
 امپراطوری عصر آهن خاورمیانه
در انتظار ثبت جهانی

| محوطه و تپه باســتانى «حسنلو» 
بزرگترين امپراطورى عصر آهن در خاورميانه 
و يكى از مراكز تمدن ماناهاســت؛ اثرى كه در 
ليســت موقت ثبت جهانى قرار دارد و باستان 
شناسان قدمت ابنيه موجود در آن را حدود 800 
تا هزار و 400 ســال قبل از ميالد تخمين مى 
زنند.اين تپه باستانى در 12 كيلومترى جنوب 

غربى درياچه اروميه، 9 كيلومترى شمال شرق نقده و مابين دهكده هاى 
امين لو و حسنلو در آذربايجان غربى قرار گرفته و تاكنون اشيا باستانى 
متعددى چون زيورآالت، مجســمه هاى تزئينى، خنجرها و دشنه هاى 
آهنى و برنزى در حفارى از اين محوطه كشــف شده است.«جام زرين 
حسنلو» با قدمت سه هزار ساله كه در سال 1337 شمسى با 950 گرم 
وزن از اين تپه باستانى كشف شده، به عنوان مهمترين اثر تاريخى اين 
مجموعه ارزش آن را به اثبات رســانده است و اكنون در موزه ملى ايران 
باستان نگهدارى مى شود.جام برنزى مربوط به هزاره اول پيش از ميالد 
نيز يكى ديگر از آثار ارزشمندى است كه در حفارى هاى باستان شناسى 
از تپه حسنلو كشف شده است و اكنون در موزه ملى ايران نگهدارى مى 
شود.اين تپه باســتانى براى اولين بار در سال 1334 تا 1355 شمسى 
توسط پروفسور« رابرت دايسون » (Robert Dyson) باستان شناسان 
دانشگاه « پنسيلوانياى آمريكا » (University of Pennsylvania) مورد 
كاوش هاى علمى باستان شناسى قرار گرفت و بعدها اين محوطه و اشيا 
كشف شده از آن به عناوين مقاله ها و پايان نامه هاى بسيارى از باستان 
شناسان تبديل شــد.به گزارش كائنات و به نقل از ايرنا اين اثر جهانى با 
قدمتى به درازاى بيش از هشــت هزار سال در 1344 شمسى به شماره 
485 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد و جهت انجام فعاليت هاى علمى، 
فنى و پژوهشى به پايگاه ملى تبديل شد.يك كارشناس باستان شناسى 
معتقد است كه اين محوطه در هزاره اول قبل از ميالد و در زمان حكومت 
ماناها، پايگاه اورارتويى بوده و به دليل وسعتش به عنوان مركز امپراطورى 
آهن در خاورميانه به شمار مى رفته است.ابراهيم بوداقى افزود: گسترش 
پالن هاى معمارى، تاالرها، ايوان هاى ستون دار، نيمكت هاى خشتى 
و سنگى در كنار ديوارها در بناهاى 2 طبقه از ويژگى نوظهور آن دوران 
بوده كه معمارى عصر آهن را از ديگر مناطق جدا مى كرده است.وى ادامه 
داد: شكل گيرى معمارى حكومتى، مذهبى و نظامى و گسترش تزئينات 
معمارى از خصوصيات عصر آهن بوده كه در نوع خود منحصر به فرد و 
كم نظير است.به گفته مدير پايگاه ملى منطقه تاريخى حسنلو از سال 
1334 كه كاوش در اين منطقه شروع شده، حدود هفت هزار و 500 اثر 
باستانى از جنس مفرغ، استخوانى و سفال كشف شده است.حسن شيرى 
ادامه داد: تاالرهاى بزرگ و ستون دار، ايوان هاى دراز و اتاق هاى كوچك و 
بزرگ و آثار سنگى كه در اين بنا قابل رويت بوده، بقاياى معمارى مربوط 
به دوره هاى چهارم و پنجم اســت كه حدود سه هزار سال قدمت دارد.
وى ادامه داد: اين مجموعه تاريخى از سال 1382 شمسى جهت انجام 
مطالعات علمى و فنى به پايگاه ملى تبديل شده است و در حال حاضر در 
ليســت موقت ثبت جهانى قرار دارد.مدير پايگاه ملى حسنلو با اشاره به 
اينكه پرونده اين اثر جهت ثبت در يونسكو آماده است، بيان كرد: هر كشور 
ساالنه فقط يك اثر جهت ثبت به يونسكو پيشنهاد مى دهد و پرونده تپه 

باستانى حسنلو در ليست انتظار قرار دارد. نمایشگاه بین المللی سرامیک و تجهیزات آشپزخانه  . عكس: فاطمه زارع 

 عزم ملی برای رسیدن
به روز بدون کیسه پالستیکی

| رئيس مركز مديريت محيط زيست گفت: 
بايد با يك عزم ملى و هميــارى و همكارى كليه 
ســازمان ها و نهادهاى متولى و تصويب قوانين و 
رائه راهكارهاى موثر جهت كاهش و يا عدم مصرف 

كيسه پالستيكى اقدام شود.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى مركز 
مديريت محيط زيســت و توسعه پايدار شهردارى 
تهران، صدرالدين على پور رئيس اين مركز با اشاره به اينكه انديشمندان و 
متخصصان حوزه محيط زيست و سازمان هاى متولى محيط زيست در سطح 
بين المللى بيش از گذشته به معضل آلودگى هاى ناشى از مواد پالستيكى 
در سال هاى اخير توجه مى نمايند، گفت: براساس آمارهاى ارائه شده ايران 
جزو 10 كشور نخســت مصرف كننده ظروف يكبار مصرف پالستيكى قرار 
دارد و هر فرد تهرانى به طور متوسط روزانه 3 كيسه پالستيكى وارد چرخه 

محيط زيست مى كند.
وى با تاكيد بر اينكه هزينه هاى توليد و توزيع كيسه هاى پالستيكى بسيار 
باالست، افزود: منابع نفتى براى توليد محصوالت پالستيكى به ميزان زياد 
مصرف مى شــود و همچنين هزينه هاى زيادى صرف فرهنگسازى جهت 
استفاده كمتر، جداسازى و كنترل عوارض محيط زيستى آن ها مى گردد.

رئيس مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار در خصوص معضالت 
بهداشتى پالستيك ها گفت: شــاخه هاى پليمرى پالستيك در مجاورت 
دماهاى باال نيز شكسته و عوامل بيمارى زا به مواد غذايى داخل آن منتقل 
مى شود، عالوه بر آن رهاسازى پالستيك ها در محيط، آلودگى بسيارى را به 
همراه دارد. وى با اشاره به مصوبه سال 1388، شوراى اسالمى شهر تهران كه 
مجموعه شهردارى را ملزم به كاهش كيسه هاى پالستيكى و ظروف يكبار 
مصرف و جايگزينى مواد قابل بازيافت و غير پالستيكى نموده است، گفت: 
بر اين اساس روز 21 تيرماه هرسال با هدف تغيير سبك زندگى شهروندان 
در راستاى كاهش اســتفاده از ظروف يكبار مصرف پليمرى و كيسه هاى 
پالستيكى، به نام روز بدون كيسه پالستيكى نامگذارى شد كه بايد در اين 
راه با يك عزم ملى و هميارى و همكارى كليه سازمان ها و نهادهاى متولى و 
تصويب قوانين و رائه راهكارهاى موثر جهت كاهش و يا عدم مصرف كيسه 

پالستيكى اقدام نمايند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در شبکه 
 پرس تی وی از »وضعیت پناهنده ها

در ایران« می گوید
| وضعيت پناهنده هــا در ايران با حضور 
كارشناسان مختلف اجتماعى و سياسى در شبكه 
پرس تى وى مورد بررسى قرار مى گيرد . به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه پرس تى وى 
، سيد حسين نقوى حسينى سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شــوراى 
اسالمى است در اين برنامه كه از سرى برنامه هاى 
« ايران امروز » (  Iran Today) است حضور دارد و همراه با احمد محمدى فر 
مديركل اتباع وزارت كشور ، غالمرضا كريمى معاون وزير آموزش و پرورش 
، شيدا مهنام ، رييس اداره انسانى و اجتماعى اتباع ايرانى يونسكو ، سيوانكا 
داناپاال نماينده سابق UNHCR در ايران و محمد آصف درزابى ، وابسته سابق 
سفارت افغانستان در ايران به بحث و گفت و گو پيرامون مسايل پناهندگان 
در ايران مى پردازند . اين برنامه ضمن مرورى بر اقدامات ترامپ در راستاى 
جدا كردن هزاران كودك مهاجر از پدر و مادرشان به بهانه هاى واهى به بحث 
و بررسى پذيرش مهاجران افغانســتانى و عراقى توسط ايران به رغم وجود 
مشكالت اقتصادى فراوان در كشــور و تمايل اتباع افغانستانى براى حضور 
در ايران به منظور تامين مايحتاج زندگى خانواده اشاره دارد . در اين برنامه 
همچنين ضمن بررسى تاثير حضور مهاجران در عرصه هاى مختلف اشتغال 
بر نرخ بيكارى در ايران ، دســتور رهبر انقالب براى بهره مندى مهاجران از 
خدمات مدارس و دانشــگاه هاى ايران و كمك هاى ناچيــز به ايران براى 

پذيرش مهاجران افغانستانى مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
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