب  دنبـال  بـه  گلسـتان 
کابیـن در محدوده ثبت جهانی شـده هیرکانی هسـتند. به گفته 
رییـس شـورای عالی جنـگل این اقـدام می تواند شـاخص های 
ثبـت جهانـی هیرکانی را با مشـکل مواجه کند.به گزارش ایسـنا، 
اخیرا سـه نماینده دسـتگاه های میراث فرهنگـی، منابع طبیعی 
و محیـط زیسـت در اسـتان گلسـتان از اسـتاندار ایـن منطقـه 
درخواسـت کرده انـد کـه موانـع و مشـکالت پیـش روی نصـب 
تله کابیـن کبـودوال در علی آبـاد کتـول را رفع کند چرا که بخشـی 
از پـارک جنگلی کبودوال اسـتان گلسـتان در منطقه ثبت جهانی 
شـده جنگل هـای هیرکانـی قـرار دارد و نصب تله کابیـن در آن با 
مخالفت شـورای عالی و شهرسـازی کشـور مواجه شـده اسـت.
کامران پور مقدم - رییس شـورای عالی جنگل -  در این باره به 
ایسـنا گفت: در گذشـته پارک جنگلی کبودوال در علی آباد کتول 
محدوده کوچکی بود که توسـط شـهرداری اسـتان اداره می شـد. 
پـس از مدتـی تصمیـم گرفتنـد کـه از ظرفیت های تفرجـی این 

پارک جنگلی اسـتفاده کنند بنابراین تقریبا در سـال 92 طرحی را 
در قالـب پـارک جنگلی به شـورای عالی وقت سـازمان جنگل ها 
فرسـتادند کـه بـا تعیین شـرط و شـروطی با کلیـت آن موافقت 
شـد.وی ادامـه داد: بـه مـوازات ایـن اقـدام پیگیری هایـی برای 
ثبـت جهانـی جنگل هـای هیرکانی در حال انجـام بـود. از این رو 
بازدیدکنندگان و ارزیابان یونسـکو بخشـی از جنگل های هیرکانی 
را بـه عنـوان هسـته مرکـزی حفاظـت و ثبـت میـراث جهانـی 
انتخـاب کردنـد و اطـراف آن را به عنـوان زون )منطقه( ضربه گیر 
تعییـن کردنـد که بخشـی از پـارک جنگلی کبـودوال نیـز در زون 
ضربه گیـر قـرار گرفت.رییـس شـورای عالـی جنـگل با اشـاره به 
اینکـه در زون ضربه گیـر میـراث جهانـی ثبـت شـده جنگل های 
هیرکانـی می تـوان اقدامـات اکوتوریسـم سـازگار با طبیعـت و با 
رعایـت اسـتاندارها انجـام داد، تصریـح کـرد: با ایـن وجود نصب 
تله کابیـن در ایـن پـارک جنگلـی می توانـد شـاخص های ثبـت 
جهانـی را بـا مشـکل مواجـه کند.پورمقـدم تاکیـد کرد: سـازمان 
جنگل هـا و شـورای عالـی جنـگل بـه هیـچ عنـوان از طرحی که 
بـه ثبـت جهانی جنگل هـای هیرکانی آسـیب وارد کنـد، حمایت 

نخواهـد کرد.

 تخلیه 100 هزار نفری در بنگالدش با نزدیک شدن طوفان
با نزدیک شدن طوفان "بولبول" به بنگالدش، مقامات این کشور حدود 100 هزار نفر را از روستاها و 
مناطق کم ارتفاع ساحلی جزایر بنگالدش تخلیه کرده اند.

دستگیری پنج 
شکارچی غیرمجاز 

میهدر فیروزکوه
ارو

چه 
ریا

کمک بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه د
ناچیز است

ــا  ــران ب ــای ای ــت از تاالب ه ــی حفاظ ــرح مل ــر ط مدی
اشــاره بــه ناچیــز بــودن کمــک بین المللــی بــرای احیای 
دریاچــه ارومیــه، گفــت: تنهــا دولــت ژاپــن در ایــن زمینه 
همــکاری داشــته و از ســال 1393 تــا امســال نزدیــک بــه یــک میلیون 
ــه  ــای دریاچــه ارومی ــرای احی ــه صــورت ســاالنه ب دالر کمــک ارزی ب
پرداخــت کــرده اســت..»علی ارواحــی« رز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا بــا اشــاره بــه دریافــت نزدیــک بــه 6 میلیــون دالر کمــک ارزی 
ــه،  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــکیل س ــس از تش ــن پ ــت ژاپ از دول
افــزود: ایــن کمــک بین المللــی در مقایســه بــا هزینه هــای چنــد هــزار 
میلیــاردی دولــت دکتــر روحانــی بســیار ناچیــز اســت.وی ادامــه داد: 
ــه نیــز پــس از  ــه احیــای دریاچــه ارومی کمــک ارزی دولــت ژاپــن ب
دیــدار رییــس جمهــوری اســالمی ایــران با مســئوالن ارشــد این کشــور 
ــای ارزی  ــرد کمک ه ــوه هزینه ک ــا نح ــه ب ــت.وی در رابط ــق یاف تحق
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه، بیــان کــرد: ایــن اعتبــار در چهــار محــور 
مدیریــت پایــدار آب و خــاک، توانمندســازی اقتصــادی جوامــع ملــی، 
تــداوم مدیریــت زیســت بومی دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای اقمــاری 

و اســتفاده از تجربــه احیــا در ســایر مناطــق کشــور هزینــه می شــود.
مدیــر طــرح ملــی حفاظــت از تاالب هــای ایــران بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــه  ــه، اضاف ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــتای حوض ــا در 150 روس طرح ه
کــرد: هــدف از اجــرای ایــن طرح هــای ســه ســاله جلــب مشــارکت 
مردمــی در امــر احیــای دریاچــه اســت.»ارواحی« همچنیــن از اجــرای 
طــرح معیشــت پایــدار در 30 روســتای حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 
خبــر داد و اظهــار داشــت: تعریــف مشــاغل جایگزیــن، آمــوزش، ایجاد 
صندوق هــای زنــان روســتایی، مشــارکت مبنــی بــر دانــش محلــی بــا 
رویکــرد توســعه مشــارکتی از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در ایــن 
روســتاها اجــرا مــی شــود.وی توانمندســازی اقتصــادی کشــاورزان، 
ایجــاد ســامانه ارزیابــی آســیب پذیــری تاالب هــا و ســامانه پایــش 
آنالیــن را از دیگــر اقدامــات بــرای کمــک بــه احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــال  ــارد ری ــان ســال 1397 بیــش از 35 هــزار میلی ــا پای ــوان کرد.ت عن
بــرای احیــای دریاچــه هزینــه شــد؛ امســال نیــز بــا وجــود مشــکالت 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار و 240 میلی ــت ه ــت بیــش از هف اقتصــادی دول

احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان اختصــاص یافتــه اســت.

ی 
رژ

ان

ــا اهمیــت و تعییــن کننــده  ــه منبــع ب ــه مثاب نفــت ب
بســیاری از رقابــت هــا و اتحادهای اســتراتژیک دولت 
ــه عمــر  ــی ب ــژه در منطقــه غــرب آســیا، قدمت ــه وی هــا ب
منازعــات معاصــر ایــن منطقــه دارد. از رقابــت هــای درون گروهــی 
ــردی  ــاه مــدت و راهب ــالف هــای کوت ــا ائت ــک ت ــان اعضــای اوپ می
فرامنطقــه ای، تــا تجــارت غیرقانونــی آن بــه مثابــه منبع درآمــد برای 
برخــی ســازمان هــای هیبریــدی همچــون داعــش، همــه و همــه از 
پیامدهــای ارزش و جایــگاه ایــن منبــع انــرژی اســتراتژیک اســت.
امــروزه امــا با برجســته شــدن مزایای زیســت محیطی، اقتصــادی و 
سیاســی انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه مثابــه جایگزینی بــرای منابع 
هیدروکربــوری، خــوش بینــی نســبت بــه کاهــش مناقشــات نیــز 
تقویــت شــده اســت چــرا کــه افزایــش شــیب مصــرف انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر، مــی توانــد بــه رونــد نزولــی رقابت بــرای منابــع طبیعی 
ــات و  ــوع منازع ــش وق ــه کاه ــن ب ــت و گاز و همچنی ــون نف همچ
رســیدن بــه صلحــی دســتکم منطقــه ای منجــر شــود.اگرچه ممکن 
اســت منابــع هیدروکربــوری بــه خــودی خــود منشــاء منازعــه نبوده 
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این صفحه می خوانیم
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ــا طــرح  ــه آنهــا اعتمــاد می کنــد کــه ب زمانــی جامعــه ب
ــد  ــت کنن ــور مخالف ــان ط ــاد هم ــت آب ــال آب بهش انتق
ــرا  ــد، زی ــن بروجــن مخالفــت می ورزن ــا طــرح ب ــه ب ک
ــت. ــرب اس ــی مخ ــر جای ــال آب در ه ــای انتق طرح ه

ــر اینکــه فعــاالن محیــط زیســت  ــا تاکیــد ب درویــش ب
بایــد بــه یــک زبــان مشــترک برســند، افــزود: فعــاالن 
ــه ای و  ــد صرفنظــر از مســائل منطق ــط زیســت بای محی
بخشــی و محلــی نســبت بــه طرح هــای مخــرب محیــط 
زیســت موضــع گیــری علمــی داشــته باشــد، بــه طــور 
ــر شــدن  ــد ســه براب ــه ســمن های خوزســتانی بای نمون
ــرا  ــد زی ــوم کنن ــه را محک ــوب کرخ ــج کاری در جن برن

ــم و  ــه هورالعظی ــش برداشــت آب حقاب توســعه و افزای
ــت. ــش داده اس ــه را کاه ــی کرخ ــت پاالی زیس

برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب
ــز  ــی نی ــالی اقدامات ــران خشکس ــع بح ــتای رف  در راس
صــورت گرفتــه اســت بــه طــور مثــال بررســی »برنامــه 
یکپارچــه مدیریــت پایــدار منابــع آب در حوضــه دریاچــه 
ــار  ــوده اســت ، ســازمان خوارب ارومیــه« یکــی از آنهــا ب
ــروژه  ــو( در چارچــوب پ ــل متحــد )فائ و کشــاورزی مل
»برنامــه یکپارچــه مدیریــت پایــدار منابــع آب « و 
ــو،  ــوم ج ــی و عل ــکده هواشناس ــکاری پژوهش ــا هم ب
ــالی«  ــی خشکس ــاخص ترکیب ــنجی »ش کارگاه اعتبارس

ــرای حوضــه دریاچــه ارومیــه را برگــزار  تدویــن شــده ب
کــرده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، ، ایــن کارگاه بــا 
حضــور کارشناســان و پژوهشــگرانی از فائــو، وزارت 
ــی،  ــازمان هواشناس ــاورزی، س ــاد کش ــرو، وزارت جه نی
مرکــز ملــی پایــش و هشــدار خشکســالی، ســتاد 
ــگاه  ــران، دانش ــگاه ته ــه، دانش ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــران در  ــم و صنعــت ای ــی شــریف و دانشــگاه عل صنعت
ــزار  ــو برگ ــوم ج ــی و عل ــکده هواشناس ــل پژوهش مح
مــرور  ضمــن  ایــن کارگاه  در  شد.مشــارکت کنندگان 
تدویــن  بــرای  رفتــه  بــه کار  رویــه و روش  منطــق، 
ــا و  ــا، مؤلفه ه ــالی؛ متغیره ــی خشکس ــاخص ترکیب ش

شــاخص های بالقــوه دیگــری را کــه در گام هــای آتــی و 
ــد  ــی خشکســالی می توانن ــود شــاخص ترکیب ــرای بهب ب
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــوند را م ــه ش ــه کار گرفت ب
دادند.آقــای جیانلــوکا فرانچســکینی، متخصــص ارشــد 
ــرزمین  ــع س ــات مناب ــت اطالع ــه مدیری ــو در زمین فائ
ــن  ــت:   اولی ــده گف ــام ش ــای انج ــریح فعالیت ه در تش
نتایــج حاصــل از ارزیابــی خشکســالی همچنیــن روش 
ســنجش خشکســالی ارائــه شــده و مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفتنــد. بــه گفتــه وی،  ایــن اولیــن 
تــالش ایــران بــرای ارائــه چنیــن اطالعاتــی اســت کــه از 
ابعــاد مختلــف هواشناســی،  کشــاورزی و هیدرولوژیــک 
ــا،   ــو مات ــای رائ ــد. آق ــده خشکســالی می پردازن ــه پدی ب
ــه یکپارچــه  ــروژه »برنام ــو در پ ــی فائ مشــاور ارشــد فن
مدیریــت پایــدار منابــع آب در حوضــه دریاچــه ارومیــه« 
نیــز ضمــن تمجیــد از تالش هــای مرکــز ملــی پایــش و 
هشــدار خشکســالی، تأکیــد کرد: ســنجش خشکســالی 
مؤلفــه ای مهــم بــرای مدیریــت کالن حوضــه اســت. مــا 
نیــاز داریــم تــا متغیرهــای مختلفــی را کــه کاربردشــان 
در شــاخص ترکیبــی خشکســالی ضــرورت دارد، احصــا 
کنیــم. بــه گفتــه دکتــر بهــداد چهره نــگار، مدیــر بخــش 
ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  هیدروانفورماتیــک 
ــب  ــالِی مناس ــی خشکس ــاخص ترکیب ــک ش ــن ی تدوی
می توانــد بــه ســنجش آســیب پذیری کلــی حوضــه 
ــر اســاس آن  ــا ب ــد ت ــه کمــک کن ــز دریاچــه ارومی آبری
بتوانیــم تأثیــرات تغییــرات متغیرهــای اقلیمــی بــر 
معیشــت و پارامترهــای اقتصادی-اجتماعــی ناحیــه 
ــی  ــه رئیــس مرکــز مل مدنظــر را بســنجیم. احــد وظیف
پایــش و هشــدار خشکســالی نیــز ضمــن اشــاره 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــام ش ــای انج ــه فعالیت ه ب
شــاخص ترکیبــی خشکســالی، تصریــح کــرد: فرآینــدی 
ــن  ــا ای ــه تنه ــال شــده اســت ن ــروژه دنب ــن پ ــه در ای ک
ــز کشــور  ــه در دیگــر حوضه هــای آبری ــت را دارد ک قابلی
ــرای  ــه موفــق ب ــوان یــک نمون ــه عن ــه کار رود، بلکــه ب ب
دیگــر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه نیــز مفیــد باشــد. 
ــع آب  ــدار مناب ــت پای ــه مدیری ــه یکپارچ ــروژه »برنام پ
در حوضــه دریاچــه ارومیــه« کــه از ســوی دولــت ژاپــن 
ــترک از  ــورت مش ــه ص ــت و ب ــده اس ــی ش ــن مال تأمی
ســوی فائــو و ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه پیگیــری 
می شــود، از تالش هــای دولــت جمهــوری اســالمی 
ــادی و دانشــی  ــود ظرفیت هــای نه ــه بهب ــران در زمین ای
ــای  ــره گاه بی همت ــن ذخی ــای ای ــه منظــور احی کشــور ب

می کنــد. حمایــت  زیســت کره 

در استانی مانند گیالن 
که ریزش های آسمانی 
چهار برابر نیاز آبی است، 

به بهانه تامین آب شرب، 
طرح های سدسازی در 

حال اجراست زیرا به 
دلیل ورود شیرابه زباله 
و زهاب های کشاورزی 

به منابع آبی، با افت 
کیفیت آب مواجه 

هستند.باید فعاالن 
محیط زیست صرفنظر 
از مسائل منطقه ای و 

بخشی و محلی نسبت به 
طرح های مخرب محیط 

زیست موضع گیری 
علمی داشته باشد.

درمان موقتی برای گلوی خشک ایران 
به گفته فعاالن محیط زیست، مشکل کم آبی در کشور »خشکسالی مدیریتی« است

ــی  ــهر مبن ــتان بهش ــاف شهرس ــس اداره اوق ــای ریی ادع
عرصــه  از  هکتــار   600 معــادل  6 کیلومتــر  وقــف  بــر 
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ل ــش میانکا ــات وح ــگاه حی پناه
ــرای بســیاری از دوســتداران  ــی ب ــه تنهــا شــوکی ناگهان ن
بلکــه  بــود،  ایــران  نقــاط  اقصــی  در  زیســت  محیــط 
ــد  ــم ش ــدران ه ــادی مازن ــهروندان ع ــگفتی ش ــث ش باع
ــا  ــن ادع ــای ای ــه مبن ــرد ک ــاد ک ــش را ایج ــن پرس و ای
ــودن بخشــی از  ــی ب ــر ســر وقف ــوی ب چیســت؟طرح دع
عرصــه هــای طبیعــی در مازنــدران موضــوع جدیــدی 

از  بخشــی  وقــف  ایــن  از  پیــش  نیســت چنــان کــه 
ــی ادعــای  ــن اســتان هــم مطــرح شــد، ول ــگل در ای جن
ــتر  ــه بیش ــه ک ل ــه میانکا ــی از منطق ــودن بخش ــی ب وقف
ــدگان  ــی از پرن ــی و میزبان لملل ــن ا ــاالب بی ــر ت ــه خاط ب
ــدود  ــا ح ــت، ت ــده اس ــناخته ش ــردم ش ــرای م ــر ب مهاج
زیــادی بــا نابــاوری افــکار عمومــی مواجــه شــده اســت.
خبرنــگار ایرنــا در پیگیــری هایــی کــه داشــته بــه نــکات 
جالــب توجهــی در ایــن بــاره دســت یافتــه اســت از 
ــه ایــن کــه بخشــی از عرصــه مــورد ادعــای اوقــاف  جمل

بهشــهر پیــش از ایــن بــه نــام اشــخاص حقیقــی در 
لــکان ســند  دفتــر اســناد رســمی ســند خــورده اســت و ما
ــد. ــار دارن ــی در اختی ــش دانگ ــت ش ــه دار مالکی منگول
همچنیــن اوقــاف و اداره ثبــت اســناد بهشــهر حاضــر 
ــه  ــدند و ب ــا نش ــگار م ــه خبرن ــف ب ــناد وق ــه اس ــه ارائ ب
ــان را  ــه اسنادش ــد ک ــرده ان ــنده ک ــر بس ــار نظ ــن اظه ای
بــه دادگاه ارائــه کــرده و در آنجــا در دســت بررســی 
ــت  ــط زیس ــا از محی ــگا ایرن ــای خبرن ــت.پیگیری ه اس
مازنــدران هــم نشــان مــی دهــد کــه شــخصی کــه 
ــوده  ــاغل ب ــالن ش ــتان گی ــتری اس ــا در دادگس ــال ه س
ــف را در  ــن وق ــت روی آورده ، ای ــه کار وکال ــا ب و بعده
ــرا  ــف ظاه ــوع وق ــی موض ــام داده ول ــال 1340 انج س
مشــخص نیســت.با توجــه بــه ایــن کــه اســتفاده از 
ــدران  ــی در اســتان مازن ــاوی مالکیت ــف در دع ــه وق حرب
ــرح  ــان ط ــوع در زم ــن موض ــی دارد و ای ــینه طوالن پیش
ــی  ــک برخ ــم مستمس ــه 40 ه ــی در ده ــات ارض اصالح
ــار  ــه و اظه ــن مقول ــه ای ــرار داشــت، ورود ب از مــالکان ق
توســط  جانبــه  همــه  بررســی  نیازمنــد  قطعــی  نظــر 
کارشناســان و خبــرگان اســت بویــژه ایــن کــه یکــی 
اختــالف  از  ناشــی  هــای  وقــف  مشــترک  وجــوه  از 
مالکیتــی نامشــخص بــودن موضــوع وقــف بــوده اســت. 
لیــِه جنــوِب شــرقِی  لــه در منتهی ا شــبه جزیــره  میانکا
دریــای خــزر، در 12 کیلومتــرِی شــماِل شــهِر بهشــهر 
ــار و  واقــع اســت. مســاحت آن بیــش از 608 هــزار هکت

ــای  ــر از ســطحِ دری ــر کمت ــا 28مت ــِن 15 ت ــاعِ آن بی ارتف
ــی هشــت ســال  له از ســال 1348 یعن آزاد اســت.میانکا
پــس از تاریخــی کــه وقــف بخشــی از عرصــه هــای 
ــوان  ــه عن ــه، ب ــرار گرفت ــا ق ــورد ادع ــون م کن ــم ا آن ه
بــا  کنــون  هم ا و  شــد  تعییــن  حفاظت شــده  منطقــه 
لمللــی  عناویــن پناهــگاه حیــات وحــش، تــاالب بین ا
حفاظــت  تحــت  زیســت کره  طبیعــی  ذخیــره گاه  و 
محیــط زیســت قــرار دارد.وقــف 6 کیلومتــر از عرصــه 
ــام  ــه ن ــخصی ب ــه را ش ل ــش میانکا ــات وح ــگاه حی پناه
ــرد  ــن ف ــت. ای ــام داده اس ــرفی " انج ــور اش ــی نوپ " عل
و  نوشــته  فرزنــدش  ای کــه  زندگینامــه  اســاس  بــر 
ــت  ــهر اس ــتان بهش ــد 1276 شهرس ــرده، متول ــر ک منتش
و بــا عنــوان " میرزاعلــی خــان " در منطقــه شــناخته 
ــت و  ــدران در گف ــرکل محیطزیســت مازن ــی شــد. مدی م
ــه از طــرح ادعــای  ــا اعــالم کــرد ک ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــالع دارد  ــه اط ل ــه میانکا ــی از عرص ــودن بخش ــی ب وقف
ایــن موضــوع در دادگاه در دســت بررســی اســت. و 
ــدود  ــت ح ــا گذش ــی گفت:ب ــی کارنام ــینعلی ابراهیم حس
لــه  نیــم قــرن از تصویــب پناهــگاه حیــات وحــش میانکا
ــره  ــبه جزی ــکی ش ــی خش ــار از اراض ــزار هکت ــه 23 ه ک
ــه  ــت ک ــاری اس ــتین ب ــن نخس ــود، ای ــی ش ــامل م را ش
ــت  ــه تح ــن منطق ــی ای ــر اراض ــه ب ــور خیری ــاف و ام اوق

ــد. ــی کن ــرح م ــی را مط ــی ادعای ــوان وقف عن

وقف پناهگاه حیات وحش میانکاله، نبش 
قبر ادعای ۵۰ ساله

ــاط  ــوال در نق ــه معم ــت ک ــمند اس ــانی ارزش ــاالس گربه س ــه پ گرب
ــی از آن در  ــات کاف ــون اطالع ــا چ ــد ام ــی می کن ــتانی زندگ کوهس
ــا  ــه ای در خطــر انقــراض ی ــوان گفــت کــه گون دســت نیســت نمی ت
ــد  ــت نیازمن ــح و درس ــواب صری ــه ج ــیدن ب ــت و رس ــاب اس کمی
ــان  ــا هم ــاالس ی ــت.گربه پ ــی اس ــی و تحقیقات ــات پژوهش اقدام
Pallas cat، پســتانداری اســت کــه بیشــتر در مناطــق مرکــزی آســیا 
یافــت می شــود. ایــن گربه ســان در حقیقــت یــک گربــه وحشــی بــا 
انــدازه کوچــک اســت کــه نــام خــود را از روی محققــی آلمانــی گرفتــه  
کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 1776 ایــن پســتانداران را شناســایی 
 Peter Simon( »کــرد، نــام ایــن محقــق »پیتــر ســایمون پــاالس
Pallas( بــود. شــکل ظاهــری گربه هــای پــاالس بــه عــالوه خــز بلند 
و متراکــم آن هــا، وجهــه ای بــا ابهــت بــه آن هــا بخشــیده اســت. آنهــا 
رنــگ خاکســتری دارنــد و بــر روی دم شــان حلقه هــای ســیاه رنگ 
دیــده می شــود. همچنیــن بــر روی بــدن و پیشــانی آن هــا طرح هــای 
خاصــی نقــش بســته اســت. فــک گربه هــای پــاالس کوچــک اســت 
و بــه همیــن دلیــل این پســتانداران در مقایســه بــا دیگر گربه ســانان، 
تعــداد دندان هــای کمتــری دارنــد امــا در عــوض دندان هــای نیــش 
آن هــا بســیار بلنــد اســت.طول بــدن گربه هــای پــاالس بــدون 
احتســاب طــول دم، 46 تــا 65 ســانتی متر اســت و دم بــه تنهایــی 
ــانان از  ــن گربه س ــانتی متر دارد. وزن ای ــا 31 س ــادل 21 ت ــی مع طول
2.5 تــا 4.5 کیلوگــرم متغیــر اســت.خز بلنــد ایــن گربه ســانان باعــث 
ــان  ــی نش ــدازه واقع ــر از آان ــیار بزرگت ــا بس ــر آن ه ــا ظاه ــود ت می ش
داده شــود. ایــن ویژگــی بــه یــک برتــری ظاهــری در هنــگام خطــر 
ــاالس،  ــای پ ــاره گربه ه ــم درب ــاله مه ــل می شود.مس ــارزه تبدی و مب
ابهــام دربــاره ایــن اســت کــه گونــه ای در خطــر انقراضنــد یــا گونــه ای 
کمیــاب، زیــرا بنــا بــه گفتــه مرتضــی اســالمی از بنیانگذاران موسســه 
ــی از  ــات کاف ــتن اطالع ــت نداش ــه عل ــی، ب ــگ ایران ــن یوزپنل انجم
ــت  ــراض اس ــر انق ــه ای در خط ــه گون ــت ک ــوان گف ــه نمی ت ــن گون ای
امــا قطعــا گونــه ای کمیــاب محســوب می شــود.البته برخــی منابــع 
ــون، »نزدیــک  وضعیــت بقــای ایــن گربه ســان را از ســال 2002 تاکن

ــد. ــه خطــر انقــراض« اعــالم کرده ان ب

گربه پاالس گونه ای 
در خطر انقراض 

خبر
آشنایی شرکت های بازرسی 

آالیندگی وسایل نقلیه با استانداردها
تطابـق  نـوع،  تاییـد  حـوزه  در  فعـال  بازرسـی  شـرکت های 

تولیـد خـودرو و موتورسـیکلت بـا اسـتانداردهای آالیندگـی و 

رویـه انجـام آزمون هـای مربوطـه؛ در قالـب کارگاه آموزشـی 

اسـتانداردهای آالیندگی وسـایل نقلیه با این روند بیشتر آشنا 

می شـوند.به گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، این سـازمان به 

منظـور ارتقـاء سـطح فنی، علمی و آشـنایی دقیق تر شـرکت های بازرسـی فعال در حـوزه تأیید 

نـوع و تطابـق تولیـد خودرو و موتورسـیکلت با اسـتانداردهای آالیندگی، کارگاه آموزشـی را نیمه 

اول آذرماه برای کارشناسـان این شـرکت ها برگزار می کند.شـرکت های عالقمند برای حضور در 

ایـن کارگاه بایـد حداکثر تا تاریخ  25 آبان ماه اسـم و مشـخصات شـرکت کننـدگان در هریک 

از بخـش هـای سـه گانـه )سـبک، سـنگین، موتورسـیکلت( را به این سـازمان ارسـال کنند.

یک تمساح در سرباز زنده گیری شد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: یــک ســر تمســاح کــه شــبانه وارد 
ــان شهرســتان  ــود توســط محیط بان روســتا شــده ب
ســرباز زنده گیــری و بــه دریاچــه پشــت ســد 
ــای  ــی گزارش ه ــت: در پ ــار داش ــردان اظه ــد.وحید پورم ــل ش ــین منتق پیش
ــزل یکــی از روســتاییان در  ــه من ــر ورود یــک ســر تمســاح ب ــی ب مردمــی مبن
روســتای اســحاق آبــاد واقــع در منطقــه کشــاری از توابــع ســرباز و ایجــاد رعــب 
و وحشــت در میــان اهالــی روســتا، مامــوران اجرایــی یــگان حفاظــت محیــط 
ــکاری  ــا هم ــده و ب ــر ش ــه حاض ــه در منطق ــتان بالفاصل ــن شهرس ــت ای زیس
همیــاران محیــط زیســت منطقــه و مــردم محلــی تمســاح مذکــور را زنده گیــری 
ــین  ــد پیش ــت س ــه پش ــه دریاچ ــخصات ب ــت مش ــری و ثب ــس از بیومت و پ

ــد. ــل کردن منتق

 پاسگاه های محیط بانی در انتظار 
خودروهای جدید

اســتفاده  بــرای  جدیــد  خــودروی  دســتگاه   41
شــد.  خریــداری  محیطبانــی  پاســگاه های  در 
ــگان حفاظــت  ــده ی ــی - فرمان ســرهنگ محبت خان
ــتفاده  ــرای اس ــون ب ــودرو فوت ــتگاه خ ــداری 41 دس ــت - از خری ــط زیس محی
ــان  ــط بان ــه محی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر داد. وی ب ــی خب در پاســگاه های محیطبان
اولویــت اول ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هســتند، اظهارکــرد: ایــن یــگان 
ــرار داد  ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــط بان ــگاه های محی ــزات پاس ــای تجهی ارتق
ــی در  ــت.محبت خان ــزات اس ــت تجهی ــردن کیفی ــاال ب ــر ب ــت پیگی ــا جدی و ب
ــی  ــط بان ــل پاســگاه های محی ــزودی تحوی ــد ب ــان گفــت: خودروهــای جدی پای

می شــود.

آالیندگی

زنده گیری

محیط بان

 تخم مرغ های یخی در ساحل فنالند
گلوله های یخی تخم مرغی شکل سطح وسیعی از یک منطقه ساحلی در فنالند را پوشانده است.به گزارش ایسنا، 

»ریستو ماتیال« عکاس آماتور تصویری را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که حاکی از پوشیده شدن بخشی از 
ساحل جزیره هایلوئوتو )Hailuoto( با تعداد زیادی از این گلوله های یخی است.

تحقیقــات انجــام شــده از ســوی موسســه "وودز هــل اوشــن 
 "Woods Hole Oceanographic Institution/گرافیــک
ــد  ــرات اقلیمــی و رون ــا تغیی ــه ب حاکیســت، در صــورت عــدم مقابل
ــا ســال 2100  ــن هــای امپراطــور ت ــن، نســل پنگوئ ــرم شــدن زمی گ
منقــرض خواهــد شــد.نتایج ایــن تحقیقــات کــه حاصــل کار جمعــی 
دانشــمندان WHOI اســت و 7 نوامبــر 2019)16 آبــان 1398( در 
نشــریه "گلوبــال چنــج بایولــوژی" بــه چــاپ رســید، نشــان مــی دهد 
آینــده پنگوئــن هــای امپراطــور بیــش از آنکــه منوط بــه توانایــی های 
ــد باشــد،   در  ــای جدی ــه زیســتگاه ه ــال ب ــا در ســازگاری و انتق آنه
گــرو تــالش هــای بیــن المللــی بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی 
اســت. ایــن پنگوئــن ها شــاخص هایــی هســتند کــه دربــاره تاثیرات 
ــه مــا هشــدار مــی دهــد. مــا بایــد  آینــده تغییــرات آب و هوایــی ب
ــه  ــم ک ــه اجــرا بگذاری ــی را ب ــم و سیاســت های ــا گــوش کنی ــه آنه ب
هــدف معاهــده پاریــس را محقــق ســازد.از آنجــا کــه پنگوئــن هــای 
امپراطــور از تــوده هــای یــخ در دریــا بــه عنــوان پــی خانــه شــان بــرای 
9 مــاه فصــل زاد و ولــد و تغذیــه اســتفاده مــی کننــد، ناپدیــد شــدن 
ایــن تــوده هــای یــخ بــه طــور مســتقیم بــر پنگوئــن هــای امپراطــور 
تاثیــر مــی گــذارد. ناپدیــد شــدن ایــن تــوده هــای یــخ باعــث نابــودی 
عــادات، منابــع غذایــی و بــزرگ کــردن جوجــه هــای آنهــا مــی شــود.
طبــق ایــن تحقیقات، تصمیمــات آب و هوایــی کشــورها و کاهش گاز 
دی اکســید کربــن تاثیــری مهــم بــر زندگــی پنگوئــن هــای امپراطــور 
و ســایر گونــه هــا دارد کــه دانشــمندان هنــوز بــه طــور مســتند دربــاره 
آنهــا تحقیــق نکردنــد. بــه گفتــه "پیتــر فرتــوال"، پژوهشــگر مســایل 
قطــب جنــوب، دربــاره نحــوه واکنــش پنگوئــن هــای امپراطــور بــه 
گــرم شــدن زمیــن هنــوز تردیدهــای بســیاری وجــود دارد امــا، اگــر 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه ســرعت قطــع نشــود، آینــده تیــره و 
تــاری در انتظــار آنهاســت. پنگوئــن هــای امپراطــور در قطــب جنــوب، 

جنوبی تریــن قســمت کــره زمیــن، زندگــی مــی کننــد.

تغییرات اقلیمی و خطر 
انقراض پنگوئن های 

امپراطور

ی 
رژ

انرژی های تجدیدپذیر؛ کاهش منازعه و افزایش ان
همکاری های منطقه ای

ــا اهمیــت و تعییــن کننــده  ــه منبــع ب ــه مثاب نفــت ب
بســیاری از رقابــت هــا و اتحادهای اســتراتژیک دولت 
ــه عمــر  ــی ب ــژه در منطقــه غــرب آســیا، قدمت ــه وی هــا ب
منازعــات معاصــر ایــن منطقــه دارد. از رقابــت هــای درون گروهــی 
ــردی  ــاه مــدت و راهب ــالف هــای کوت ــا ائت ــک ت ــان اعضــای اوپ می
فرامنطقــه ای، تــا تجــارت غیرقانونــی آن بــه مثابــه منبع درآمــد برای 
برخــی ســازمان هــای هیبریــدی همچــون داعــش، همــه و همــه از 
پیامدهــای ارزش و جایــگاه ایــن منبــع انــرژی اســتراتژیک اســت.

امــروزه امــا با برجســته شــدن مزایای زیســت محیطی، اقتصــادی و 
سیاســی انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه مثابــه جایگزینی بــرای منابع 
هیدروکربــوری، خــوش بینــی نســبت بــه کاهــش مناقشــات نیــز 
تقویــت شــده اســت چــرا کــه افزایــش شــیب مصــرف انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر، مــی توانــد بــه رونــد نزولــی رقابت بــرای منابــع طبیعی 
ــات و  ــوع منازع ــش وق ــه کاه ــن ب ــت و گاز و همچنی ــون نف همچ
رســیدن بــه صلحــی دســتکم منطقــه ای منجــر شــود.اگرچه ممکن 
اســت منابــع هیدروکربــوری بــه خــودی خــود منشــاء منازعــه نبوده 

ــه یکــی از عوامــل شــتابدهنده مناقشــات در  ــه مثاب ــا ب باشــند، ام
مناطــق تولیدکننــده، نقــش کلیــدی داشــته اســت. بــه عنــوان مثــال 
برخــی از کشــورهای آفریقایــی تولیــد کننــده نفــت، در ســال هــای 
اخیــر بــا مناقشــات داخلــی بســیار جــدی مواجــه بــوده انــد. ایــن 
منبــع انــرژی در کشــورهای نفــت خیزی کــه توزیــع ناعادالنــه ثروت 
وجــود دارد، بــه بســیاری از نابرابــری هــای اقتصــادی داخلــی دامــن 
زده و در مقابــل فرصــت هــای متعــددی را برای کنشــگران خارجی در 
مناطــق نفــت خیــز فراهــم مــی آورد. بنابرایــن بــا فراوانی دسترســی 
بــه منابــع تجدیدپذیــر انــرژی از یکســو، نکتــه اقتصــادی کمیابــی 
ــع منازعــات  ــه تب ــودن آن مرتفــع شــده و ب ــع و اســتراتژیک ب مناب
پیرامــون ایــن موضــوع کاهــش مــی یابد.جمهــوری اســالمی ایــران 
نیــز بــا ســرلوحه قــراردادن منویــات مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه 
ــع  ــه کاهــش وابســتگی مناب ــه ب ــر توصی ــی ب گام دوم انقــالب مبن
نفتــی، مســیر پیــش روی اقتصاد انــرژی خــود را با تمرکز بیشــتری 

بــر انــرژی هــای تجدیدپذیــر ترســیم خواهــد کــرد.

ت
شس

رون
فرونشست دشت ورامین کل استان تهران ف

را متاثر می کند
تشــکیل  از  پیــش  چنــدی  ورامیــن  فرمانــدار 
کمیتــه ویــژه بررســی فرونشســت دشــت ورامیــن 
خبــر داده بــود کــه در ایــن راســتا اســتاندار تهــران 
ــتان  ــر کل اس ــذاری ب ــب تاثیرگ ــد را موج ــن رون ــداوم ای ــز ت نی
ــن  ــش از ای ــن پی ــدار ورامی ــو فرمان ــین کاغذل ــالم کرد.حس اع
اعــالم کــرده بــود کــه بــه منظــور بررســی وضعیــت فرونشســت 
در دشــت، کمیتــه ویــژه ای در شهرســتان ورامیــن تشــکیل 
می شــود تــا بــا تحلیــل داده هــا و نقشــه های ماهــواره ای، 
را  فرونشســت  وضعیــت  مصــرف،  الگــوی  رعایــت  ضمــن 
ــت بحــران اســتان  ــه ســتاد مدیری ــات آن را ب بررســی و اطالع
ــن  ــی در همی ــنی بندپ ــیروان محس ــزارش دهد.انوش ــران گ ته
ــون  ــم اکن ــزود: ه ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــه در گف زمین
ــن اســتان، فرونشســت  ــش روی ای ــای پی ــش ه ــی از چال یک
دشــت ورامیــن اســت.وی یادآورشــد: ایــن پدیــده ثمــره 
ــر  ــای زی ــت از آب ه ــی و برداش ــود بارندگ ــال کمب ــن س چندی
ــه شــکل فرونشســت نشــان  ــون خــود را ب زمینــی اســت و اکن

ــه طــور متوســط در  ــی اظهارداشــت: ب ــی دهد.محســنی بندپ م
ــه نشســت دشــت ورامیــن افــزوده  هــر روز یــک میلــی متــر ب
ــی  ــر م ــه 36 ســانتی مت ــم در ســال ب ــن رق ــه ای ــی شــود ک م
ــده  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــه برنام ــران ب ــتاندار ته رسد.اس
ــده اشــاره کــرد و  ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل در ســطح اســتان ب
گفــت: اســتان تهــران در ایــن زمینــه دو برنامــه کاری هدایت آب 
ــه ایــن منطقــه  هــای ســطحی و پســاب هــای تصفیــه شــده ب
ــد  ــرد: بای ــان ک ــت.وی خاطرنش ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس
ــن  ــت ورامی ــت دش ــا فرونشس ــه ب ــه مقابل ــت در زمین ــا جدی ب
وارد عمــل شــد در غیــر ایــن صــورت تــداوم آن مــی توانــد بــه 
ضــرر و زیــان کل اســتان تمــام شــود.در مهــر مــاه ســال جــاری، 
گزارشــی مبنــی بــر فرونشســت بخشــی از زمیــن هــای دشــت 
ــزارش  ــز گ ــران- مشــهد نی ــی ته ــن در نزدیکــی خــط ریل ورامی
شــد.بر اســاس اعــالم مســئوالن ســازمان محیــط زیســت، 
ورامیــن بــا ســاالنه 36 ســانتیمتر نشســت زمیــن، رتبــه نخســت 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان را ب جه
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مهندس منصـور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهـان در همایـش پدافنـد غیرعامـل کـه بـا 
و  راه  وزرای  و  قضائیـه  قـوه  رئیـس  حضـور 
شهرسـازی و نفت برگزار شـد ، به جهت برگزاری 
رزمایش شیمیایی در حوزه پدافند غیرعامل مور 
تقدیـر قـرار گرفت . لوح تقدیـر پدافند غیر عامل 
و  راه  وزیـر  اسـالمی  محمـد  دکتـر  توسـط   ،
شهرسـازی و سـردار غـالم رضـا جاللـی رئیس 
سـازمان پدافنـد غیرعامـل بـه مدیرعامـل ذوب 
آهـن اصفهـان اهـداء گردیـد .همایـش پدافنـد 
غیرعامـل بـا عنـوان » مقاومـت وبازدارندگـی با 
و  االسـالم  حجـت  حضـور  بـا  تولیـد«  رونـق 
المسـلمین سـید ابراهیم رئیسـی ریاسـت قوه 
و  راه  وزیـر  اسـالمی  محمـد  دکتـر   ، قضاییـه 
شهرسـازی ، دکتر بیژن نامـدار زنگنه وزیر نفت ، 
سـردار جاللی رئیس سـازمان پدافنـد غیرعامل 
کشـور ، حجـت االسـالم و المسـلمین مجتبـی 
ذوالنـوری رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی و 
تنی چند از دیگر مسـئولین سـازمان ها در مرکز 

همایش های بین المللی سـازمان صدا و سیما 
سـه شـنبه 14 آبان ماه برگزار شد.مهندس یزدی 
زاده در حاشـیه ایـن همایـش و در گفتگـو بـا 
خبرنـگار ما با بیان این که فعالیت های رسـمی 
حـوزه پدافنـد غیرعامـل از سـال 1388 در ذوب 
آهن اصفهان به صورت رسـمی آغاز شـده اسـت 
، گفـت : سـال گذشـته ایـن شـرکت موفـق بـه 
اجـرای رزمایـش شـیمیایی در حـوزه پدافنـد 
غیرعامـل بـا نظـارت کارشناسـان و مسـئولین 
سـازمان پدافندغیرعامـل کشـور گردید کـه مورد 
تاییـد سـازمان واقـع شـد . در ایـن فرصـت  از 
تمامـی همـکاران عزیـز کـه در برگـزاری موفـق 
مشـارکت  اصفهـان  آهـن  ذوب  در  رزمایـش 
داشـتند قدردانـی می نمایـم.وی تصریـح کرد : 
ذوب آهـن اصفهان پروژه های متعددی در حوزه 
های سـایبری ، آب و همچنین زیرساخت های 
کالبـدی کشـور همچـون تولیـد ریل انجـام داده 
اسـت که نشـانگر نهادینه شـدن فرهنگ پدافند 
غیرعامل در این شـرکت اسـت .مهنـدس یزدی 
زاده افـزود : در سـال جـاری ، رزمایـش پدافنـد 

سـایبری نیز در ذوب آهن اصفهان در دسـتور کار 
قـرار دارد کـه تحـت نظـارت سـازمان پدافنـد 
غیرعامـل ظـرف دو مـاه آینـده برگزار می شـود.

دکتر پدرام کیانی مسـئول برگزاری این رزمایش 
در گفتگـو با خبرنگار ما گفـت: بدلیل اینکه ذوب 
آهـن در رده حسـاس طبقـه بنـدی می شـود 
بایسـتی هرسـاله حداقل یک رزمایش در حوزه 
های تهدیـدات فناورانه جدید پدافندغیرعامل در 
سـطح ملـی و بـا نظـارت مسـتقیم مسـئولین 
سازمان پدافندغیرعامل در شرکت  ، اجرا کند که 
 ICT و ICS دو رزمایـش سـایبری در حوزه هـای
در دسـتور کار است.حجت االسالم و المسلمین 
سـید ابراهیـم رئیسـی ریاسـت قـوه قضاییه در 
این همایش گفت : سـازوکار های فسـاد زدا باید 
بوسـیله خـود دسـتگاه ها طراحـی شـود؛ یعنی 
اینکـه بتوانیـم در نظـام پولـی و بانکـی و نظـام 
مالیاتـی، نظـام واردات و صـادرات و نظام هـای 
مختلـف یک سـازو کار هایی ایجـاد کنیم که ضد 
فسـاد باشـد. اینکه با یک مفسـد برخورد شـود 
یـک طـرف قضیـه اسـت؛ اماسـازوکار ها بایـد 

بتوانـد جلوی فسـاد را بگیرد.رئیس قوه قضاییه 
امنیـت  تولیـد در گـرو  اینکـه رونـق  بیـان  بـا 
اقتصادی است و امنیت اقتصادی در گرو مبارزه 
بـا فسـاد اقتصـادی اسـت، ادامـه داد: هـر جا از 
دری فسـاد وارد شـد، امنیـت مختـل می شـود. 
اختـالل  دچـار  تولیـد  شـود،  مختـل  امنیـت 
می گـردد؛ لـذا ایـن وظیفـه اولیه همه مدیـران و 
دسـت انـدرکاران اسـت و نبایـد نـگاه مـا بـه 
بازرسـان بیـرون سـازمان و دسـتگاه قضایـی 

باشد.
دکتـر محمد اسـالمی، وزیر راه و شهرسـازی نیز 
طـی سـخنانی بـا تاکید بر اینکه رشـد و توسـعه 
کشـور و بـه بالندگی رسـاندن آن نیازمند اهتمام 

اسـت، اظهـار داشـت: برای مقابله بـا تهدید همه 
جانبـه همـواره مصـون سـازی هـای الزم را باید 
انجـام داده باشـم.وی افـزود: تهاجـم هـا جنبه 
های سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، 
نظامـی و امنیتـی دارد و ما شـاهد این هسـتیم 
کـه در طـول تاریخ 40 سـاله انقالب همـواره این 
تهدیدهـا وجـود داشـته است.سـردار غـالم رضا 
جاللـی نیز در همایـش پدافند غیـر عامل اظهار 
کـرد: امـروز در حالـی هشـتمین همایـش ملی 
در شـانزدهمین سـالگرد  را  پدافنـد غیرعامـل 
تاسـیس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـه 
فرمـان رهبر معظم انقالب برگـزار می کنیم که با 

رویکرد جدید دفاعی روبه رو هستیم.

مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان البـرز با بیان اینکه 
رویکـرد ما اجتماعی سـازی اسـت، گفت: وقـف در ارکان 
اجتماعـی جامعـه بایـد پیـاده شـود یعنی اینکـه عموم 
مـردم ضمـن اینکه وقـف یاور باشـند، واقف نیز باشـند.

حجت االسـالم و المسـلمین علی دشـتکی در همایش 
اسـتانی یـاوران وقـف کـه بـه مناسـبت دهـه وقـف در 

آسـتان مقدس امامزاده طاهر )ع( مهرشـهر کرج برگزار 
شـد، افـزود: ایـن اسـتخوان بنـدی سـازمان وقـف را 
بایسـتی در میـان آحاد مردم برنامـه ریزی و پیاده کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه اولویت ما تعامل با بخـش مردمی و 
تعامـل بـا بخـش دولتـی اسـت، اظهار داشـت: یکـی از 
وظایـف اساسـی مـا این اسـت کـه این مسـیر را ضمن 

تولیـت، توسـعه و ترویـج هـم بدهیم.مدیـرکل اوقاف و 
امـور خیریـه اسـتان البـرز گفـت: ائمـه اطهـار )ع( و 
معصومیـن برای عمـران و آبادانی معنوی جامعه و برای 
ایجـاد تـوازن و عدالـت اقتصادی و اجتماعـی در جامعه 
ایـن مسـیر را ادامـه می دادند و امروز این مهم به دسـت 
شـما متولیان و واقفین انجام می شـود.مدیر کل اوقاف 
و امـور خیریـه اسـتان البـرز در ادامـه خطـاب با یـاوران 
وقـف، بیـان داشـت: جایـگاه وقـف یـاران عنوان بسـیار 
مفخـری اسـت که به شـما داده شـده اسـت.وی گفت: 
فلسـفه وجـودی توحیـد و اسـالم این اسـت که انسـان 
یـک زندگـی شـرافتمندانه پاک داشـته باشـد تـا در آن 
زندگـی پـاک و مطهـر خود را پـرورش دهد و الیق شـود 
کـه به جایـگاه خلیفه الهی خود برسـد که برای رسـیدن 

به آن زندگی باید زندگی پاک و طاهری داشـته باشـیم.
دشـتکی بـا بیـان اینکـه یکـی از فلسـفه های وقـف هم 
همیـن اسـت، افـزود: به همین خاطـر در سـیر تاریخی 
وقـف از زمـان طـرح نظام توحیـدی بحث حسـنات آن 

بوده ولی اوج آن در زمان اسالم بوده است.
وی ادامـه داد: هـر چیزی هم که در جامعـه دارای ارزش 
و اهمیـت بوده و برای تربیت و پاکی مهم اسـت، انبیای 
اسـالم بـر آن اقدام می کننـد به طوریکه در اسـالم اولین 
واقـف پیامبـر اسـالم )ص( و اولیـن متولـی صدیقـه 
طاهـره حضـرت زهـرا )س( بـوده و این جریـان تا زمان 

امام حسن عسکری )ع( ادامه داشت.
اسـتان البـرز دارای یـک هـزار و 600 موقوفـه و حدود 13 

هزار رقبه است.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 

ــان  ــاون درم ــی مع ــا همراه ــالم ب ای

ــن  ــرار گرفت ــان ق ــور در جری ــه منظ ب

ــزان پیشــرفت  مراحــل احــداث و می

 376 بیمارســتان  از  فیزیکــی، 

تختخوابــی ایالم بازدید نمود.

کریمیــان  دکتــر  بازدیــد  ایــن  در 

ــات  ــی طبق ــی و ارزیاب ــن بررس ضم

ــهای در  ــتان و بخش ــف بیمارس مختل

حــال تکمیــل، مباحثــی در جهــت 

چالشــهای  و  مشــکالت  رفــع 

را  بیمارســتان  احــداث  پیــش روی 

مطــرح نمــود و دســتوراتی در جهــت 

رفع این چالشــها صادر کرد.

وی همچنیــن در گفتگــو بــا پیمانــکار 

ــد  ــن تاکی ــم، ضم ــروژه عظی ــن پ ای

ــد احــداث و تکمیــل  ــر تســریع رون ب

زحمــات  از  تقدیــر  و  بیمارســتان 

ایــن  در  کــه  پرســنلی  مجموعــه 

ــل و  ــد؛ تکمی ــالش می نماین ــه ت زمین

 376 بیمارســتان  انــدازی  راه  

از  یکــی  را  ایــالم  تختخوابــی 

عنــوان  مانــدگار  و  مهــم  اتفاقــات 

از  بســیاری  می توانــد  کــه  کــرد 

حــوزه  نارســایی های  و  مشــکالت 

درمان اســتان را برطرف نماید.

تقدیر از مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
همایش پدافند غیرعامل

وقف در ارکان اجتماعی جامعه 
پیاده سازی شود

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از 
بیمارستان 376 تختخوابی ایالم

لرستانآذربایجان شرقی

ایجاد پایگاه امداد و نجات در 
مناطق گردشگری سلسله 

ضروری است
شهرسـتان سلسـله بواسطه قرارگیری در شـمال استان لرستان 
و داشـتن آب و هوایـی معتـدل و طبیعتـی سرسـبز و زیبـا بـه 
بهشـت لرستان مشهور اسـت، این شهرستان در فصول مختلف 
سـال خصوصـا در ایـام بهـار و تابسـتان پذیـرای گردشـگرای 

بسیاری از سراسر استان و حتی کشور است.
در روزهـای تعطیـل ترافیـک در مناطق گردشـگری پربازدید این 
شهرسـتان همچون منطقه نمونه گردشـگری کهمـان و کاکارضا 
بـه اوج خـود مـی رسـد و حتـی در سـاعاتی از روز امـکان تـردد 

سهل و آسان در این مناطق وجود ندارد.
وجـود رودخانـه هـای پرجوش و خـروش و هجوم گردشـگران 
بـه خنـکای این رودخانه ها بـرای فرار از دسـت گرما، باعث می 
شـود که حاشـیه هـای ایـن رودخانه های خروشـان بـه مکان 
هایـی ناامـن برای کـودکان و نوجوانان تبدیل شـود بگونه ای که 
بارهـا شـاهد گـزارش هایی از غرق شـدگی و خفگی کـودکان به 
دلیـل رفتـن در این رودخانه ها و عدم تسـلط بر فنون شـنا بوده 
ایـم لـذا وجـود پایگاه هـای امـداد و نجـات و اورژانس خدمات 
پزشـکی در این مناطق برای امدادرسـانی بموقع به گردشـگران 

ضروری به نظر می رسد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
سلسـله بـا اشـاره به مناطـق گردشـگری پربازدید شهرسـتان 
اظهـار داشـت: کهمـان و کاکارضـا از مهمتریـن مناطقـی از 
شهرسـتان هسـتند کـه در طـول سـال پذیـرای گردشـگران 
بسـیاری از سراسـر اسـتان و حتـی کشـور هسـتند، در ایـام 
تعطیـل و پربازدیـد تابسـتان حتـی بیـش از پنـج هـزار نفر از 
مناطـق گردشـگری شهرسـتان بازدیـد مـی کننـد که ایـن امر 
لـزوم ایجـاد پایگاه هـای امـداد و نجـات و اورژانس خدمات 

پزشکی در این مناطق را بیشتر می کند. 
فیـروز میرزایی با اشـاره بـه وقوع حوادث احتمالی جـاده ای در 
مناطق گردشـگری، عنوان کرد: از دانشـگاه علوم پزشکی و هالل 
احمـر لرسـتان انتظـار مـی رود کـه ایجـاد پایگاه هـای خدمات 
مناطـق  تمامـی  در  را  ای  جـاده  نجـات  و  امـداد  و  پزشـکی 
گردشـگری شهرسـتان از جمله کاکارضا، کهمان، گلهو و سرابهای 
هنـام و زز را در برنامـه هـای آتـی خـود در ایـن مناطـق مد نظر 

داشته باشند.

تخریب ۲ هزار و 300 
واحد مسکونی در 

زلزله آذربایجان شرقی
محمدباقر هنربر اظهار داشـت: یک هزار 
و 700 واحـد مسـکونی در 40 روسـتای 
 20 در  خانـه   600 و  میانـه  شهرسـتان 
ایـن  در  سـراب  شهرسـتان  روسـتای 

حادثه تخریب شده است.
وی افـزود : تاکنـون حـدود یـک هـزار 
خانـواده در ایـن دو شهرسـتان اسـکان 

موقت شده اند.
آذربایجـان  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
شـرقی با اشـاره به ثبـت 228 پس لرزه 
تـا سـاعت 6 صبـح امـروز، از اهالی این 
مناطق خواسـت تا عادی شـدن شـرایط 
در بیـرون از خانـه هـا حضـور داشـته 

باشند و موارد ایمنی را رعایت کنند.
شـورای  جلسـه  هنربـر،  گفتـه  بـه 
هماهنگـی مدیریت بحران اسـتان عصر 
امـروز بـا حضـور روسـای سـازمان های 
مدیریـت بحران، جمعیت هـالل احمر و 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی کشـور 
بـرای بررسـی آخریـن وضعیـت مناطق 
آذربایجـان شـرقی تشـکیل  زلزلـه زده 

می شود.
 زلزلـه ای به بزرگـی 5.9 دهم در مقیاس 
امـواج درونی زمین )ریشـتر( سـاعت 2 
و 17 دقیقـه و 3 ثانیـه بامـداد دیـروز 
)جمعـه( حوالـی شـهر تـرک در اسـتان 

آذربایجان شرقی را لرزاند.
ایـن زلزلـه تاکنـون 7 کشـته و بیـش از 
بیشـتر  کـه  داشـته  مصـدوم   500
مصدومـان بـه صورت سـرپایی مـداوا و 
ترخیـص شـده انـد و 28 نفـر از ایـن 
تعداد در بیمارسـتان هـای میانه، تبریز و 

سراب بستری هستند.

سودوکو شماره 15۸7

پاسخ سودوکو شماره 15۸6

افقی
  1 - اثری از جی.دی.سالینجر
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جواد

 3 - پدر بزرگ، نیا - شوره زار، بیابان - 
نشاط، شادمانی - حیوان وفادار، نگهبان گله
 4 - مخفف تو را، دیوار بلند - شهر مذهبی، 

من تبریزی - تازیانه عرب - پایدار، 
همیشگی

 5 - تازه داماد - نوآوری، اختراع – مژده
 6 - درس نویسندگی، درس نگارشی - 
پرهیزگاری - موی فری - چاره و عالج

 7 - پاشنه، مرد ترش روی - مروارید 
چشم، آب دیده - ستارگان - مخفف اگر، 

بیماری جرب، کچل
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 9 - حشره جهنده، حشره آفتی - آهنگر - 

نام سابق شهر اهواز
 10 - واحد اندازه گیری ظرفیت خازن - 

دشت - بهره پول
 11 - وسیله نخ ریسی، لقب اشرافی - گرگ 

- قرار - قطار زیر زمینی
 12 - اثری از ارسکین کالدول - ذکاوت و 

هوشیاری - عتاب كرده شده
 13 - سریالی از داریوش فرهنگ - گل و 
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، گذشتن بر چیزی - ظاهر عمارت، روكار 

ساختمان
 14 - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی 

- از هالوژنها - مهاجم رم - یارغم، هر دو
 15 - فرزند ناصالح و بد رفتار - پرنده نجار

 16 - از آثار محمدتقی بهار
عمودی 

 1 - پرهیز كردن، دوری كردن، كناره جستن 
- کاشتند و ماخوردیم

 2 - داخل - اشک چشم
 3 - خوب مختصر - نوعی آش - پلوی 
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 5 - شکستنی ورزشی - گرفتن، فراگرفتن 

- مقداری، بعضی
 6 - نام یك مصدر - برف و باران - کوچک 

– نمک
 7 - میانه بدن - قلعه حكومتی، قلعه 

كوچك - از فرزندان آدم، اولین جانی تاریخ، 
مقابل هابیل، فرزند نا خلف آدم - چاق 

فرنگی، چاق خارجی
 8 - تکرار حرف - جانور درنده - نام منزلی 

در راه مكه - نام بحری در شعر
 9 - غذای گیاه - شهری در المان - پیچ 

و تاب - محل ورود، مروارید درشت، درون 
صدف

 10 - دریا - از ماکیان، گویند که اگر آنرا 

بخواهید باید جور هندوستان را بکشید - 
فارسی باستان، نوعی كبك - زبان مردم 

تایلند 11 - موی، سخن به نظم درامده، پارچه 
ابریشمی - سوگ - نوع، طریقه - تاریخ 

نگار

 12 - فرزند چهار پا یان - مساوی و برابر - 
انجام دهندة کاری ناروا، اقدام کننده به کاری
 13 - یاران پیامبر، یاری كنندگان - تنگی و 

سختی - حرف همراهی عرب - راه آذری
 14 - كوزه سفالین، ظرف شراب - دیبا 

و اطلس - از شهر های غربی - صدای 
گوسفند

 15 - مرغ افسانه ای - چهار نعل
 16 - فیلمی با بازی جعفر دهقان - 

دودستی
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 پیام
استان ها

حضور تیم های عملیاتی شرکت گاز مازندران در مانور سطح A شرکت گاز سمنان
همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل، تیم های عملیاتی شرکت گاز مازندران بعنوان استان معین در مانور سطح 
A شرکت گاز سمنان حضور یافتند ."جعفر احمدپور" مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: این تمرین )مانور( با مشارکت 
دستگاه های اجرایی مرتبط و هشت شرکت گاز معین استان سمنان از استان های تهران، اصفهان، قم، یزد، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، مازندران و گلستان و منطقه 3 عملیات انتقال گاز در شهرستان های سمنان مهدیشهر برگزار شد.

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی - برابـر رای شـماره 139860319062000360 مـورخ 98/6/2 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نصیری حسـن آبادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 84 صادره از گلباف در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 569/36 مترمربع پـالک 4 فرعـی از 152اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 152-اصلی واقع 
در گلباف خیابان اشـرفی اصفهانی محله رزنوجنب بقعه شـاه شـمس الدین خریداری از مالکان رسـمی نمکعلی هشـتادانی 
وسـمنبر مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/8/4-  تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/8/19
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 1050

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
13۹۸0۴01۹63000۲۴0.1:

مهـدی  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
قاسـمی پور نام پدر غالمحسـین 
تاریخ تولد 1355  شـماره ملـی 4432720840 
پرونـده  بدهـکار    393 شناسـنامه  شـماره 
آدرس  بـه  کالسـه139804019063000240.1 
پـل  از  بعـد  افضلـی  میـر  خیابـان  رفسـنجان 
رسـتم ابـاد کوچـه 3 دوازده امـام کـد پسـتی 
7714838599 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گردد کـه برابر 
قرارداد بانکی شـماره 6200150818008 بین شما 
و بانـک ملـی  مبلـغ 11.726.017ریـال بدهکار و 
روزانـه از تاریـخ 1398.02.30 مبلـغ 1.464 ریال 
بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه بـر اثـر 
عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صـادر و به کالسـه 9800249 در ایـن اجرا مطرح 
می باشـد لـذا طبق مـاده 18 آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از 
تاریـخ انتشـار این آگهـی که تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه 
چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت 10 روز 
نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام و در غیر 
این صورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیات 
اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد 

. شد
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجانعلی 
خسروانجم

مفقودی

مفقودی

131SL بــرگ ســبز ســواری ســواری ســایپا
مــدل13۹0 ســفید – روغنــی رنــگ بــه 
شــماره  موتــور۴00573۲ و شــماره شاســی
S3۴1۲۲۹0۸7۲7۹3 بــه شــماره پــالک 
۴۹ق5۸1ایــران 65 متعلــق بــه مرضیــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود واز درج ــان مفق کرمی

ــج ــه گن ــت . قلع ــده اس گردی

۴05مدلــی  پــژو  خــودرو  ســند 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــک رن ــره ای متالی 13۹5نق
شاســی موتور1۲۴K0۸36157وشــماره 

شــماره  بــه   NAAM01CE۹GK۴1۲۴6۹
پــالک ۸۸ق631ایــران 65متعلــق بــه زهــرا 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود واز درج ــزادی مفق به

گردیــده اســت .قلعــه گنــج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
166 فرعی از 21/50 اصلی بخش 32 

گیالن 
ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــاع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــاک 166 فرعــی از 21/50 اصلــی واقــع در قریــه 
ــات  ــه عملی ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــند بخ مش
محوطــه  و  یکبابخانــه  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد 
تقاضــای  مــورد  فــوق  بشــماره  کاربــری مســکونی 
ــک رســمی  ــداری از مال ــی خری ــی ییاق ــای حکمعل آق
ــون و  ــاده 3 قان ــرای م ــه در اج ــان ک ــح میرزای ابوالفت
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمیت  ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر شــده 
ــورخ 1398/09/12 در  ــح م ــاعت 9:20 صب ــت در س اس
ــد چنانچــه نســبت  ــد آم ــل خواه محــل شــروع و بعم
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته باشــند 
اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ 
و  تســلیم  آســتارا  ثبــت  اداره  بــه  حــدود  تحدیــد 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد 
در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی 
وی بــا اارئــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع 
قضایــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی 
ــدم حضــور اشــخاص  ــا ع ــت ، ضمن ــه خواهــد یاف ادام

ــود .  ــد ب ــام کار نخواه ــع از انج ــوق مان ذوی الحق
تاریخ انتشار : 1398/08/19

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی  7856
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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

فوالد مبارکه به درستی در مسیر رونق تولید و بهبود اقتصاد کشور در حال حرکت است
به عنوان یک ایرانی برخود می بالم که در شرایط تحریم، کشورمان در حوزۀ صنعت فوالد از چنین اقتداری برخوردار است و علی رغم این که دشمن، تولید و صنعت را نشانه 

گرفته است، به خوبی به کار خود را ادامه می دهد. این مطلب را رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان که به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره 
و کارشناسان این کانون از فوالد مبارکه بازدید می کرد، در مصاحبه با خبرنگار فوالد گفت.فرهـاد طاهریون اصفهانی با تأکید بر این که ظرفیت ایجادشده و توسعه های 

پیش بینی شده برای فوالد مبارکه به واقع برای صنعت کشور مفید است، تصریح کرد: در بازدید امروز، به همراه سایر همکاران خود این فرصت را پیدا کردیم تا از نزدیک با 
بخشی از توانمندی های کشور آشنا شویم. ازاین رو کانون کارشناسان دادگستری آمادگی دارند که از این صنعت که به نوعی صنعت ملی محسوب می شود حمایت کنند.

همـدان_ سـارا پرویـزی ساالر:مستندسـازی تبدیل به یـک جریان 
نمی شـود و نیمـه کاره رهـا می شـود یکی از مشـکالت ما اسـت و ما 

هنـوز نتوانسـته ایم آن را بـه یک سیسـتم و چرخـه تبدیل کنیم
رئیس دانشـگاه بوعلی سـینا گفت: در حوزه مسـتندنگاری در سطح 
کشـور مشـکل داریـم وکارهایی که انجـام می دهیم اصوال در سـطح 
فـردی اسـت و بـه صـورت فـردی کارهـا انجـام می شـود که بعـد از 
مدتـی مسـتند رهـا می شـودما تا بـه امـروز حساسـیت زیـادی در 
بحـث انـرژی نداشـتیم؛ دانشـگاه ها و مـدارس بـه دلیـل اهمیـت 
فرهنگ سـازی در اولویت و خط مقدم هسـتند وفرهنگ سـازی در 
زمینـه مصـرف انـرژی و  آب، یک تکلیـف ملی و بین المللی اسـت.
محمدی فـر عنـوان کـرد: در مستندسـازی همیشـه پای یـک مدیر 
و معـاون و کارشـناس در میـان اسـت و بـا خـروج آن هـا کل کار رها 
می شـود مـا بایـد بـه دنبـال یـک سیستم سـازی باشـیم خصوصا 
در ایـن عرصـه کـه بحـث مصـرف و منابع ما مطرح اسـت؛ درسـت 
اسـت کـه مـا دومیـن کشـور دارنده گاز هسـتیم، امـا نبایـد آن را رها 
کنیـم و از آن بـد اسـتفاده کنیم.یعقوب محمدی فر افـزود: مدیریت 
سـبز بـه سـال 91 برمی گـردد و از خودانتقـادی وزارت علـوم شـروع 
شـددر این راسـتا چندین نمایشـگاه و جلسـه در شـهرهای مختلف 
برگزار شـد؛ خوشـبختانه هدف، رسـیدن به یـک دسـتورالعمل بود..

محمدی فـر یـادآور شـد: یـک برنامـه هـم در دانشـگاه بوعلی سـینا 
برگـزار شـد، که بـا طرح هـای عمرانی، کارشناسـان حـوزه مدیریت و 
بهینه سـازی کارخانه ها شـروع شـد و به آهسـتگی به بحث دانشگاه 
سـبز و امروز شـهر همدان، به بسـتر شـهر سبز کشیده شـده است..

محمـدی فـر تصریح کـرد: ما تـا امروز حساسـیت زیـادی در بحث 
انـرژی نداشـتیم؛ دانشـگاه ها و مـدارس بـه دلیـل اهمیـت بحـث 
فرهنگ سـازی در آن هـا دارای اهمیـت هسـتند بحث سـاختن یک 
فرهنـگ و یـک نـگاه و تربیت انسـان هایی بـا این نـگاه اهمیتی دو 
چنـدان دارد؛ ایـن موضوعـی اسـت کـه بایـد در سـطح خـرد و کالن 
بـه آن توجـه کنیـم.وی خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه دانشـگاه در 
ایـن عرصـه موفـق بـود؛ دوسـتان از حوزه هـای قنـات، فاضـالب، 
آب، پسـماند و ... کارهـای خوبـی را در ایـن عرصـه انجـام دادنـد و 
خوشـبختانه قسـمت عمده ای از آن نیز مسـتند شـده است.رئیس 
دانشـگاه بوعلی سـینا اظهار کرد:ما باید فرهنگ سـازی را از خودمان 
شـروع کنیم و این نیازی اسـت کـه دنیای امـروز دارد و  ما نیاز داریم 
کـه در زمینـه مصرف انـرژی و  آب به صـورت جدی وارد شـویم؛ این 
یـک تکلیف شـخصی، ملی و بین المللی اسـت.وی عنـوان کرد: من 
امـروز روی ایـن تکلیـف از زاویه ملی به جهت قرار گرفتن سـرزمین 
ما در معرض مخاطرات زیسـت  محیطی تاکید می کنم وقتی بحث 
مدیریـت سـبز را مطـرح می کنیـم، یعنی باید آهسـته از پالسـتیک 
و زبالـه پالسـتیکی رهـا شـویم؛ من گمان می کنـم تمام عزیـزان در 
تمـام سـطوح باید بـه آن توجه ویژه ای نشـان دهندرئیس دانشـگاه 
بوعلـی سـینا تاکید کـرد: مـا از بعضـی دپارتمان های دانشـگاه توقع 
کمـک داریـم؛ دانشـگاه از تخصص های مختلفـی برخوردار اسـت و 
بایـد از متخصصان اسـتفاده کنیم. در همین راسـتا بایـد کارگاه هایی 
حـوزه  در  بگذاریـم  و کارکنـان  دانشـجویان  اسـاتید،  مخصـوص 
زیست محیطی متاسفانه درسـت برخورد نمی کنیم و محیط زیست 
بلندگـوی احـزاب شـده اسـت؛ در صورتی که محیط زیسـت خانه ما 
اسـت..محمدی فر در پایـان گفـت: ما باید نهضتی را شـروع کنیم که 
هیچ  پالسـتیک و آشـغالی را در دانشـگاه نبینیم؛ امروز ما مخصوصا 
در بحـث محیط زیسـت، امانت دار نسـل های بعدی هسـتیم و باید 
آن را بـه نسـل های آینـده تحویل دهیم وی همچنیـن تقدیرنامه ای 
کـه دکتـر نظرپـور در رابطـه با برگـزاری نمایشـگاه در حـوزه مدیریت 
سـبز بـه وی اعطا شـده بـود به دکتر علی عربـی اعطا کرد و از ایشـان 
درخواسـت تبییـن دسـتورالعمل ها و ایزوهای محیط زیسـتی کرد..

فرمانـدار شهرسـتان اسالمشـهر بـا بیـان اینکه 

اقدامـات مربـوط به برگزاری مطلـوب انتخابات 

مجلس شـورای اسالمی و میاندوره ای خبرگان 

رهبـری در حال انجام اسـت، گفـت: خدمت به 

مـردم نباید معطـل امورات انتخابـات بماند 

اسالمشـهر مسـعود مرسـلپور کـه در پنجمیـن 

انتخابـات  اجرايـي  امـور  هماهنگـي  جلسـه 

بـا  شهرسـتان اسالمشـهر سـخن مـی گفـت 

تاکیـد بـر اینکـه خدمـت به مـردم تحـت هیچ 

شـرایطی نبایـد متوقـف شـود اظهـار داشـت: 

هرچنـد که برگزاری انتخابـات یکی از مهمترین 

وظایـف و محورهـای مهـم مسـئولیت هـای 

وزارت کشـور محسوب می شـود لیکن خدمت 

به مردم و رسـیدگی به خواسـته هـا و انتظارات 

آنهـا بویـژه در رابطـه با موضوع مهـم رونق تولید 

تحـت هیـچ شـرایطی نبایـد متوقـف شـود و 

معاونیـن و بخشـداران باید به دقت مشـکالت 

مـردم را رصـد و پیگیـری کـرده و بـر انجـام 

کارهـای مردم از سـوی سـایر ادارات نیز نظارت 

مسـتمر بعمـل آورند

مرسـلپور تصریح کرد: بمنظـور تامین ملزومات 

در  شهرسـتان  رای  اخـذ  شـعب  نیـاز  مـورد 

از  مربوطـه  دسـتورالعمل  و  قانـون  چارچـوب 

سـوی کمیتـه پشـتیبانی جلسـه ای بـا حضور 

شـهرداران و بخشـداران و روئسـای شـوراهای 

اسـالمی شـهر و بخش تشـکیل و برنامه ریزی 

الزم صـورت مـی گیـرد

ضـرورت  بـر  همچنیـن  اسالمشـهر  فرمانـدار 

رعایـت اصـل بـی طرفـی و عـدم جانبـداری از 

کاندیداهـای احتمالـی و جنـاح های سیاسـی 

توسـط مجریـان و دسـت انـدرکاران انتخابـات 

بـرای  قانـون  مـر  مطابـق  امـورات  انجـام  و 

پیشـگیری از هرگونـه قضـاوت و سـوء تعبیر و 

نیـز رصد و انعکاس اخبـار و تحرکات انتخاباتی 

و ... تاکیـد کـرد

ــال  ــط انتق ــیر خ ــی مس ــای برق آب ــروگاه ه ــرداری از نی ــره ب ــن به در آئی
آب شــرب ســاری و زیســت محیطــی ســد شــهیدرجایی آقــای مهنــدس 
ــه ظرفیــت  ــی ب ــروگاه هــی برق آب ــه اهمیــت نی حــاج رســولیها بااشــاره ب
هــای نیــروگاه هــای برق آبــی در اســتان مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت: 
حــدود یــک ســوم از ایــن ظرفیــت هــا در ایــن اســتان وجــود دارد کــه 

بایــد از ایــن ظرفیــت هــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کــرد.   
ــدران در  ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــوب ش ــروع خ ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــه و ت ــری از تجرب ــره گی ــرورت به ــا و ض ــروگاه ه ــن نی ــداث ای اح
ــم  ــالش کردی ــت: ت ــدف گف ــن ه ــبرد ای ــرای پیش ــی ب ــش خصوص بخ
ــی پیــش رو ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش را برطــرف  مشــکالت قانون
کنیــم و فراینــد آن را تســهیل بخشــیم بــه گونــه ای کــه هرمــاه بــه جــای 

ــم. ــی کنی ــادر م ــی آب  ص ــذر حجم ــوز  گ ــک مج ــص، ی ــث تخصی بح

حــاج رســولیها افــزود: در بیــن نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر نیــروگاه هــای 
برق آبــی باتوجــه بــه نــرخ تضمینــی تعییــن شــده از توجیــه بســیار 
ــی  ــوت م ــذاران دع ــرمایه گ ــه س ــذا از هم ــتند ل ــوردار هس ــی برخ باالی

ــد. ــارکت نماین ــم مش ــن کار مه ــا در ای ــم ت کنی
ــداث  ــث اح ــدران را بح ــتان مازن ــم اس ــای مه ــث ه ــی از بح ــان یک ایش
ــای  ــرح ه ــات ط ــم مطالع ــالش کنی ــد ت ــت: بای ــت و گف ــدها دانس س
ــه  ــای نیم ــرح ه ــود و ط ــروع ش ــا ش ــرای آنه ــل و اج ــازی تکمی سدس

ــردد. ــل گ ــز تکمی ــام نی تم
ــعه  ــث توس ــتان در بح ــی اس ــب ماندگ ــه عق ــاره ب ــولیها بااش ــاج رس ح
منابــع آب، احــداث ســد زارم رود را بــرای بخــش مرکــزی و شــرق 
ــه  ــدل دوم تصفی ــه ی م ــرای ادام ــت: ب ــمرد و گف ــروری برش ــتان ض اس

ــردد. ــی گ ــریعتر اجرای ــه س ــد زارم رود هرچ ــم س ــه نیازمندی خان

ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــه را یک ــی رودخان ــوع مهندس ــور موض ــر آب کش مدی
ــروز  ــیل؛ ام ــداد س ــه رخ ــه ب ــرد: باتوج ــح ک ــت و تصری ــور دانس آب کش
فهــم مشــترکی بــرای اقدامــات مهندســی رودخانــه ایجــاد شــده و بایــد 
ــه را نیــز حــل و فصــل  ــار مــورد نیــاز مســائل رودخان ضمــن تامیــن اعتب

ــم. کنی
ــدران  ــه نگرانــی مــردم و نماینــدگان اســتان مازن ــان باتوجــه ب وی در پای
در بحــث انتقــال آب تاکیــد کــرد: وزارت نیــرو بــر انجــام کار کارشناســی 
تاکیــد دارد و اطمینــان مــی دهــد تــا زمانــی کــه مطالعــات طــرح 
ــچ  ــا هی ــردد قطع ــن نگ ــی آن روش ــث کارشناس ــود و مباح ــل نش تکمی

ــرد. ــد ک ــروع نخواه ــی را ش ــدام عمل اق
پیــش از آقــای مهنــدس حــاج رســولیها آقــای دکتــر محمدابراهیــم 
ــی  ــی گزارش ــدران ط ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــل ش ــی مدیرعام یخکش
ــت و  ــی پرداخ ــیل برق آب ــه پتانس ــتان در زمین ــوه اس ــت بالق ــه ظرفی ب
ــرق  ــاالی ب ــه لحــاظ تقاضــای ب ــدران ب گفــت: ایــن مهــم در اســتان مازن
و محدویــت تولیــد انــرژی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و از 
ــت:  ــد گف ــوع آن بای ــرد متن ــدها و کارک ــداث س ــه اح ــه ب ــویی باتوج س
ــرد در  ــش از7 کارک ــهیدرجایی بی ــد ش ــرای س ــه ب ــوان نمون ــروز بعن ام

حــوزه هــای مختلــف از جملــه تامیــن آب کشــاورزی ،تامیــن آب شــرب؛ 
پــرورش ماهــی ، گردشــگری ، تولیــد انــرژی برق آبــی و همچنیــن 
ــرداری  ــره ب ــا امــروز شــاهد به ــه و م ــرار گرفت ــرل ســیالب مدنظــر ق کنت
3 نیــروگاه تجدیدپذیــر در پاییــن دســت ســد هســتیم کــه ایــن نیــروگاه 
هــا براســاس نــگاه اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده چندگانــه از آب توســط 
ــرای  ــتر کار را ب ــط بس ــا فق ــد  و م ــده ان ــداث ش ــی اح ــش خصوص بخ
ســرمایه گــذار آمــاده کردیــم و بایــد بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنیــم 
ــرژی فســیلی را  ــاد اشــتغال مصــرف ان ــن ایج ــا ضم ــرح ه ــن ط ــه ای ک

ــز کاهــش مــی دهــد نی
ــدگان مــردم  ــادی نماین ــر دام ــژاد و دکت ــر یوســف ن ــن مراســم دکت در ای
ســاری و میانــدرود در مجلــس شــورای اســالمی نیــز ضمــن بیــان 
ــرو در بخــش آب  ــد وزارت نی ــرد جدی ــالش و رویک ــردم از ت ــات م مطالب
قدردانــی کردنــد و افزودنــد: نــگاه مجمــع نماینــدگان اســتان نســبت بــه 
ــی  ــطح مل ــه در س ــدگان چ ــت و نماین ــت اس ــرو مثب ــه وزارت نی مجموع
ــه از طــرح هــای توســعه  ــد ک ــه ای آمادگــی دارن و چــه در ســطح منطق

ــد. ــت کنن ــع آب حمای مناب

 خدمت به مردم نباید معطل 
امورات انتخابات بماند 

 بهره برداری از اولین نیروگاه برق آبی با روش سرمایه گذاری 
B.O.O توسط بخش خصوصی آغاز شد

تقدیر از سفیر ورزشکاران در  
مدیریت مصرف انرژی

مدیـر کل ورزش و جوانـان خوزسـتان از اسـماعیل اسـفندیاری 
بـه عنـوان سـفیر ورزشـکاران در مدیریـت مصـرف بـرق و انـرژی 

کرد. تقدیـر 
بـه  ای  نامـه  ارسـال  بـا  خوزسـتان  جوانـان  و  ورزش  کل  مدیـر 
ای  منطقـه  بـرق  عامـل شـرکت  مدیـر  و  مدیـره  هیـات  رییـس 
سـفیر  عنـوان  بـه  اسـفندیاری  اسـماعیل  عملکـرد  از  خوزسـتان 

کـرد.  تقدیـر  انـرژی  و  بـرق  مصـرف  مدیریـت  در  ورزشـکاران 
آمـد  کار  و  مـدون  ریـزی  برنامـه   ، گـزارش  همیـن  پایـه  بـر 
اسـفندیاری در تبلیغـات گسـترده در خـالل مسـابقات و برگـزاری 
از شـاخصهای  ادواری در دوره هـای ورزشـی مختلـف  جلسـات 
مهـم در ارشـاد ورزشـکاران در مصـرف بهینـه بـرق و انـرژی در 

داشـت.  پـی  در  را   98 تابسـتان 
شـایان ذکـر اسـت اسـفندیاری از کارکنان شـرکت بـرق منطقه ای 
و  مربیـان   از   و  خوزسـتان  داوران  رییـس کمیتـه  خوزسـتان 
داوران بیـن المللـی بنـام فدراسـیون جهانـی تکوانـدو می باشـد.

حال ناخوش پخت نان در شهرهای مازندران
بیشـتر مردم شـهرهای مازندران بویژه در مناطق غربی گردشـگر 
پذیـر بـه دلیـل پائیـن بـودن کیفیـت نـان شـاکی هسـتند بـه 
طوریکـه در برخـی از نانوایـی هـا مـردم بـا خبـازان درگیـر مـی 
شـوند، در حالـی کـه متصدیـان نانوایـی مدعـی کیفیـت بـد آرد 
توزیـع شـده هسـتند و عامـل اصلی پخت بـی کیفیت نـان را در 

کیفیـت آرد  مـی داننـد.
نکتـه قابـل توجـه و تازه این اسـت کـه واحدهای خبـازی آزادپز 
هـم دیگـر نان باکیفیـت تحویل مردم نمی دهنـد و ظاهرا در این 
زمینـه بـه رقابـت بـا نانوایـی هـای دارای آرد یارانـه ای یـا دولتی 

مـی پردازند.
مشـکل پخـت نامطلـوب و بـی کیفیـت نـان در مازنـدران طـی 
روزهـای اخیـر با انتشـار فیلمی در فضـای مجازی از شهرسـتان 
تنکابـن یـک بـار دیگـر این زخم کهنـه را بـرای مازندرانی هـا تازه 
کـرد. در ایـن فیلـم یـک نفر خبـاز تنکابنـی خمیر نـان را به دلیل 

مناسـب نبـودن بـرای پخت به درون جـوی آب کنـار خیابان می 
ریـزد و بـا ایـن روش اعتراض خـود را به پایین بـودن کیفیت آرد 

اعالم مـی دارد.
انتشـار ایـن فیلـم واکنـش هـای زیـادی را بـه همـراه داشـت 
بـه گونـه ای کـه بسـیاری از شـهروندان ایـن موضـوع را تاییـد و 
خواسـتار توجـه بیشـتر مسـئوالن مربوطـه در این زمینه شـدند.

سالمت مردم قربانی نان های بی کیفیت
یـک شـهروند تنکابنـی بـا انتقـاد از پاییـن بـودن کیفیـت نـان 
گفـت : در سـال هـای اخیـر تعـداد نانوایـی های منطقـه به طور 
چشـمگیری افزایـش یافتـه امـا کیفیـت نان هـا چنـدان تغییر 
نکـرده و حتـی در برخـی مواقع نان ها غیر قابل خوردن هسـتند.
کامـران بهرامیـان در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا افـزود : نانواها 
همیشـه علت کیفیت پایین نان را عدم توزیع آرد مناسـب اعالم 

مـی کنند و خودشـان نیز نسـبت به ایـن موضوع گالیـه دارند.

وی اظهـار داشـت : البتـه نانواهـا نیـز در ایـن زمینـه چنـدان بی 
تقصیـر نیسـتند و وقتـی نانوایـی سـاعت هفت صبـح خمیر می 
گیـرد و نیـم سـاعت بعـد آن را بـه نـان تبدیـل مـی کنـد معلوم 

اسـت کـه نـان تولید شـده بـا کیفیـت نخواهـد بود.
بهرامیان به عدم نظارت مسـتمر از سـوی بازرسـان دستگاه های 
مربوطـه جهـت بررسـی کیفیـت آرد و نـان اشـاره کـرد و گفـت : 
بارهـا شـاهد بـودم که بازرسـان تنها در مـورد وزن چانـه و قیمت 
نـان ، نانواهـا را جریمـه مـی کردنـد و در مـورد کیفیـت آرد و نـان 

هیچگونـه سـوالی از آنها نمی پرسـیدند.
بـه گفتـه این شـهروند تنکابنـی ، اگر کیفیـت نـان افزایش نیابد 
بسـیاری از مـردم منطقـه دچـار بیمـاری هـای دسـتگاه گوارش 
خواهنـد شـد و کمـا اینکـه از هـم اکنـون زنـگ خطـر آن نواخته 

شـده است.
وی خواسـتار پیگیری مسـئوالن مربوطه جهت رفع این مشـکل 

در راسـتای ارتقاء سـالمت جامعه شد.
یکـی از سـاکنان شهرسـتان نوشـهر هـم در این خصـوص گفت: 

کیفیـت پخـت نـان در اکثـر نانوایی های این شـهر بسـیار پائین 
اسـت بـه طوریکه کـه پس از گذشـت یک یا دو سـاعت از پخت 

نـان دیگـر قابل خوردن نیسـت.
محمدرضـا توسـلی افزود: در گذشـته نـان نانوایی هـای آزادپز از 
کیفیـت مطلوبتـری برخـوردار بود، ولـی این روزها آنهـا هم دیگر 
نـان بـا کیفیـت تحویـل مردم نمـی دهنـد در حالی کـه با قیمت 

گـران تـر به مـردم می فروشـند.
وی گفـت : وضعیـت پخت و توزیع نان در بین مردم در روسـتاها 
اسـفبارتر از شـهر اسـت چـون نـان هـای ایـن مناطق کـه به نظر 
مـی رسـد از سـوی مسـئوالن ذیربط اصـال کنترل نمی شـود، بی 

کیفیـت تـر از نان نانوایی ها شـهر اسـت.
توسـلی که در یکی از روسـتاهای شهرسـتان نوشهر سکونت دارد، 
افـزود: در گذشـته بـرای تهیه نان به شـهر مراجعه مـی کردیم که 
از کیفیـت مناسـبتری برخـوردار بـود ولـی االن ایـن نـان هـا هم 
کیفیـت نـدارد و تقریبا همسـنگ نـان های بی کیفیت روسـتاها 

شـده که بیشـتر نصیـب حیوانات خانگی می شـود.

خوزستان میزبان 
جشنواره ورزشی 
اقوام ایرانی شد

داوود جبـاری بیـان کرد: ایـن رقابت ها در 
دی امسـال بـا حضور تمـام اقـوام ایرانی، 
بـا هـدف ترویج فرهنـگ و آداب و رسـوم 
ایرانـی و بـا همـکاری فدراسـیون ورزش 
روسـتایی و بازی های بومی محلی برگزار 

می شـود.
جشـنواره  ایـن  برگـزاری  بـا  وی گفـت: 
فرهنگی ورزشـی کـه آداب و رسـوم اقوام 
مختلف کشـور بـه نمایـش در خواهد آمد 
نشـاط واقعی بـه جامعه تزریق می شـود.
جبـاری افـزود: بازی هـای بومـی محلـی 
در گذشـته بخشـی از زندگـی مـردم بوده 
و امـروزه نیـز برگـزاری آنهـا یـک حـس 
خـاص در مـردم ایجـاد می کنـد و ایـن 
حـس بـه صـورت خودجـوش به نشـاط 

اجتماعـی منتهـی می شـود.
دبیر هیـات ورزش روسـتایی و بازی های 
در  گفـت:  خوزسـتان  محلـی  و  بومـی 
ایـن جشـنواره مسـابقات هفـت سـنگ، 
قـل  یـک  کشـی،  چـوب  پـالن،  دال 
دوقـل و طنـاب کشـی برگـزار می شـود 
رقابـت  بـه  هـم  بـا  شـرکت کنندگان  و 
ایـن  در همـه  می پردازنـد. خوشـبختانه 
رشـته ها فعالیت داریـم و عنوان های برتر 

داریـم. را  کشـور 

اهواز میزبان رقابت های 
تونیک بانوان 

رقابت هـای  برگـزاری  بـه  ادامـه  در  وی 
ویـژه  تونیـک"  "بـرای  رشـته  کشـوری 
بانـوان اشـاره کـرد و ادامـه داد:بـا تاییـد 
فدراسـیون و همـکاری اداره کل ورزش و 
جوانان خوزسـتان اسـتان ایـن رقابت ها 
اهـواز  میزبانـی  بـه  امسـال  بهمـن  در 
اجـرای  ورزش  ایـن  می شـود.  برگـزار 
تمرین هـای همزمـان کلیـه ورزشـکاران 
در سـنین مختلـف با شـرایط جسـمانی 
متفـاوت را امـکان پذیـر می سـازد و هر 
فـردی می توانـد تونیـک را بـا انتخـاب و 

سـلیقه شـخصی خـود اجـرا کنـد.

خوزستان
مستند »همیشه پای یک 

مدیر  و معاون و کارشناس 
در میان است « ساخته شد

ایران قطب پیوند مغز استخوان است

 دکتر اردشیر قوام زاده گفت: ایران با یک هزار پیوند مغز استخوان تاالسمی، قطب این روش درمانی در جهان است

شـنبه  روز  قـوام زاده«  »اردشـیر  دکتـر 
در آئیـن تجلیـل از خـود بـه عنـوان پدر 
پیونـد مغـز اسـتخوان کـه در دانشـگاه 
شـد،  برگـزار  اراک  پزشـکی  علـوم 
افـزود: 19مرکـز پیونـد مغـز اسـتخوان 
و  دارد کـه کرمانشـاه  وجـود  کشـور  در 
تبریـز از بهتریـن مراکز هسـتند  و حتی 
برخـی مراکـز در حـال پیش افتـادن از 
بیمارسـتان شـریعتی تهران می باشـند.

ایـران  اسـتخوان  و  مغـز  پیونـد  پـدر 
مغـز  پیونـد   500 تاکنـون  گفـت: 
اسـتخوان اطفـال در کشـور انجام شـده 
پیوندهـای  شـمار  پیوندهـا  سـایر  بـا  و 
 6 بـه  اسـتخوان کشـور  مغـز  مختلـف 

می رسـد.  300 و  هـزار 
در  از تحصیـل  بعـد  افـزود:  قـوام زاده   
خـارج کشـور برای خدمت بـه هموطنان 
بیمارسـتان  در  و  بازگشـتم  کشـور  بـه 
بـا  را  پیونـد  بخـش  تهـران  شـریعتی 

انـدازی کـردم. راه  متعـدد  موانـع 
سـه   1969 سـال  داشـت:  اظهـار  وی 
پیونـد و بعـد 30 پیونـد و سـپس 450 
پیونـد  تکنیـک  و  شـدند  پیونـد  بیمـار 

شـد. وارد  ایـران  بـه  درمانـی  سـلول 
پـدر پیونـد مغـز اسـتخوان ایـران گفت: 
آلودگـی هوا در بروز سـرطان بـه تنهایی 
سـموم  بلکـه  باشـد  علـت  نمی توانـد 
موجـود در تولیـدات کشـاورزی نیز باید 

کنتـرل شـده مصرف شـود.
در  اکنـون  هموتولـوژی  افـزود:  وی 
نیـازی  و  اسـت  فعـال  اسـتان ها  همـه 
بـه مراجعـه بیمـاران بـه تهـران نیسـت 
فرصـت  پیونـد  روش هـای  تغییـر  و 

اسـت. داده  درمـان  بـه  بیشـتری 
از  امـروز  داشـت:  اظهـار  زاده  قـوام 
مغـز  پیونـد  بـرای  خانـواده  اعضـای 
درمـان  بـرای  بیمـار  بـه  اسـتخوان 

شـود. مـی  اسـتفاده 

ایـران  اسـتخوان  و  مغـز  پیونـد  پـدر 
گفـت: 100 بیمـار کـه بـرای پیونـد مغـز 
مناسـب  پیونـد  دهنـده  اسـتخوان، 
نداشـتند از ظرفیـت افـراد خارج کشـور 
اسـتفاده شـد کـه بـا سـفر بـه ایـران از 

آمـد. عمـل  بـه  نمونـه  آنـان 
اسـتاد قـوام زاده افزود: اسـتفاده از مغز 
اسـتخوان اعضـا خانواده از سـلول خون 
بنـد نـاف بهتـر اسـت و هزینـه در ایـن 

حـوزه مطلوب نیسـت.
و  مغـز  پیونـد  داشـت:  اظهـار  وی 
اقتصـادی  و  علمـی  نظـر  از  اسـتخوان 
ارزشـمندتر از سـایر درمان هـا در حـوزه 

اسـت. درمـان  سـخت  بیمـاران 
پـدر پیوند مغز و اسـتخوان ایـران گفت: 
نتایـج  پیوندهـا  درصـد   77 تاکنـون 
مثبـت داشـته و سـلول درمانـی، آینـده 
خواهـد  پزشـکی  علـم  در  درخشـانی 

داشـت.

خودبـاوری  افـزود:  قـوام زاده  اسـتاد 
فعالیـت  در  موفقیـت  عامـل  بهتریـن 
روزانه اسـت و داشـتن صداقت نسـبت 
را در مسـیر  توانـد فـرد  بـه خـود مـی 

برسـاند. پیـروزی  بـه  موفقیـت 
کسـی  نخسـتین  قـوام زاده  اردشـیر 
اسـت که عمـل پیونـد مغز اسـتخوان را 

داده اسـت. انجـام  ایـران  در 
اسـتاد  عنـوان  بـه   1389 سـال  در  او 
ممتـاز دانشـکده علـوم پزشـکی تهـران 
برگزیـده شـد. همچنیـن در سـال 1390 
بـه عنـوان برتریـن پژوهشـگر جهـان در 
خونـی  بیماری هـای  و  سـرطان  زمینـه 

برگزیـده شـد.
دکتـر قـوام زاده متولـد 1319 در شـهر 
تهـران و از خانواده ای تفرشـی اسـت که 
در سـال 1339 از دبیرسـتان دارالفنـون 

دیپلـم خـود را گرفت.
وی مدرک پزشـکی خود را از دانشـکده 
پزشـکی ویـن کرایـس اتریش در سـال 
مـدرک  بعـد  سـال   6 و  1350 گرفـت 
سـوئیس  کشـور  از  را  خـود  تخصصـی 
گرفـت و سـپس تحصیـالت فلوشـیپ 
خـود را در رشـته هماتولـوژی و پیونـد 

در دانشـگاه سـوئیس در سـال 1370 به 
پایـان رسـاند.

هیـات  عضـو  عنـوان  بـه  اکنـون  وی 
علمـی و اسـتاد گـروه داخلـی در بخش 
خـون و انکولوژی بیمارسـتان شـریعتی 

مشـغول بـه کار اسـت.
پیونـد  و  لنفـوم  کنگـره  ریاسـت  وی 
سـال  در  تهـران  در  اسـتخوان  مغـز 
مغـز  پیونـد  کنگـره  ریاسـت   ،1373
ریاسـت   ،1379 سـال  در  اسـتخوان 
انجمـن هماتولـوژی- انکولـوژی ایـران 
بـورد  ریاسـت کمیتـه   ،1373 در سـال 
هماتولـوژی- انکولـوژی ایـران در سـال 
1370، ریاسـت مرکـز تحقیقـات خـون، 
سـرطان و پیوند مغز اسـتخوان از سـال 
1378 تاکنـون را بـر عهده داشته اسـت.
قوام زاده همچنین ریاسـت بیمارسـتان 
ریاسـت دپارتمـان پزشـکی،  شـریعتی، 
و  سـرطان  و  خـون  بخـش  ریاسـت 
انجمـن  در  عضویـت  اسـتخوان،  پیونـد 
و  اسـتخوان  مغـز  پیونـد  بین المللـی 
پیونـد  بین المللـی  انجمـن  عضویـت در 
در  را  اروپـا  اسـتخوان  مغـز  و  خـون 

دارد. خـود  کاری  کارنامـه 

ته
نک

اردشـیر قوام زاده نخسـتین کسـی اسـت که عمـل پیوند مغز 
انجـام داده اسـت.او در سـال 13۸۹  ایـران  اسـتخوان را در 
تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـکده  ممتـاز  اسـتاد  عنـوان  بـه 
برگزیـده شـد. همچنیـن در سـال 13۹0 بـه عنـوان برتریـن 
بیماری هـای خونـی  و  پژوهشـگر جهـان در زمینـه سـرطان 
برگزیـده شـد.دکتر قـوام زاده متولـد 131۹ در شـهر تهـران و 
از خانـواده ای تفرشـی اسـت که در سـال 133۹ از دبیرسـتان 
دارالفنـون دیپلـم خـود را گرفت.وی مدرک پزشـکی خود را از 
دانشـکده پزشـکی وین کرایـس اتریش در سـال 1350 گرفت 
و 6 سـال بعـد مـدرک تخصصـی خـود را از کشـور سـوئیس 
رشـته  در  را  خـود  فلوشـیپ  تحصیـالت  سـپس  و  گرفـت 
هماتولـوژی و پیونـد در دانشـگاه سـوئیس در سـال 1370 
بـه پایـان رسـاند.وی اکنـون بـه عنوان عضـو هیـات علمی و 
اسـتاد گـروه داخلـی در بخش خـون و انکولوژی بیمارسـتان 

شـریعتی مشـغول بـه کار اسـت.
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تو االن این همه عمر کردی ، به چه 
دردت خورده ؟ بزار بکشمت فرخ !

قانون مورفی

 مطرب 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

سینمادیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه فرهنگی اجتماعی همشهری جوان منتشر شد.

 خواب عجیب 
تا 30 آبان در خانه فرهنگ فدک 

در حال اجرا است. 

 سوختن 
از 26 ّآبان تا 26 آذر در ایرانشهر - سالن 

استاد ناظرزاده کرمانی اجرا می شود. 

 ارکستر مدرن یارآوا 
25 آبان در دانشگاه تهران- تاالر شهید

 آوینی برگزار می شود. 

توی این بازی گرگ ها، سعی می کنند 
خودشونو جای مردم عادی جا بزنن.

گرگ بازی

نمایشنمایشکنسرت دیالوگ

درد غم عشق را طبیب نباشد
مکتب عشاق را ادیب نباشد
کشور تحقیق را امیر نخیزد

خطبٔه توحید را خطیب نباشد
با نفحات نسیم باد بهاران

در دم صبح احتیاج طیب نباشد
در گذر از عمر آنکه پیش محبان
عمر گرامی به جز حبیب نباشد
ایکه مرا باز داری از سر کویش
ترک چمن کار عندلیب نباشد

ساکن بتخانه ئی ز خرقه برون آی
معتکف کعبه را صلیب نباشد
از تو به جور رقیب روی نتابم

کشته غم را غم از رقیب نباشد
هر که غریبست و پای بند کمندت

گر تو بتیغش زنی غریب نباشد
منکر خاجو مشو که هر که بمستی

دعوی دانش کند لبیب نباشد

خواجوی کرمانی 

 ویرانه می آیند
اخبارِ الکردار

از دست دارد می رود باران
از پا در افتاده  ست گندم زار؛

آواز در آوار
دیدار با دیوار؛

دنیای ما: رگباری از تصویر
تصویر ما: دنیایی از رگبار

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
سمانه غالم نژاد

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ورود جیره بندی و دادن 
کوپـن به اقتصاد ایران از آبان 

13۲0
از ایـن روز در سـال 1320 )نومبـر 1941( و دو مـاه 
و نیـم پـس از اشـغال نظامـی، بـرای نخسـتین 
بـه  کوپـن  دادن  و  بنـدی  جیـره  سیسـتم  بـار 
خانـواده هـا برحسـب شـمار اعضـای خانـوار کـه 
ارائـه شناسـنامه مأخـذ کار بـود بـه اجـرا درآمـد. 
شـامل  را  عذایـی  مـواد  تنهـا  بنـدی  جیـره  ایـن 
مـی شـد. ایـران قبـال از ایـن لحـاظ خودکفـا بـود 
ولـی پـس از اشـغال نظامـی کـه از سـوی دولـت 
هـای مسـکو و لنـدن صـورت گرفتـه بـود، مـواد 
غذایـی؛ از غـالت تـا ... محصـول ایران به روسـیه 
انتقـال مـی یافـت زیراکـه ایـن جماهیریـه وقـت 
بـود  قرارگرفتـه  هیتلـر  ارتـش  حمـالت  زیـر  کـه 
دچـار کمبـور خواربـار شـده بـود. اشـغال نظامـی 
ایـران کـه ارتشـی نیرومنـد و 450 هـزار نفـری )با 
احضـار چنـد دوره سـربازان خاتمه خدمـت یافته( 
نیـروی  یـک  و  هوایـی  نیـروی  یـک  بـا  داشـت 

دریایـی مؤثـر، تنهـا بـه علـت خیانـت دو افسـر 
ارشـد کـه دولـت لنـدن بـا آنـان تمـاس گرفتـه و 
وعـده داده هـا داده بـود صـورت گرفـت. ایـن دو 
)رضاشـاه  قـوا  فرمانـده کل  اطـالع  بـدون  افسـر 
پهلـوی( سـربازان وظیفـه را مرخـص کردنـد و در 
پادگانهـا جز درجه دار و افسـر کسـی باقـی نمانده 
بـود. تنهـا دو لشـکر کرمـان و کرمانشـاه سـربازان 
نیروهـای متجـاوز  برابـر  را مرخـص نکـرده و در 
دسـت بـه مقاومـت زده بودنـد. آمریـکا هنـوز وارد 
جنـگ جهانـی دوم نشـده بـود. اشـغال گـران در 
سـه ـ چهـار سـال بعـد بـا چـاپ اسـکناِس بدون 
پشـتوانه بـه جمـع آوری غـالت و مـواد خوراکـی 
ایـران ادامـه دادنـد و کشـور را بـا تـوّرم و گرانـی 
رو بـه رو سـاختند و بحـران ایجـاد کردنـد کـه تـا 
دوران حکومـت مصـدق ادامـه داشـت. برقـراری 
نظـام جیـره بنـدی )دادن کوپـن( در ایـران وقت، 
یـک مسـئله اخالقی هم بـه وجـود آورد و آن ارائه 
شناسـنامه هـای مـردگان بـرای دریافـت کوپـن و 
درروسـتاها، دریافت شناسـنامه بـرای نوزادانی که 

وجـود خارجـی نداشـتند!

اعالم تظاهرات و اعتصاب 
در اعتـراض به محاکمه دکتر 

مصدق در آبان 1333
19 آبـان 1333 و یـک روز پـس از آغـاز محاکمـه دکتـر 
محمـد مصـدق در دادگاه نظامـی تهـران کـه جریـان آن 
وسـیعا انعـکاس یافته بـود و وی در آنجا خودرا نخسـت 
وزیـر قانونـی ایـران خوانـده و بـه صالحیـت محکمـه 
نظامـی اعتـراض کـرده و دولـت زاهـدی را دولـت کودتـا 
اعـالم کـرده بـود گروههـای هـوادار او و نیـز بـازار تهـران 
و چنـد انجمـن در تبریـز و اصفهـان اعـالم اعتصـاب و 
تجّمـع از 21 آبـان کردنـد تـا از اعتـراض رهبـر خـود دکتر 
مصـدق و اظهـارات او در محکمـه نظامی پشـتیبانی کرده 
باشـند. جمعیـت مقاومـت ملـی در برابر حکومـت کودتا 
نیـز خواسـتار اعتصاب عمومی قشـرهای مختلف شـده 
بود.ایـن تظاهـرات و اعتصـاب از 21 آبـان و طبـق برنامـه 
آغـاز شـد و بـه درگیـری مامـوران فرمانـداری نظامـی و 
تظاهـر کننـدگان انجامیـد و در منطقـه بازار تهـران دو نفر 
کشـته شـدند. فرمانـداری نظامی تهـران که از بازگشـایی 
بـازار مأیوس شـده بود دسـتور داد که قسـمتی از سـقف 

بـازار تهـران را خـراب کنند.

 منطقه پرواز ممنوع 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

فیلم

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

کتــاب تابوت هــای دست ســاز اثــر ترومــن اســترکفوس پرســونز 

ــا  ــه ب ــی اســت ک ــان، نویســنده ای امریکای ــو اورلئ ــد 1924 در نی متول

نــام ترومــن کاپوتــی شــناخته شــده بــود. او از ده  ســالگی نویســندگی 

ــوان  ــا عن ــود ب ــان خ ــن رم ــالگی اولی ــت  س ــرد و در بیس ــاز ک را آغ

»میریــام« را منتشــر کــرد. از مهم تریــن آثــار وی می تــوان بــه رمــان 

صبحانــه در تیفانــی اشــاره کــرد. از دیگــر آثــار وی نمایــش موزیــکال 

»گلخانــه«، »درخــت شــب« و »گــذرگاه تابســتان« اســت کــه مــورد 

ــس از مرگــش چــاپ شــد. آخــر ســال ها پ

وی در ســال های آخــر عمــرش اعتیــاد شــدید بــه مــواد مخــدر پیــدا 

ــا  ــه از دنی ــر ســرطان ری ــر اث ــت در 59 ســالگی ب ــود و درنهای ــرده ب ک

ــت،  ــته اس ــا نگذاش ــود به ج ــادی از خ ــار زی ــی آث ــه کاپوت ــت. گرچ رف

ــگاری در  ــی و روزنامه ن ــت داستان نویس ــزایی در صنع ــر بس ــا تأثی ام

ــت. ــکا داشته اس امری

داســتان کتــاب تابوت هــای دست ســاز برگرفتــه از یــک جنایــت 

واقعــی در امریکاســت کــه در ســال 1975 اتفــاق افتــاده اســت. 

ــخصیت های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــام ت.ک ب ــا ن ــود ب ــنده خ نویس

ــر در داســتان ظاهــر  ــام جیــک ِپِپ ــه ن ــی و دوســت کاراگاهــی ب اصل

می شــود.

پشت جلد کتاب قسمتی از رمان آمده است:
ــان  ــی به ت ــِک گران قیمت ــر روان پزش ــه ه ــان ک ــراب، همچن اضط
خواهــد گفــت، حاصــِل افســردگی اســت؛ امــا افســردگی، 
همچنــان کــه همــان روان پزشــک در جلســه ی دوم و بعــد 
ــل  ــرد، حاص ــد ک ــان خواه ــدی آگاهت ــِت بع ــق ویزی ــت ح دریاف
ــالل  ــه ی ُپرم ــن چرخ ــر را در ای ــام بعدازظه ــت. تم ــراب اس اضط
دور زدم. دِم غــروب دیگــر دو خــوره بــا هــم همــراه شــده بودنــد؛ 
ــه  ــتم و ُزل زدم ب ــت، نشس ــردگی آمیخ ــا افس ــه ب ــراب ک اضط
ــه باالخــره  ــل، ترســان از لحظــه ای ک ــای ِب ــِی آق ــراع جنجال اخت
ــک  ــدای جی ــم و ص ــری را می گرفت ــل ِپری ــماره ی ُمت ــد ش بای
را می شــنیدم کــه تأییــد می کــرد دایــره از پرونــده کنــارش 

ــته. گذش

خالصه کتاب تابوت های دست ساز
ــط  ــه توس ــت ک ــره ای اس ــای زنجی ــاره قتل ه ــان درب ــرا رم ماج
ــه  ــتان ب ــدای داس ــان ابت ــه از هم ــرد ک ــورت می گی ــردی ص م
ابعــاد  در  تابوت هایــی  قاتــل،  می شــود.  معرفــی  خواننــده 
ــه  ــاند ک ــانی می رس ــت کس ــه دس ــا را ب ــازد و آنه ــک می س کوچ
چنــد روز بعــد از دریافــت ایــن هدیــه کشــته می شــوند. در تمــام 
داســتان جیــک و ترومــن از وجــود قاتــل و حتــی انگیــزه ی وی 
ــد. ــتگیری اش ندارن ــرای دس ــی ب ــدارک کاف ــا م ــتند، ام آگاه هس

ــت و  ــش اس ــیار ُپرکش ــا بس ــت، ام ــم اس ــاب کم حج ــن کت ای
مخاطــب را بی وقفــه بــه خواندنــش وا مــی دارد.

شــهری کــه  توصیــف  بــا  تابوت هــای دست ســاز  داســتان 
می شــود: آغــاز  این گونــه  می پیوندنــد،  وقــوع  بــه  آن  در  قتل هــا 

ــزارعِ  ــهر م ــی. ش ــِک غرب ــای کوچ ــی از ایالت ه ــهری در یک ش
در  پنبه  زارهایــی  و  داده  جــا  خــودش  در  بســیاری  پهنــاور 
ــزار، دوازده کلیســا  ــر از ده ه ــی کمت ــا جمعیت ــش اســت؛ ب اطراف
ــاالر ســینمایی  ــان اصلــی شــهر ت ــوی خیاب و دو رســتوران دارد. ت
ــداده،  ــی نشــان ن ــه ده ســالی می شــود فیلم ــه اگرچ هســت ک
همچنــان بــی روح و مالل انگیــز ســرِ پاســت. شــهر زمانــی هتــل 
هــم داشــته امــا حــاال تعطیــل شــده و ایــن روزهــا تنهــا جایــی 
کــه یــک مســافر می توانــد تویــش ســرپناهی پیــدا منــد، ُمتــل 

ــری اســت. ِپری
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