سخنگوی قوه قضاییه:

تولید خودروی غیراستاندارد

یک کارشناس حیاتوحش

در گفتوگو با «پیام ما» تشریح کرد:

باید متوقف شود

دومینویکشتارپلنگها

ذبیح هللا خداییان سخنگوی قوه قضاییه در حالی به پرسشهای خبرنگاران پاسخ
گفت که از موافقت رییسقوه قضاییه با استعفایش خبر داد .او در آخرین نشست
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خود با خبرنگاران در قامت سخنگویی قوه قضاییه به مسائلی از جمله احکام صادره
شده برای مهرشاد سهیلی و احمدرضا جاللی ،حمیدنوری ،فساد در شهرداری ارومیه

پیامخرب

و همینطور قتلهای خانوادگی توضیحاتی داد.

با شیوع آبله در سمداران

چارسوق

2

طرح «استفاده بهینه ازاشیاء باستانی و گنجها» واکنشبرانگیزشد

مجلس به دنبال حراج اشیای تاریخی
نادر علیدادی سلیمانی ،باستانشناس :این طرح سخیف است و حتی نام بردن از آن خطرناک است

4

5

واکنش پزشکی قانونی به ماجرای
جراحت شهردار ناحیه 3منطقه 19

ردپای خودزنی

در پرونده مضروب شدن
شهردار ناحیه

رییس پزشکی قانونی غرب تهران در نامهای به
دادسرای ناحیه  ۳۳تهران به موضوع مضروب شدن
شهردار ناحیه  ۳منطقه  ۱۹واکنش نشان داد.

مجلس علیه قانون قیام میکند

بوم وبر

از نفتفروشی

به تاریخفروشی رسیدیم!

6

سرپرست اداره میراثفرهنگی
گردشگری و صنایعدستی
شهرستان گرمسار:

آتش کاروانسرای

| فاطمه علیاصغر |

ایوانکی را تخریب نکرد

| روزنامهنگار |

بوم وبر

آیا چوب حراج به تاریخ ملت ایران
میخورد و مهر تاییدی بر قاچاق اشیاء
عتیقه؟ آیا از این پس باید شاهد خرید

با وجود مخالفت

و فروش آثار تاریخی در مالعام باشیم؟

محیط زیست خوزستان

بیشک شما هم شوکه میشوید :به
زودی قرار است طرحی که تاریخ و

مجوز ساخت سد مارون۲
صادر میشود

گنجینههای ملی ایران را بر باد میدهد
و به امضای  ۴۶نفر از نمایندگان مجلس
رسیده است ،تبدیل به قانون شود!
نام این طرح «استفاده بهینه از اشیاء

گفتوگو با مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم

باستانی و گنجها» است .نویسندگان این
قانونی فعلی درباره گنجها و آثار باستانی
به نظر میرسد به لحاظ تجربه رخداده
در سنوات گذشته نیاز به بازنگریهایی

وضعیت تاالبها برای پرندگان مهاجر بحرانی است

مهیار کاهکش

طرح به این نتیجه رسیدند« :رویکرد

داشته باشد».

حذف بازارفریدونکنارفقط محل دیدارصیاد غیرمجازو خریداررا عوض میکند

ادامه در صفحۀ 4

آگهی مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)

آب جارو نیست

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای

صفحه 6

امورقراردادها و روابط عمومی سازمان سیما،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری کرج

صفحه 8

نوبت دوم

صفحه 6

اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قم

نام سازمان مزایده گذار:
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
شماره مزایده۱۳۸/۰۱/1 :

وزارت راه وشهرسازی

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی همراه
با ارزیابی كیفی

جم
رشكت راه آهن هوری اسالمی اریان
(سهامی خاص)

نوب

تا
ول

وزارت راه وشهرسازی

جم
رشكت راه آهن هوری اسالمی اریان
(سهامی خاص)

شرح مختصر موضوع مزایده :اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن گرگان به مدت سه سال
مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت  ۱۲,۰۰روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/28با مراجعه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به نشانی  www.setadiran.irاز طریق لینک مربوط در سامانه فوق ،اسناد مزایده را دریافت نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهاد :حداکثر تا ساعت  ۱۲,۰۰صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/11از طریق سامانه فوق
میزان سپرده شرکت در مزایده ۳۹,۸۱۱,۷۲۸ :ریال (سی و نه میلیون و هشتصد و یازده هزار و هفتصد و بیست و هشت لاير )
زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها :ساعت  ۱۰,۳۰صبح روز پنج شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/12
کلیه فرآیند برگزاری مزایده در سامانه مذکور انجام می پذیرد .لذا الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/22 :

اداره کل تدارکات و پشتیبانی

شناسه آگهی ۱۰۹۲۳

نوب

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 01-07

تد
وم

(تهیه مصالح و اجرای  7000انشعاب سری و پراکنده در بخش نگین کویر و باقیمانده شهرستانهای
ریگان ،گنبکی،فهرج،نرماشیر،ابارق،تهرود و روستاهای تابعه )
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه (تهیه مصالح و اجرای  7000انشعاب سری و پراکنده در بخش نگین کویر و باقیمانده شهرستان های ریگان،

گنبکی،فهرج،نرماشیر،ابارق،تهرود و روستاهای تابعه) به شماره  2001093164000015ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعالم

ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایرمراحل مناقصه ،ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند .تاریخ انتشارفراخوان درسامانه تاریخ 1401/02/20می باشد.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی
کیفی و ارسال دعوتنامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال

خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی1401/02/28 :

6

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی1401/03/11 :

فکس034-33239661:

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22بهمن  -حد فاصل سه راه

مرکزتماس021-41934 :

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس 034-31326000 :شماره

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت درسامانه:
دفترثبت نام 88969737 :و 85193768

مدت زمان اجرا(روز)

540

تاریخ چاپ نوبت اول

1401/۰۲/20

کد فراخوان

2001093164000015

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

1401/۰۲/21

مبلغ تضمین(ریال)

7/348/000/000

تاریخ انتشار نوبت اول -1401.02.20 :تاریخ انتشار نوبت دوم  1401.02.21 :شناسه آگهی 1314033

روابط عمومی شرکت گازاستان کرمان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با انتقاد از
صدور مجوز سد مارون ۲در آینده نزدیک گفت :حقابه
تاالب بینالمللی شادگان از رودخانه مارون در حال
حاضر قابل تامین نیست ،بنابراین بارگذاری جدید

3

روی این حوضه کار اشتباهی است.

اقلیم

3

2

پیامخرب
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بعد از بازداشت ایشان ،کشور سوئد به او
تابعیت و امتیازی به او داد .این شخص

رئیس جمهور با حضور

به لحاظ اتهامات متعدد به اعداممحکوم

در جلسه ستاد تنظیم بازار:

شده و حکم قطعی است و در دستور کار

او در پاسخ به سوالی درباره مبادله
احمدرضا جاللی و حمید نوری گفت :این

رئیس جمهور گفت :نظارت بر زنجیره تأمین و

دو ارتباطی با هم ندارند .آقای حمیدنوری

توزیع کاال مسأله مهمی در اجرای موفق طرح

بی گناه و محاکمات ایشان نامشروع

اصالح اقتصادی است که فعالیت جدی ،مداوم

است .آقای جاللی دو سال قبل از ایشان

و میدانی همه نهادهای مسئول را میطلبد و

بازداشت شده و حکم قطعی در موردش

هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

صادر شده است .بحث مبادله مطرح

به گزارش ایسنا ،آیتهللا سید ابراهیم

نیست و قوه قضائیه براساس حکم صادره

با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش
از آغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی همگان

درباره

مقابله با زورگیران و مجرمان

را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این

حرفهای و چرا ما شاهد جرایم خشن این

طرح مهم کردند ،گفت :نقشآفرینی مردم

چنینی همانند زورگیری چند روز گذشته

| میزان |

رئیسی با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار،

اقدام میکند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی

در شهریار هستیم ،گفت :در خصوص
دستورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن

موفقیت آن است.

دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید به شبهات

کرده با کسانی که زورگیری میکنند و

و گرههای ذهنی مردم در خصوص این طرح

سخنگوی قوه قضائیه:

حتما پاسخ داد ،افزود :اقناع افکارعمومی و

تولید خودروی غیراستاندارد
باید متوقف شود

اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر
و همراهی در اجرای این طرح ،بسیار مهم و
ضروری است.
رئیسی اظهار داشت :نظارت بر زنجیره کاال ،از
تامین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاهها
و خردهفروشیها ،مسئله مهم دیگری است که
برنامه ریزی و فعالیت جدی ،مداوم و میدانی
همه نهادهای مسئول را میطلبد و هیچ کوتاهی
در این زمینه پذیرفتنی نیست.

پس از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد خودروسازان و تولیداتشان سخنگوی قوه قضائیه نیز از اخطار به شرکت

سایپا در مورد استاندارد خودروهای تولیدیاش خبر داد.

گروسی :امیدواریم طبق
جدول زمانی مناسب

با ایران به توافق برسیم
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
گفت :امیدواریم طبق جدول زمانی مناسب
به توافق با ایران دست یابیم.
به گزارش ایسنا ،رافائل گروسی ،مدیر کل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اظهاراتی
گفت :همچنان امیدوار هستیم که طبق
جدول زمانی مناسب به توافق هستهای با
ایران دست یابیم.او گفت  :ایران اطالعاتی
درخصوص فعالیت هستهای خود به ما
نداده است.گروسی همچنین گفت  :پنجره
توافق هستهای با ایران ممکن است در
هر لحظهای بسته شود .رافائل گروسی
اسفند  1400سفری به تهران داشت .محمد
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
در نشست خبری با او گفت :قرار شد تا
مبادله مدارکی که باید بین آژانس و ایران
شود حداکثر تا خرداد ماه انجام و برای
روز «باز اجرا» که از مفروضات مذاکرات
وین است اینها حل و فصل شود و همان
طور که در  ۲۰۱۵تصمیمگیری شده بود این

خداییان  :تعداد جرایم خشن
خانوادگی که به قتل در کشور

شدن هزاران نفر در ظرف  ۲الی  ۳هفته

مواردی فقط برخورد قضایی است ،برخورد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال

در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه

قضایی باید با کسی که مرتکب جرم خشن

ایسنا درباره جزئیات حکم صادره برای

عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی،

می شود ،صورت بگیرد اما نیاز است که

مهرشاد سهیلی گفت :این پرونده با

استاندارد نبودن جاده در این موضوع

اقدامات پیشگیرانه و باز اجتماعی برای

کیفرخواست به دادگاه ارسال شد .حکم

دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط

افرادی که

سابقه دار باشند یا نباشد،

بدوی صادر و به سه سال نگهداری در

به استاندارد نبودن خودروها است که

انجام شود.

افزایش است

مجلس ،بلکه تمام قوا و مردم شاهد شرایط
محیط زیستی و کمبود آب هستند و وزارت امور
خارجه و سایر سازمان های مربوطه باید کمک
کنند تا مشکل و بحث حقآبه های موجود را
پیگیری کنیم.

مسئوالن نیروی انتظامی نیز این موضوع
خداییان همچنین تأکید کرد :مقام معظم

وضعیت پرونده فساد مالی در شورای

رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی
خودروها تاکید کردهاند .استانداردسازی
خودروها تکلیفی برای همه مسئوالن به
خصوص سازمانهایی چون سازمان ملی
استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی
انتظامی است و باید در این خصوص
نظارت های الزم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه
باید از تولید خودرویی که از استاندار الزم
برخوردار نیست جلوگیری کرد ،گفت :در
سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و
جدی به موضوع استاندارد سازی خودروها
ورود کرده و پیگیر این موضوع است.

مسئله استانداردسازی

خداییان همچنین در توضیح این بخش

خودروها با سالمت مردم

از پاسخ خود افزود :باید به کمک

در ارتباط است بنابراین
خودروسازان باید به این امر
توجه داشته باشند.

کانون اصالح و تربیت ،جزای نقدی و رد

ماجرای شورای شهر ارومیه

را مطرح کردند.

قالیباف:

توجه امنیت ملی داریم.

تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی

او با تاکید بر اینکه رفع این معضل نیاز

در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه

جرایم در کشور رو به شیوع و

برنامه بلندمدت دارد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :نه تنها

ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به

از مشاوره استفاده میشود.

طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.

او در توضیح این وضعیت افزود :کشته

ویژه که ایران برای فعالیت هستهای خود

اولویتهای مهم است و ما نسبت به بحث آب

بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز

پرونده در دادگاههای خانواده هستند معموال

منتشر شده است مثل بانک سرمایه .این

اینطور نیست که بگوییم راه مبارزه با چنین

برنامه توسعه اتمی ایران سرعت یابد به

موضوع آب مخصوص ًا در کشورما و در منطقه از

بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند

برای افرادی که در این نوع جرایم دارای

متعددی داشتیم که نه تنها علنی بوده بلکه

قاطع است و ادامه دارد.

و تعامل جدید آقای گروسی تالش کنند

بر روی رودخانه های مرزی دجله و ارس،گفت:

به سوالی مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان

تابآوری و بخشودگی نیز برگزار شده است.

برداشت کرد که تعداد اینگونه

شمار است .نمیتوان اینطور

دیگر شاهد نباشیم .امیدواریم در رفتار

اعتراض در رابطه سدسازی بی رویه دولت ترکیه

منتشر کرده سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ

از  ۶۰کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم،

محاکمات نیست .ما در ماههای اخیر
به خصوص در دوره تحول محاکمات

این امر توجه داشته باشند.

و ترور دانشمندان هستهای بوده است را

درخصوص دلیل عدم اعالم نظر رسمی و عدم

براساس گزارشی که خبرگزاری میزان

جرایم خانوادگی اجرا شده است .بیش

است .علنی بودن هم به معنی انتشار

در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به

نفوذهایی که بر سر راه کشور ما ایجاد

محمدباقر قالیباف بعد از بررسی سؤال جالل

توضیحاتی داد.

ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با

ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی علنی

مدرسه و دانشگاهها برنامه داشته باشیم.

کردند و نمونه بارزش اقدامات تروریستی

محمودزاده نماینده مهاباد از وزیر امور خارجه

ارومیه و همینطور قتلهای خانوادگی

همچنین کارگاه هایی برای نحوه برخورد

مفاسد اقتصادی گفت :تمام محاکمات

تربیت افراد در خانواده ها و بعد از آن در

یک مسیر حرفهای باشد .امیدواریم این

پیگیری کنیم.به گزارش خبرگزاری خانه ملت،

جاللی ،حمیدنوری ،فساد در شهرداری

والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده،

او درباره علنی برگزار شدن دادگاههای

منتهی شدند لذا برخورد با مفاسد جدی و

سیاسی در این مساله شاهد نباشیم و در

کنند تا مشکل و بحث حقآبههای موجود را

شده برای مهرشاد سهیلی و احمدرضا

با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه

شده است.

رسیدگی را کردیم و به صدور حکم قطعی

منتهی می شود ،انگشت

در چارچوب مقرارت انجام شود و البیگری

خارجه و سایر سازمانهای مربوطه باید کمک

قضائیه به مسائلی از جمله احکام صادره

از وقوع جرم اعالم کرده  ۶۰۰کارگاه آموزشی

 ۴۱۸هزار زندانی به دادگاهها خودداری

استانداردسازی خودروها با سالمت مردم

ما این است که مسائل در روال طبیعی و

از اولویتهای مهم است و ما نسبت به بحث

خود با خبرنگاران در قامت سخنگویی قوه

در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری

ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام

را انجام داده است؟ توضیح داد :مسئله

مسایل باقی مانده اجرا شود.

آب ،نگاه امنیت ملی داریم ،گفت :وزارت امور

استعفایش خبر داد .او در آخرین نشست

قوه قضائیه در این راستا ،خاطرنشان کرد:

و حدود  ۲۷۸هزار جلسه دادگاه بهصورت

به همکاری همه دستگاهها دارد ،گفت:

او افزود :مهم برای ما این است و تاکید

موضوع آب مخصوص ًا در کشورمان و در منطقه

گفت که از موافقت رییسقوه قضائیه با

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات

دادگاهها هم بهصورت برخط برگزار شوند

اساس و بنیان کشور خانواده است؛ باید بر

برای مبادله اسناد در چارچوب حل و فصل

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه

در حالی به پرسشهای خبرنگاران پاسخ

اقداماتی را ترتیب داده است.

و تصویری داشتیم .ترتیبی داده شده

قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد

بینی کردیم تا حداکثر تا خرداد توافقات

جنبه امنیت ملی دارد

ذبیحهللا خداییان سخنگوی قوه قضائیه

عهده قوه قضائیه است اما در وسع خود

است و  ۶۹هزار و  ۳۰۰مورد مالقات برخط

اقتصادی ،حدود  ۹۶پرونده در این مدت

مسایل هم بسته شوند .ترتیباتی پیش

نگاه ایران به موضوع آب

برای تولید برق تابستانی

حکم اقدام میکنند.

نظارت پذیرفتنی نیست

اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن

آمادگی نیروگاههای حرارتی

مقامات قضایی است و نسبت به اجرای

هیچ کوتاهی در زمینه

مانند همه عرصههای خطیر گذشته در این

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

سازمانهای متولی امر ،خودروهایی را
تولید کنیم که از استاندارد آن اطمینان
داریم.

 ۶۰۰کارگاه آموزشی پیشگیری از

کودکآزاری

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی
مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله
با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به
قتل منجر می شود ،گفت :تعداد جرایم
خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی
میشود ،انگشت شمار است .نمیتوان
اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم
در کشور رو به شیوع و افزایش است.
خداییان در اینباره توضیح داد  :همه
دستگاههای فرهنگی ،اقتصادی و سایرین
باید برای آموزش پیشگیری از خشونت
و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه
قضایی نیز در این زمینه کارهایی انجام
داده است ،نمی خواهیم بگوییم تمام
پیگیری و رفع ریشههای این موضوع بر

مال محکوم شده است .حکم بدوی است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین
اسالمی شهر ارومیه به عنوان یکی از
بزرگترین پروندههای فساد مالی ،گفت:
در این پرونده تعداد زیادی از مسئوالن
وقت و کارکنان شهرداری ارومیه و برخی از
اعضای شورای اسالمی ادوار قبلی و فعلی
ارومیه تحت تعقیب قرار گرفتند.
خداییان تصریح کرد :در این پرونده
قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست
در مورد  ۸۴نفر متهم این پرونده صادر
شد ،از این تعداد ۳۶نفر مدیران و کارکنان
شهرداری ارومیه ۲۳،نفر اعضای فعلی و
سابق شورای اسالمی شهر ارومیه و ۲۵نفر
افرادی با شغل آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد :ارتشاء،
رشا ،تبانی در معامالت ،تحصیل وجه از راه
نامشروع با سو استفاده از موقعیت شغلی
از اتهامات متوجه این افراد است.
خداییان تاکید کرد :اکثر این متهمان با
وثیقه آزاد شدند و کسانی که مسئولیت
داشتند بر اساس قانون تشدید مجازات
مرتکبان اختالس ،ارتشا و کالهبرداری،
از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال
ارجاع به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد:

اگر

چنانچه قاضی تشخیص دهد جریان
محاکمه افراد در این پرونده با ذکر
مشخصان متهمان علنی برگزار میشود.

مالقات مجازی

در همین حال ایسنا درباره این
نشست و سخنان خداییان به پاسخ
سوالی درباره مالقات مجازی زندانیان
اشاره کرد .او دراینباره گفت:

موضوع

مالقات برخط و تصویری خانواده زندانیان
با آنها دو سال در دستور کار قوه قضائیه
است و زیرساختها فراهم شده ولی کامل
نیست .البته در تمام زندان ها اجرا شده

و در صورت قطعیت اجرا میشود.
او در پاسخ به سوال درباره "اتفاقی که برای
خبرنگار فرهیختگان در قم رخ داد" ،گفت:
استفاده از ظرفیتهای مردمی و اصحاب
رسانه در مبارزه با فساد مهم است و در
قوانین تاکید بر این امر شده است .در
ارتباط با موارد فساد مثل سوت زنی حتما
در چارچوب قانونی اقدام می شود و به
مراجع مرتبط موارد فساد گزارش میشود
و تحت حمایت قرار میگیرند .در مورد
خبرنگار عزیز فرهیختگان به محض اطالع
موضوع پیگیری و پرونده در قم تشکیل
شده و وسیله نقلیه مرتکبین شناسایی
شده است و قطعا نه تنها با این مورد بلکه
در هر موردی برخورد قاطع می کنیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره شکایت
رئیس مجلس از جعفرزاده نماینده سابق
مجلس به علت انتشار خبر خرید منزل
توسط خانواده قالیباف در ترکیه و اینکه
در چه مرحلهای است؟ گفت :در خصوص
این موضوع با توجه به شکایت انجام شده
پروندهای در تهران تشکیل شده و مشتکی
عنه احضار شده است .کسانی که با فوریت
دست به انتشار مطالبی میزنند اگر نتوانند
ادعای خود را ثبت کنند ،تحت تعقیب
قرار گرفته و محکوم خواهند شد .اگر
دقت نکنند و به صرف شنیدهها مطالبی را
منتشر کنند پروندهای تشکیل شود ،قوه
قضائیه ورود میکند.
او درباره اجرای حکم احمدرضا جاللی تا
پایان اردیبهشت گفت :آقای احمدرضا
جاللی فرزند محمد از اتباع ایران و تابعیت
ایران دارد و ایرانی است و در  ۱۳۹۶به
اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و
اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطالعات
طرحهای سری و فوق سری و حتی
اطالعات مربوط به دانشمندان هسته ای
تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و

اخالل در نظم دارند برخورد جدی صورت
میگیرد .با این جرایم ،برخورد خشن
صورت میگیرد .در کشورهایی که در تمامی
خیابانها هم دوربین هست باز شاهد
وقوع این اتفاقات هستیم و اگر موردی
صورت میگیرد داللتی به عدم برخورد
دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که
در زندان هستند از این قبیل افراد هستند.
از اینجا به دادستانها میگویم با این
افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی
انتظامی میخواهیم با ورود درست از تکرار
جرمجلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در اسخ به سوالی
درباره

اظهارات اخیر فائزه هاشمی در

رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای
امنیتی و توهین به پیامبر ،گفت :در رابطه
با هر دو موضوع پروندهای در دادسرای
تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان
مدعیالعموم پیگیر موضوع بوده است.
او در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین
وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت
بدهی و آیا او آزاد شده است؟ گفت :این
فرد همچنان در زندان است و نسبت به
تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری
گفت :تشکیل پرونده برای آقای نوری
جنبه سیاسی دارد و نمیتوان اسم این
پرونده را پرونده قضایی گذاشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
درباره نظارتهای قوه قضائیه بر تنظیم
بازار پس از حذف ارز ترجیحی ،گفت:
ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات
است؛ مگر اینکه ،احتکار یا جرایم این
چنینی رخ دهد .رئیس قوه قضائیه بارها
اعالم کرده که دستگاه قضا باید در مقابله
با گرانفروشی به دستگاههای دیگر کمک
کند .در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار
دولت هستیم.
خداییان افزود :بسیاری از افراد که ارز
ترجیحی دریافت کردند یا کاال را وارد
نکردند یا در بازار آزاد فروختند .دولت به
دنبال جراحی اقتصادی هست و سران
قوا نیز هم نظر هستند اما این مسئله نیاز
به همراهی مردم و نظارتهای به موقع
مسئوالن دارد ،با این اتفاق افرادی که
رانتهایی را در اختیار داشتند ممکن است
مشکالتی را ایجاد کنند که دستگاه قضایی

معاون راهبری تولید برق حرارتی با اشاره به
اینکه  96درصد برنامه تعمیرات نیروگا ههای
حرارتی کشور به پایان رسیده است ،گفت :با
اقدامات صورت گرفته در فصل تعمیراتی امسال
مطمئنا تابستان مشکلی از جانب نیروگا ههای
حرارتی برای تامین برق وجود نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی وزارت نیرو،
«ناصر اسکندری» با اشاره به اینکه بیش از
 95درصد برق موردنیاز کشور توسط نیروگا ههای
حرارتی تامین میشود ،افزود :این نیروگا هها
شامل واحدهای گازی ،بخاری و سیکلترکیبی
هستند که هر ساله در بازههای زمانی مشخصی
مورد تعمیر و آماد هسازی قرار میگیرند.
او فصول گرم سال را به عنوان روزهای اوج
مصرف برق کشور معرفی کرد و گفت :آمادگی
کامل نیروگا هها برای تولید برق پایدار هدف
اصلی این مجموعه است؛ از این رو همه ساله
پس از عبور از فصل گرم سال و شروع مهرماه
فصل تعمیراتی نیروگا ههای حرارتی آغاز شده و
بایستی تا خردادماه سال بعد به پایان برسد.
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق
حرارتی عنوان کرد :بسته به نوع و عملکرد،
قدمت و تکنولوژی و ساعاتی که نیروگاه
در مدار بوده است برای این واحدها برنامه
تعمیراتی پیشبینی میشود که این اقدامات
در قالب پنج سرفصل اصلی تعمیرات اساسی
واحدهای بخار ،تعمیرات اساسی واحدهای
گازی ،بازدید مسیر داغ ،بازدید اتاق احتراق و
تعمیرات دورهای واحدهای بخار در دستور کار
قرار میگیرد.
اسکندری با تاکید بر اینکه برای فصل تعمیرات
امسال نیروگا ههای حرارتی  95هزار مگاوات
برنامه تعمیراتی پیشبینی شده است ،گفت:
اقدامات

این

شامل

 661پروژه

تعمیراتی

است که خوشبختانه با برنامهریزی مسنجم
و تالش بیوقفه همکاران صنعت برق حرارتی
روند تعمیرات بسیار به شکل مناسبی در حال
پیشروی است و تاکنون  96درصد فعالیتهای
مربوط به این بخش خاتمه یافته است.
او اضافه کرد 661 :پروژه تعمیراتی یاد شده
شامل  30مورد تعمیرات اساسی در نیروگا ههای
بخار 79 ،مورد تعمیرات اساسی واحدهای
گازی 26 ،مورد بازدید مسیر داغ 361 ،مورد
بازدید اتاق احتراق و  165مورد نیز تعمیرات
دورهای در واحدهای بخاری است که تمامی
این اقدامات طبق برنامه در حال انجام بوده و
امیدواریم تا پایان اردیبهشت تمامی واحدهای
در حال تعمیر به چرخه تولید بازگردند و
نیروگا ههای حرارتی با آمادگی کامل در مدار
با شند .
معاون راهبری تولید برق حرارتی ادامه داد:
در حال حاضر بیش از  95درصد برق موردنیاز
کشور

توسط

نیروگا ههای

حرارتی

تامین

میشو د .

با این افراد برخورد میکند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه در
شبکههای اجتماعی آمده شهرام جزایری
با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود آزاد
شد ه است؟ گفت :این فرد محکومیت
قطعی دارد و در حبس به سر میبرد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدام
دستگاه قضا در رابطه با صدور مجوزهای
کسب و کار گفت :طبق قانون تمام
دستگاههایی که مجوز کسب و کار صادر
میکنند باید این فرآیند را الکترونیکی
کنند .سازمان بازرسی کل کشور به این
موضوع ورود کرده است .برخی دستگاهها
به تکالیف خود عمل کردهاند .گزارش ما
هنوز تکمیل نشده اما در زمان تکمیل اگر
دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده
باشد ،به مراجع ذیربط معرفی میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا در خصوص برخورد با
افرادی که مرتکب جرایم خشن اعم از
زورگیری و موبایل قاپی میشوند خالء
قانونی داریم یا در اجرای قوانین از سوی
نیروی انتطامی دچار مشکل هستیم؟ گفت:
در مورد مرتکبین جرایم خشن که اخالل
در نظم عمومی و دست بردن به سالح و
سرقت مسلحانه و چاقو کشی دارند ،از نظر
قانونی ما با خال قانونی مواجه نیستیم و برای
تمامموارد قوانین الزم وجود دارد و مجازات
متناسب صورت گرفته است ،به طوری که اگر
کسی دست به اسلحه ببرد حکم آن محارب
است و تاحد اعدام است و در مواردی هم
داشتیم کسانی که دست به اسلحه بردند به
عنوان محارب محکوم شدهاند.

اهواز همچنان گرفتار 137
جبهه فاضالب است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت:
تقریبا فاضالب از زیر پای مردم در شهر اهواز جمع
شده است.
به گزارش ایسنا محمدرضا کرمینژاد در خصوص
آخرین وضعیت طرح فاضالب اهواز بیان کرد:
از شهریورماه سال گذشته تاکنون در حدود ۲۳۱
خیابان در اهواز به طول  ۲۳۷کیلومتر کار فاضالب
انجام شده است.
او افزود :حساسیتی که بر روی شبکه فاضالب اهواز
وجود داشت و همچنین مشکالتی که در این زمینه
گریبانگیر مردم شده بود ،باعث شد تا دولت برای
حل مشکالت فاضالب اهواز با تمام قدرت ورود و
شرکت آبفا نیز با تمام انرژی برای حل این مشکل
تالش کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با اشاره
به اقدامات انجام شده در بحث حل مشکالت
فاضالب اهواز گفت :تقریبا فاضالب از زیر پای مردم
در شهر اهواز جمع شده است اما هنوز کار ناتمام
است و در حال انجام باقی مانده طرح جمعآوری
فاضالب در شهر اهواز هستیم.
کرمینژاد ادامه داد :تا پایان سال گذشته حدود
 ۲۰۳جبهه کاری فعال برای اجرای طرح جمعآوری
فاضالب داشتیم که اکنون به  ۱۳۷جبهه کاری تقلیل
پیدا کرده است که البته این کاهش جبهههای کاری
به دلیل اتمام طرحها در آن مناطق مورد نظر است.
از این  ۱۳۷جبهه کاری ،حدود  ۷۰جبهه کاری مربوط
به قرارگاه خاتماالنبیاء و باقی جبههها در اختیار
پیمانکاران شرکت آبفا است.
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گفتوگو با ایمان ابراهیمی ،مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم درآستانه روزجهانی پرندگان مهاجر

نخواهد بود .بسیاری از پرندگانی که در پاییز و
زمستان میزبان آنها هستیم از اروپا میآیند و

وضعیت تاالبها برای پرندگان مهاجر بحرانی است

با وجود مخالفت

اگر این اتفاق بینالمللی نباشد هرچقدر هم

محیط زیست خوزستان

اروپاییان موفق عمل کنند ،اما وقتی اینها به
خاورمیانه میآیند ممکن است از بین بروند

مجوز ساخت سد

و تمام آن زحمات هدر برود .به همین دلیل

مارون ۲صادر میشود

ارگانهای بینالمللی تاکید ویژهای بر این

حذف بازار فریدونکنار فقط محل دیدار صیاد غیرمجاز و خریدار را عوض میکند

موضوع دارند .یکی از دالیل شکلگیری

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان

کنوانسیون رامسر که مهمترین کنوانسیون

از میان  24تاالب بینالمللی ایران  17تاالب یا از بین رفتهاند ،یا حال خوشی ندارند و این یعنی تاثیر مستقیم

با انتقاد از صدور مجوز سد مارون ۲در آینده

برای حفاظت از تاالبهاست ،این است که

بر کاهش جمعیت و تنوع گونهای پرندگان مهاجر

نزدیک گفت :حقابه تاالب بینالمللی شادگان

بتوانیم از پرندگان مهاجر حفاظت کنیم .در

از رودخانه مارون در حال حاضر قابل تامین

این کنوانسیون آمده برخی تاالبها اهمیت

نیست ،بنابراین بارگذاری جدید روی این حوضه

بینالمللی دارند و یکی از دالیل آن پرندگان
مهاجر هستند و باید این تاالبها را برای
حضور آنها حفظ کرد .فریدونکنار و میانکاله
هم به همین دلیل بینالمللی هستند .اما
اینکه چقدر ارگانها در این امر موفق بودهاند،
باید گفت در بسیاری از کشورها موفق نبودهاند
و من دلیلش را ناتوانی در اقناع دولتها
و مردم میدانم .سازمانهای بینالمللی
پیماننامههایی را تنظیم میکنند و حکومتها
آن را امضا میکنند اما آن پیماننامهها با
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
کشورها مطابقت ندارد .در نتیجه بسیاری از
آنها شکست میخورند و در ابعاد جهانی شاهد
آن موفقیت مورد انتظار نیستیم.

با توجه به از بین رفتن شمار زیادی

از تاالبها به عنوان مقصد پرندگان

مهاجر ،آیا تغییرمحسوسی درآمارحضور

این گونهها در سالهای اخیر به وجود

آمده است؟

از میان  24تاالب بینالمللی ایران  17تاالب

جمعیت پرندگان مهاجر در
دهههای گذشته قابل قیاس
با یکدیگر نیست .هرچه بیشتر
زمان گذشته تعداد و تنوع
کمتر شده .در حال حاضر
دیگر خبری از زادآوری گسترده

| موسی مدهجی |

| فروغ فکری |
| روزنامهنگار |

و پیچیدهتر شده است .صید غیرقانونی ،تغییر کاربری و تخریب زیستگاهها ،نابودی گسترده تاالبها به دالیل انسانی و خشکسالی

زندگی را بر آنها دشوار کرده است .ایران از مهمترین کشورهایی است که میزبان پرندگان مهاجرند ۷۰ .درصد از  ۵۶۰گونه پرنده در ایران
از نوع پرندگان مهاجر هستند .ما در تمام طول سال میزبان مهاجرانی هستیم که از عرضهای شمالی و جنوبی راهشان به کشورمان

میرسد و بعد از استراحتی طوالنی به راهشان ادامه میدهند ،اما آنطور که ایمان ابراهیمی ،مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای

بوم میگوید ،ما میزبانان چندان خوبی هم نبودهایم و با قتلعام گسترده در فریدونکنار و نابودی تاالبها ،زندگی را بر مهاجران سخت
کردهایم .او که در سال  ۹۹کتاب «مهاجرت پرندگان و پرندگان مهاجر ایران» را هم منتشر کرده است در آستانه روز جهانی پرندگان

مهاجر ( 24اردیبهشت) در گفتوگو با «پیام ما» میگوید فرصت زیادی برای حفاظت باقی نیست و باید برای حفاظت از پرندگان مهاجر
تجدیدنظرهای اساسی کرد.

ابتدا کمی درباره گستره حضور

در همین نقاط رخ میدهد .این منطقه

ما در کدام مناطق کشور شاهد حضور این

پرندگانی که در فصل پاییز و زمستان به ایران

پرندگان مهاجردرکشورتوضیح دهید.

مهاجران هستیم؟

تمام کشورهای قاره اروپا روی هم 750 ،گونه
پرنده دارند اما ایران به تنهایی  560گونه دارد.
به این ترتیب ما تنوع قابل مالحظهای در این
زمینه داریم .اما نکته جالب توجه این است
که از این تعداد حاضر در کشور بیش از 70
درصد آنها مهاجرند .یعنی پرندگانی که فقط
بخشی از سال میزبان آنها هستیم .ایران،
سرزمین پرندگان مهاجر است .شاید کمتر
کشوری در دنیا چنین خصوصیتی را داشته
باشد .از طرفی ،ما در تمام طول سال میزبان
پرندگان مهاجر هستیم .در پاییز و زمستان و با
شروع سرما ،این پرندگان از عرضهای شمالی
به عرضهای جنوبی مانند ایران میآیند و دو
فصل را اینجا میگذرانند .بهار که میشود آنها
به عرضهای شمالی برمیگردند و آن زمان
ما میزبان پرندگان عرضهای جنوبی هستیم.
پرندگانی که از آفریقا ،هند و غیره میآیند .در
دنیا کشورهایی که پرندگان مهاجر داشته باشند
کم نیستند .نمونهاش روسیه است .اما روسیه
هم در تمام سال میزبان نیست .کشور ما از
نظر میزبانی پرندههای مهاجر در تمام سال،
کمنظیر است و به همین دلیل نیاز به آگاهی
و برنامهریزی برای حفاظت از آنها بیشتر
احساس میشود.

در سا لهای گذشته گفته میشد

بیش ازدو تا سه میلیون پرنده مهاجر

به ایران میآیند ،وضعیت در حال حاضر

چطور است و اصال این عدد چطور به
دست میآید؟

نمیتوانیم عدد دقیقی از تعداد پرندگان مهاجر
داشته باشیم .ما در طول سال یکبار در دیماه

سرشماری پرندگان را داریم .در این فصل همه
کشورهای دنیا پرندگان آبزی و کنارآبزی خود
را سرشماری میکنند و این عددی است که
به عنوان آمار بیان میشود .اما برای ایران این
عدد فقط پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در
فصل زمستان است درحالی که ما در تابستان
هم میزبان پرندگان هستیم .آخرین آمار
سرشماری پرندگان زمستانه در ایران عددی
بین چهار تا هفت میلیون پرنده است که در
سالهای مختلف متفاوت است .این عدد
البته حداقل است .رسیدن به رقم دقیق
پرندگان مهاجر ایران با توجه به امکاناتی که
داریم سخت و حتی ناممکن است اما بدیهی
است که ما ساالنه میزبان میلیونها پرنده
مهاجر هستیم.

زیستگاههای شمالی کشور ،مهمترین
منطقه برای برای زمستانگذرانی

پرندگان مهاجراست .بیشترین تلفات هم

چرا برای آنها تا این حد ناامن شده است؟

مهاجرت میکنند عمدتا از سمت شرق و غرب
دریای خزر به سمت جنوب میآیند .تعدادی
از آنها از ایران به عنوان پل ارتباطی استفاده
میکنند و بعد به سمت آفریقا پیش میروند.
اما نکته مهم این است که وقتی از شرق و
غرب دریای خزر به جنوب میرسند ،پیش
از عبور از رشتهکوه البزر در تاالبهای جنوب
دریای خزر استراحت مهمی انجام میدهند.
پرندگان با دشواری تمام از دریا عبور کردهاند و
بعد باید وارد مرحله دیگر ،یعنی عبور از رشته
کوه البرز شوند .پیش از عبور از البرز ،اغلب
نیاز به استراحتی طوالنی و ذخیره چربی
دارند .این اتفاق میلیونها سال است که
رخ میدهد و تاالبهای شمال ایران محل
استراحت آنها بوده اما ما در چند دهه اخیر
زیستگاه هیرکانی را به طور کامل دستخوش
تغییر کردهایم ،تاالبهای جنگلی نابود شدهاند
و تاالبهای ساحلی از جمله میانکاله ،بوجاق
و انزلی بهشدت تحتتاثیر فعالیتهای انسانی

شکل جدیتر ادامه خواهد یافت و ممکن

زیستگاهها اراضی ملی نیستند و خصوصیاند.

است میانکاله را به چیز دیگری بدل کند.
همانطور که در برخی از تاالبهای دیگر هم

صید پرندگان اجاره میشوند .حل مشکل

چنین اتفاقی رخ داد .میانکاله به نوعی تنها

فریدونکنار در گرو تغییر سیستمی است

ساحل نسبتا بکر سواحل خزر است .ابعاد

که آنجا حاکم است .درآمدزایی صیادان باید

میانکاله در جنوب خزر بینظیر است و در

بر اساس صید پایدار باشد .صیدی که نه به

نتیجه ظرفیت پذیرش پرندگان زیادی را دارد.

جمعیت پرندگان آسیب برساند و نه عاملی

موقعیت جغرافیایی میانکاله بسیار ویژه است

شود که زمینها تغییر کاربری دهند .بخشی

و پرندگانی که ساحل شرقی دریای خزر را

از زیستگاههایی که آنجا وجود دارد باید توسط

به سمت جنوب میآیند ،زمانی که دریا تمام

دولت و سازمان محیط زیست خریداری شود

میشود و وقت استراحت است به میانکاله

و این بخشها برای پرندگان حفاظت شود.

میرسند .در واقع هیچ تاالبی در این منطقه

ما در حال حاضر قدرت و توان اینکه در زمین

به اهمیت میانکاله نیست .از آن گذشته

خصوصی مانع صید شویم را نداریم و از سویی

برای جلوگیری از مشکالت پیش آمده مانند

این منطقه محل عبور پرندگان مهاجر برای

بوتولیسم ،نیازمند پایش مستمر اکوسیستم

سالهای بسیار زیادی بوده و این مسیر در

میانکاله هستیم .اما از سویی میبینیم وقتی

حافظه ژنتیکی آنها حک شده .در نتیجه حتی

که تغییرات هم رصد میشوند ،امکان اعمال

نمیتوانیم آنها را به مسیر دیگری هدایت کنیم.

قدرت مدیریتی برای حفاظت وجود ندارد و

بنابراین حل این مشکل فقط با برنامهریزی

این در نوع خود مشکل بزرگتری است.

کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ممکن است

نکته دیگر در شمال کشور بازار

پرندهفروشی

فریدونکنار است.

بهتازگی اعالم شده قرار است بازار فروش

است .این روند باعث شده درحال حاضر یکی

پرندگان مهاجر تعطیل شود اما فعاالن

امن نباشد .تلفات در این مناطق بسیار زیاد

تا شکارچیان رفتارشان تغییر نکند ،این

از مهمترین قسمتهای عبور پرندگان مهاجر

آن را عملی نمایشی میدانند و میگویند

است ،هرچند فقط مرگ و میری را میبینیم

وضعیت عوض نمیشود .نظر شما

که آشکار و قابل تصویربرداری است .پرندگان
بسیاری زیستگاه مناسب برای استراحت پیدا
نمیکنند و در نهایت از بین میروند .یا اینکه از
البرز عبور میکنند اما پیش از اینکه به مقصد
برسند -چون در شمال ایران به اندازه کافی
استراحت نکردهاند -بهدلیل ضعف از بین
میروند .دلیل این ماجرا هم حضور گسترده
انسانها در زیستگاه آنهاست.

به مشکالت تاالبهای شمالی اشاره

کردید ،یکی از این موارد وجود سم

بوتولیسم در میانکاله بود که در سالهای
گذشته پرندگان بسیاری را به کام مرگ
کشاند ،فکرمیکنید چقدرامکان تکراراین

اتفاق وجود دارد؟

آنچه در میانکاله رخ داده حاصل تغییراتی

است که انسانها در اکوسیستم این منطقه
دادهاند .تا زمانی که میانکاله و حاشیه آن
بستر توسعه نابجا است مشکالت این چنینی
وجود خواهد داشت .باید بدانیم که بوتولیسم
فقط یکی از مشکالت این منطقه است .ما در
سالهای آینده ممکن است مشکالت فراتر از
این را شاهد باشیم .یکی از مواردی که در هر
اکوسیستم تاالبی مهم است ،عمق و کیفیت
آب است .عمق و کیفیت آب در میانکاله تغییر
کرده و باعث آسیب رساندن به پرندگان شده
است .ما در میانکاله شاهد تغییرات جمعیتی
و گونهای بودهایم و این روند در آینده هم به

چیست؟

در دو-سه دهه اخیر ،فعالیت در فریدونکنار به
سمت بیقانونی افسارگسیختهای حرکت کرد.
دامگاهداران از روشهایی برای صید پرندگان
استفاده میکنند که نسل پرندگان را به صورت
جدی در خطر قرار میدهد .پرندگان به شکل
انبوه از بین میروند و باید از این اتفاق به
عنوان فاجعهای ملی و البته بینالمللی یاد کرد.
مجله ساینس ،مدتی پیش تخمینی از تعداد
پرندگان شکار شده در فریدونکنار داشت و
بر این اساس رقم یک و نیم میلیون پرنده
عنوان شده بود .اگر به سرشماری پرندگان
برگردیم ،به آمار چهار تا هفت میلیون پرنده
آبزی و کنارآبزی در زمستان میرسیم که
شکار یک و نیم میلیون پرنده از این تعداد
وحشتناک است .در واقع این بزرگترین کشتار
سیستماتیک پرندگان مهاجر در خاورمیانه
است .یعنی با برنامهریزی و الگوی مشخص
این اتفاق رخ میدهد .بر این اساس ما در
فریدونکنار افرادی را داریم که با برنامهریزی
شکار میکنند و از سویی خریدارانی را داریم

و با اقدامات ناگهانی و تصمیمات یکشبه
نمیتوان مسئلهای که طی چند دهه به وجود
آمده را حل کرد.

آیا درکشورهای دیگرهم شکاردراین

ابعاد و استفاده از ابزارهایی که در

منطقهای چون فریدونکنار شاهدش

هستیم وجود دارد؟

بله .متاسفانه در همه کشورها معضل شکار

وجود دارد اما میزان آن کم و زیاد است .در
منطقه خارومیانه وضعیت کشورهای همجوار
هم خوب نیست .ما اگر بتوانیم معضل
فریدونکنار را حل کنیم ،میتوانیم به یکی از
کشورهای موفق در مدیریت شکار غیرقانونی در
خاورمیانه بدلشویم .این مسئله اتفاقا دوباره
اهمیت حل مسئله فریدونکنار را به ما گوشزد
میکند .در کشورهای خاورمیانه شکار پرندگان
بسیار رایج و بیضابطه است .در کشور عراق،
شاهد کشتار وسیع پرندگان در تاالبهای بصره
و هورالعظیم هستیم .در عربستان اوضاع بدی
وجود دارد .در پاکستان ،سوریه ،افغانستان و
مناطقی از مصر معضل جدی در زمینه شکار
پرندگان مهاجر دیده میشود .اما کشورهای
موفقی مثل لبنان و ترکیه هم هستند که
توانستهاند تا حد زیادی شکار غیرقانونی را
کنترل کنند.

نقش سازمانهای بینالمللی در

حراست از پرندگان و الزام به

کشورها برای حفاظت از آنها را چطور

که آنها هم با برنامهریزی اقتصادی خریداری

ارزیابی میکنید؟

فیزیکی برای دیدار این دو گروه با یکدیگر

بینالمللی است و اگر همه کشورها با کمک

و حتی قاچاق میکنند .این بازار فقط مکانی
است .حذف بازار فریدونکنار فقط محل دیدار
صیاد غیرمجاز و خریدار را عوض میکند.
این حل مسئله نیست .معضل این است که

حفاظت از پرندگان در مجموع موضوعی
یکدیگر این کار را انجام ندهد موفق نخواهیم
بود .هیچ کشوری به تنهایی موفق به حفاظت
از پرندگان کشورش-خصوصا پرندگان مهاجر-

کمیته ارزیابی سد مارون ۲در سازمان حفاظت

محیط زیست در اواخر سال گذشته به ایرنا

گفت :در این نشست مخالفت خود را با ساخت
این سد اعالم کردیم که در صورتجلسه هم قید

شده اما به رغم مخالفت این اداره کل ،سازمان
حفاظت محیط زیست با ساخت این سد

فالمینگوها در تاالبهای کشور
شاهد بودیم که پلیکانها

زیستی ساخت این سد صادر شود.

نیست .سالهای بسیاری
مکان مناسب زادآوری را پیدا
نمیکنند .بسیار مشاهده شده

کردن ایرادهای گزارش ارزیابی ،مجوز محیط

او با بیان اینکه گزارش ارزیابی محیط زیستی

سد مارون ۲بسیار ضعیف بوده تصریح کرد:

رکن اصلی ارزیابی محیط زیستی بررسی تاثیر

که تعداد زیادی از گونه سلیم،

در معیشت و مسائل اجتماعی یک طرح است

طوقی ،در میانه بهار تخمها و

اشرفی افزود :برای سد مارون ۲توسعه بخش

مثل سلیم کوچک و سلیم
جوجههایشان را به دلیل بستن
ورودی تاالب از دست دادهاند

که در این گزارش توجهی به آن نشده است.

کشاورزی و مصارف دیگر پیشبینی شده که با

توجه به حجم مخزن سد کامال مشخص است

شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود و بارگذاری
بیشتری صورت خواهد گرفت بنابراین مطمئن

یا از بین رفتهاند ،یا حال خوشی ندارند و

هستیم با ساخت این سد ،هیچ آبی از رودخانه

این یعنی تاثیر مستقیم بر کاهش جمعیت

مارون-جراحی به تاالب شادگان نخواهد رسید.

و تنوع گونهای پرندگان مهاجر .اعداد دقیقی

او اضافه کرد :استدالل وزارت نیرو این است

از این ماجرا نمیتوانیم داشته باشیم اما

که نیاز آبی در خوزستان آنقدر زیاد نیست و با

جمعیت پرندگان مهاجر در دهههای گذشته

افزایش راندمان آبیاری در این استان میتواند
نیازهای خود را تامین کند به این معنی که

زمان گذشته تعداد و تنوع کمتر شده .در

خوزستان باید با صرفهجویی راندمان آبیاری

فالمینگوها در تاالبهای کشور نیست.

متوسط کشوری برساند اما درخواست ما این

حال حاضر دیگر خبری از زادآوری گسترده

خود را از  ۳۰درصد به متوسط  ۴۵درصد که

سالهای بسیاری شاهد بودیم که پلیکانها

است که اگر فکر میکنند حوضه مارون آب

مشاهده شده که تعداد زیادی از گونه سلیم،

کشت را تعدیل و آبیاری مکانیزه را اجرا کنند

بهار تخمها و جوجههایشان را از دست دادهاند

مارون ۲را بسازند.

مکان مناسب زادآوری را پیدا نمیکنند .بسیار

مازادی دارد ،ابتدا ساختارها را اصالح و الگوی

مثل سلیم کوچک و سلیم طوقی ،در میانه

و بعد از آن اگر آب مازادی وجود داشت ،سد

چرا که ورودی تاالب به دالیل مختلف بسته

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان

همچنین با تاکید بر ضرورت تامین حقابه تاالب

شده .وضعیت پرندگانی که زندگیشان وابسته

بینالمللی شادگان ،گفت :این تاالب در شرایط

به تاالبهاست اصال مناسب نیست .اگر ما
این اراضی با مبالغ باال توسط دامگاهداران برای

محمدجواد اشرفی با اشاره به برگزاری نشست

موافقت ضمنی کرده و قرار است بعد از برطرف

قابل قیاس با یکدیگر نیست .هرچه بیشتر
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کار اشتباهی است.

نتوانیم تاالبهایمان را احیا کنیم در آیندهای
نه چندان دور پرندگانی که االن میبینیم را
نخواهیم دید .مدتهاست در بسیاری از
تاالبهای ما پرندگان زادآوری موفق نداشتهاند
و وضعیت بحرانی است .از سویی این مشکل
باعث شده تا پرندگان هر نقطهای را که گیر
میآورند برای زادآوری استفاده میکنند.
این ناراحت کننده است که به جای زادآوری
در تاالبها ،در تصفیهخانهها و الگنهای آب
کارخانهها زادآوری میکنند چرا که تنها منابع
آب پایداری است که برایشان موجود است.
اما این منابع آب پایدار هم آلودگی باالیی
دارند و در نتیجه منجر به مرگ جوجهها
میشود .در آخر باید گفت که کاهش گونهها
و جمعیت به خاطر خشکی تاالبها محسوس

میلیونها سال است که رخ
میدهد و تاالبهای شمال
ایران محل استراحت آنها
بوده اما ما در چند دهه
اخیر زیستگاه هیرکانی را
بهطور کامل دستخوش تغییر
کردهایم ،تاالبهای جنگلی
نابود شدهاند و تاالبهای
ساحلی از جمله میانکاله،
بوجاق و انزلی بهشدت
تحتتاثیر فعالیتهای
انسانی است

است و فرصت حفظ پرندگان هر روز کمتر از

تعداد گوزنهای زرد

پرندگان مهاجر موثر است .ابعاد مختلف
این تاثیرگذاری البته هنوز مشخص نیست

توسعهیافته به سراغ راهحلهای مختلف
رفتهاند که الزم است ما هم به آن سمت برویم.
یکی از راهحلها این است که وقتی نیازی به
نور نیست ،خاموشی حاکم شود .مثال ساعات
میانی شب .نورها متمرکز به روی زمین باشند
نه به سمت آسمان و همچنین از طیف رنگی
نوری استفاده شود که کمترین تاثیر را روی
گونههای جانوری بهخصوص پرندگان دارند.

شادگان وجود ندارد افزود :حیات تاالب شادگان،

سد مارون ۲اعالم کرده بود.

آلودگی نوری از جهات مختلفی روی زندگی

دو درصد بیشتر میشود .این میان کشورهای

او با بیان اینکه سرمایهگذاری مهمتر از تاالب

سال گذشته مخالفت این سازمان را با ساخت

مهاجررا تحت تاثیرقرارمیدهد؟

اما باید بدانیم آلودگی نوری زمین هر سال،

اقتصادی و امنیتی ایجاد کند.

نزاده معاون سابق این سازمان
کرده که الهیجا 

این نوع از آلودگی چطور زندگی پرندگان

پرندگان با ساختمانها یا موانع مختلف شود.

اشتباهی است و میتواند تنشهای اجتماعی،

زیست در حالی با سد مارون ۲اعالم موافقت

مهاجر ،تمرکز بر آلودگی نوری است.

آلودگی نوری حتی میتواند منجر به برخورد

بنابراین بارگذاری جدید روی این حوضه کار

بر اساس این گزارش ،سازمان حفاظت محیط

شعار امسال روز جهانی پرندگان

هم میتوان به قیمت جانشان تمام شود.

مارون هیچ آبی وارد تاالب شادگان نمیشود

منعکس شده است.

این اقدامات در دستور کار نبوده است.

زمین را با ماه یا ستارهها اشتباه بگیرند و این

اشرفی اضافه کرد :در برخی روزها از رودخانه

این موضوع نیز به سازمان محیط زیست

و جایگزین ،امن کنیم .اما تاکنون هیچکدام از

مهاجرت را اشتباه کنند و نورهای روی سطح

این طریق آب به تاالب میرسد.

بین حوضهای هم محسوب میشود که

حاشیه تاالبها را به عنوان زیستگاه اضطراری

نوری به راحتی باعث میشود آنها مسیر

تامین نشده و عمال حدود  ۲مترمکعب برثانیه از

به گفته اشرفی ،طرح سد مارون ۲انتقال

به طور کامل از دست ندهیم .یا اینکه مناطق

میدانیم این است که در طول شب ،آلودگی

از رودخانه کارون تخصیص یافته بود که آن نیز

روی میدهد.

از پرندگان زادآوری داشته باشند و گونهای را

یا استراحت را اشتباه کنند .نکته دیگری که

او افزود :برای این تاالب پنج مترمکعب حقابه

آن ،اهمیت دارد و اگر نابود شود فاجعه بزرگی

بخشهایی از تاالب را حفظ کنیم تا تعدادی

کنند .ممکن است بر این اساس زمان مهاجرت

تاالب عمال با زهابهای نیشکر زنده است.

خانوارها دارد و ارزشهای کارکردی و اکولوژیکی

هم داشت .بهطور مثال باید بتوانیم حداقل

پرندگان موثر است و باعث میشود آنها خطا

هم به عنوان حقابه تاالب تامین نمیشود و این

تنوع زیستی و تاثیری که در تامین معیشت

بلندمدت است اما باید برنامهریزی کوتاهمدت

اما تا اینجای کار از چند نکته مطمئنیم .یک

در حالی است که هم اکنون حتی  3مترمکعب

صرف نظرازکنوانسیونهای بینالمللی  ،به دلیل

قبل است .طرح احیای تاالبهای خشکیده

اینکه آلودگی نوری بر روی ساعت بیولوژیکی

نرمال باید ساالنه بصورت متوسط  ۳۸مترمکعب

بر ثانیه حقابه از رودخانه مارون دریافت کند این

حل مشکل فریدونکنار در
گرو تغییر سیستمی است که
آنجا حاکم است .درآمدزایی
صیادان باید بر اساس صید
پایدار باشد .صیدی که نه
به جمعیت پرندگان آسیب
برساند و نه عاملی شود که
زمینها تغییر کاربری دهند.
بخشی از زیستگاههایی که
آنجا وجود دارد باید توسط
دولت خریداری و برای
پرندگان حفاظت شود

کرخه به هفت راس رسید
رئیس پارک ملی کرخه از تولد یک گوساله

جدید در سایت حفاظت و نگهداری گوزن زرد
ایرانی خبر داد و گفت :تعداد گوزنهای زردایرانی

این پارک به هفت راس رسیده است.

محمدالوندی با اشاره به آخرین وضعیت
گوزنهای سایت حفاظت و نگهداری پارک
ن شوش
ملی کرخه واقع در محدوده شهرستا 

و کرخه به ایرنا توضیح داد :در حال حاضر

هفت راس گوزن زرد ایرانی در یک فضای پنج
هکتاری در پارک ملی کرخه به قصد تکثیر و
افزایش جمعیت این گونه ،نگهداری میشوند.

چهار رأس از این تعداد ،گوزن نر و  ۲راس ماده
هستند و تنها یکی از این گوزنهای ماده به

بلوغ و زادآوری رسیده که حدود  ۲۰روز پیش

زایمان کرد و نخستین تولد در سال  ۱۴۰۱در این
سایت به شمار میرود .او وضعیت گوزنهای

زرد ایرانی سایت حفاظت و نگهداری کرخه به
ویژه گوزن تازه متولدشده را خوب ارزیابی کرد
و ادامه داد :تالش داریم فعال به حریم طبیعی

سزا
گوزنها وارد نشویم تا از ایجاد فضای استر 

برای گوزن تازه متولد شده جلوگیری شود لذا
هنوز از جنسیت آن اطالعی نداریم.

4

پیاممریاث
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ادامه از صفحۀ 1

مجلس علیه قانون قیام میکند

از نفتفروشی

به تاریخفروشی رسیدیم!
بیاییم با هم به جستوجوی تفکر کسانی که
برای نخستین بار خواستار این بازنگری بودند،
برویم .جالب است بدانید ،رد پای این طرح
به دورهی احمدینژاد برمیگردد که امروز از
دیدگاه اصولگرایان به نام جریان انحرافی
شناخته میشوند و این طرح نخستین بار از
تاریکخانه ناکارشناسان دورهی ریاست «حمید
بقایی» در سازمان میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی بیرون آمده است .حمید بقایی که
مدتها به دالیل مشخصی زندان بوده و رویکرد
و نگاهش به ایران اظهرمنالشمس است .این
در روز روشن» لقب گرفت و قاطعانه رد شد.

را دوباره مطرح کرده و این بار امضا هم گرفته
است .چه کسانی این طرح را امضا کردهاند؟ و

باستانشناسی ،تبدیل شدن ایران به هاب
ارز به کشور ،ایجاد ردیف درآمدی جدید برای
وزارت گردشگری و میراثفرهنگی برای خرید
و حفظ آثار باستانی ،حفظ گنجینه تمدنی از

مجلس به دنبال حراج اشیای تاریخی

نادر علیدادی سلیمانی ،باستانشناس :این طرح سخیف است و حتی نام بردن از آن خطرناک است
باستانشناسان میگویند حتی نام بردن از چنین طرحی خطرناک است .آنها از اینکه نمایندگان مجلس اشیای تاریخی و هویتی کشور

به نظر میرسد که این افراد هنوز تاریخ و اشیا

را «گنج» خواندهاند شوکهاند و ابراز تاسف کردهاند .امضای  46نفر از نمایندگان پای طرحی نشسته که پیش از این در سال  ،89از سوی

حمید بقایی ،رییس وقت سازمان میراث فرهنگی ،مطرح شده بود و با آن مخالفت جدی شد .حاال امضاکنندگان طرح «استفاده بهینه از

همین حاال هم ما با مشکالت جدی در حفظ

تازه قاچاقچیها به صورت شبانه کار میکنند.
یک لحظه فکر کنید ،اگر خرید و فروش

| مهتاب جودکی |
| روزنامهنگار |

قانونی شود ،معلوم نیست که فردا محوطهها
چگونه شخم زده شوند .بر اساس قوانین
فعلی جمهوری اسالمی« :خارج کردن میراث
فرهنگی یا ثروتهای ملی حتی در صورتیکه
به خارج کردن آن از کشور نیز نینجامد ،قاچاق
محسوب شده و تمام اموال کشف شده،
قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط
میشود».حاال با این طرح جدید ،دولت
موظف است ،اشیا تاریخی را خریداری کند!
اگر چه هیچکس نمیداند ،منابع مالی آن از
کجا باید تامین شود! اگر ردیف مالی دارید چرا
پس به وزارتخانه میراثفرهنگی نمیدهیدکه
آقای ضرغامی میگوید برای حفاظت هر اثر
 ۳۰هزارتومان داریم .در حال حاضر بزرگترین
چالشی که وزارت میراثفرهنگی در بوق و کرنا
کرده« :نداری است!» این تناقض را چگونه
حل میکنید؟
اما هاب منطقهای شدن از همه مزایا جالبتر و
قابل تاملتر است؛ یعنی خودمان آثار تاریخی را
به حراج بگذاریم و آن وقت پولش در جیب چه
کسانی میرود؟ این کار به نفع کدام ملت ایران
است؟ ارزآوری چگونه انجام میشود؟ مطمئن
هستید که خریدار اثر تاریخی پولش را در ایران

منتقدان میگویند مجلس با
این طرح مقابل قانون قرار گرفته
است .همچنین بعضی معتقدند
که دستهای پنهان حفاریهای
غیرمجاز حاال به مجلس شورای
اسالمی کشور رخنه کرده است.
آنها میگویند به سرانجام رسیدن
چنین طرحی و تالش برای انجام
حفاریهای تجاری که از حفاری
علمی باستانشناسی به دور
است ،عقبگرد به دوره قاجار است

اما

بیاییم

سراغ

اشیای باستانی و گنجها» را پس از  12سال دوباره به جریان انداخت ه و به دنبال قانونی کردن حفاریها و ارزآوری از اشیای باستانی کشور
هستند و میخواهند ایران را به «هاب خرید و فروش آثار باستانی» تبدیل کنند .بند به بند این طرح که دوم اردیبهشت به مجلس ارائه

شده ،در تعارض با قانون است و باعث حیرت باستانشناسان و کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی کشور شد ه است.

بگذارند .تپهها و محوطههای باستانی نابود

قاسم

ابراهیمی،

سیدمحمود

نبویان،

میشود».

ساعدی ،سیدجلیل میرمحمدی میبدی،

او از سوی دیگر از نگاه غیرعلمی به

محسن پیرهادی ،بهروز محبی نجم آبادی،

حفاریهای باستانشناسی در طرح نیز

مجتبی توانگر ،ناصر حسینیپور گچساران،

انتقاد میکند« :کاوشهای باستانشناسی

جعفر قادری ،حسینعلی حاجی دلیگانی،

کشور تا امروز ،توسط باستانشناسان

حسن همتی ،مجید نصیرائی ،کیومرث

مجرب و صاحب صالحیت علمی صورت

سرمدی واله ،علیرضا عباسی ،سیدجواد

گرفته و هدفش کشف زوایای تاریک

حسینیکیا،

علیاکبر

و ناشناخته گذشته انسان بوده است؛ از

بسطامی،

گذشتههای بسیار دور تا دورههای اسالمی.

فروردین ،الیاس نادران ،غالمحسین کرمی،

این کاوشها به طور مثال به دنبال پاسخ

کوهساری،

سواالتی

چون

ارتباطات

مهدی

اصغر
احمد

عسگری،

سلیمی،
مرادی،
غالمعلی

محمدمهدی

فرهنگی،

مجتبی رضاخواه ،علیاکبر علیزاده برمی،

منطقهای و فرامنطقهای و تاثیر و تاثرهای

جهانگیرزاده،

فرهاد

طهماسبی،

عباس

نهاده و پذیرفته ،علوم و حرفهها و مشاغل

موسی احمدی ،سلمان اسحاقی ،ذبیحهللا

است نه صرفا خود اشیا .حاال کافی است

اعظمی ساردوئی و سهراب گیالنی.

در حالی که اخبار میراث فرهنگی کشور

عتیقه باشد ،حفاری تجاری است ،اجازه

حتی یک روز از حفاریهای غیرمجاز

حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده

اشاره او به طرحی است که پیش از این
محمود

و تالش برای قاچاق اشیا خالی نیست،

میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در

اواخر دوره

طرح  21مادهای مجلس برای قانونی کردن

فهرست آثار ملی ثبت شده ،حفاری تجاری

احمدینژاد در مجلس عنوان شده بود و

حفاریها تالش میکند .بر اساس این

ممنوع است .این تنها یکی از موارد قانونی

در نهایت مخالفتها با آن جلوی بررسی

طرح همه کسانی که مدرک کارشناسی ارشد

است که در تعارض جدی با طرح تازه قرار

طرح را گرفت.

تاریخ ،گوهرشناسی دارند و حتی کسانی که

دارد .بر همین اساس منتقدان میگویند

این باستانشناس میگوید حتی به زبان

دکترایی غیر از رشته باستانشناسی دارند

مجلس مقابل قانون قرار گرفته است.

آوردن این خطرناک است و حفاریهای

با گذراندن «دوره کوتاهمدت کاوشگری

همچنین بعضی معتقدند که دستهای

غیرمجاز سالهای  79تا  83در جنوب

میتوانند

پنهان حفاریهای غیرمجاز حاال به مجلس

کرمان بهخصوص جیرفت یادآوری میکند

مجوز حفاری بگیرند .همچنین وزارت

شورای اسالمی کشور رخنه کرده است .آنها

که طی آن «شمار زیادی از گورستانهای

و

حفاری

باستانشناسی»

میراث فرهنگی باید سامانه آثار باستانی

میگویند به سرانجام رسیدن چنین طرحی

پیش از تاریخ و حتی محوطههای دوره

را راهاندازی کند تا افراد اطالعات اشیای

و تالش برای انجام حفاریهای تجاری

اسالمی غارت شدند و گورستانها بهطور

کشف شده را در آن ثبت کنند و البته در

که از حفاری علمی باستانشناسی به دور

صد درصدی از بین رفت» .به گفته او از

صورتی که اشیا تا یک سال خریداری

است ،عقبگرد به دوره قاجار است.

قِ بل این حفاریهای غیرمجاز شمار فراوانی

نداشت ،حتی افراد خارجی هم میتوانند

این طرح سخیف است

از اشیا از طریق مرزهای زمینی ،آبی و

آن شی را بخرند .طرح ارزشگذاری اشیای
مکشوفه را به «کارشناسان قیمتگذاری
سامانه» سپرده و میگوید« :فسیلها،
سفالینهها ،پیکرههای مومیایی شده ،اشیاء
فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰
سال هستند مشمول این قانون هستند».
وجود این موارد در طرح استفاده بهینه از
ماده  12قانون عتیقات کشور (مصوب

برای

 )1309حفاری اگر فقط برای کشف آثار

فارغالتحصیالن .به نظر میرسد کسانی که

ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری

این طرح را دادهاند ،نمیدانند ما رشتهای به

علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای

نام گوهرشناسی نداریم! تاریخشناسان هم

ریاست

جمهوری

نادر علیدادیسلیمانی ،باستانشناس
طرح تازه مجلس را «بسیار سخیف و
خطرناک» میخواند .او با ابراز تاسف از
دنبال کردن چنین طرحی به «پیام ما»
میگوید« :ما پیش از این نیز با چنین
طرحی

مواجه

شده

بودیم.

متاسفانه

نمایندگان مجلس بدون توجه به جوانب
این امر ،طرحی را نوشته بودند که به
طور خالصه به دنبال قانونمند کردن
حفاریهای غیرمجاز و رونق حفاریهای
تجاری در ایران بود .یعنی به دنبال این
بودند که اشیایی که به دست میآید را

در حالی که اخبار میراث
فرهنگی کشور حتی یک از

مجلس به دنبال چیست؟

بر اساس جزئیاتی که از طرح منتشر
شده ،امضاکنندگان مزایایی برای این
طرح برشمردهاند که این موارد به طور
جدی مورد انتقاد قرار گرفته است۱« :
 تبدیل شدن ایران به هاب منطقهایخرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز
به کشور  - ۲ایجاد ردیف درآمدی جدید
برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی
برای خرید و حفظ آثار باستانی -۳
اشتغالزایی فراوان برای فارغالتحصیالن
رشتههای مرتبط با تاریخ ،گوهرشناسی و
باستانشناسی  - ۴حفظ گنجینه تمدنی و
میراث باستانی از تخریبها و کاوشهای
غیرکارشناسی  - ۵حفظ گنجینه تمدنی و

بفروشند و برای مملکت ارزآوری کنند».

اشیای باستانی در حالی است که بر اساس

خرید میکند و در ترکیه ملک نمیخرد؟
اشتغالزایی

است ،چه برسد به اینکه برایش قانون هم

الهویردی دهقانی ،حسین جاللی ،یحیی

طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» واکنشبرانگیز شد

تاریخی را با نام عوامانهی «گنج» میشناسند.
آثار تاریخی روبهرو هستیم و تمام محوطههای

حتی نام بردن از این طرح خطرناک

علیرضا سلیمی ،روحهللا حضرت پورطالتپه،

قصد به دست آوردن اشیا».

فروش به ثمن بخس به دالالن و قاچاقچیان».

باستانی سراسر ایران سوراخ سوراخ است.

اشیای تاریخی این کشور را گنج بنامند؟

پورفرد ،البرز حسینی ،سارا فالحی ایالم،

انباشته شده ،بیاید حفاری کنید فقط به

از تخریبها و کاوشهای غیرکارشناسی،

منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود

و بعد بروند دنبال حفاری؟ چطور توانستند

حسین

امیرحسین

یعنی بدون توجه به الیههای فرهنگی که

«حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی

رشتههای مرتبط با تاریخ ،گوهرشناسی و

وادارشان کرد که حتما مجوز دریافت کنند

بانکی

امامیراد،

حقوردی،

طی چند هزار سال صورت گرفته ،روی هم

چگونه و با چه تحلیلی جزو مزایای آن نوشتهاند:

لزایی فراوان برای فارغالتحصیالن
اشتغا 

حسین

عبدالکریم

که ما بگوییم حفاری تجاری انجام دهید:

| خانه ملت |

خطر یک بار از سر تاریخ ملت ایران گذشت.

میکنید میشود جلوی مردم را گرفت و

همدان،

جمیری ،فریدون حسنوند ،علی یزدیخواه،

به

طرح همان زمان ،در بدو مطرح شدن «قاچاق

اما عجیب است که بار دیگر مجلس انقالبی آن

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

میراث باستانی از فروش به ثمن بخس

حفاریهای غیرمجاز و تالش
برای قاچاق اشیا خالی نیست،
طرح  21مادهای مجلس
برای قانونی کردن حفاریها
تالش میکند .بر اساس این
طرح همه کسانی که مدرک
کارشناسی ارشد تاریخ،
گوهرشناسی دارند و حتی
کسانی که دکترایی غیر از رشته
باستانشناسی دارند با گذراندن
«دوره کوتاهمدت کاوشگری
و حفاری باستانشناسی»
میتوانند مجوز حفاری بگیرند

به دالالن و قاچاقچیان» نگاه اقتصادی به
تاریخ کشور در طرح تازه مجلس در حالی
است که از زمان روی کار آمدن عزتهللا
ضرغامی ،حتی نگاه به گردشگری هم با
رویکرد اقتصادی بوده و مفهوم گردشگری
فرهنگی نیز فراموش شده است.

فقط یک نفر امضایش را پس

گرفت

نام نمایندگانی که امضایشان پای این
طرح دیده میشود ،از دیروز در حال دست
به دست شدن است :نصرهللا پژمانفر،
یعقوب

رضازاده،

احمدحسین

فالحی

علیدادیسلیمانی به واکنش باستانشناسان
خشنود است و میگوید« :درباره این طرح
نامهای به نماینده جیرفت نوشتم که یکی
از امضاکنندگان این طرح بود .البته او چند
ساعت بعد اظهار پشیمانی کرده ،امضایش
را پس گرفته و گفته که جلوی این طرح را
خواهد گرفت ».بر این اساس با وجود تمام
انتقادات ،از میان  46نامی که ذکر شد فقط
ذبیحهللا اعظمی ساردوئی امضایش را پس
گرفته اما این موضوع هنوز به صورت رسمی
اعالم نشده است.

هوایی از کشور خارج شد و دست آخر این
اشیا وارد بخشی از موزهها و مجموعههای
خصوصی اروپا ،آمریکا و کشورهای عربی
شدند و حتی موزههای بزرگ دنیا از جمله
موزه لوور شماری از اشیای جیرفت را
خریداری کردند.
علیدادیسلیمانی معتقد است این طرح
رسمیت بخشیدن به قاچاق و حفاریهای
غیرقانونی است و میگوید« :آنها به
دنبال این هستند که قانونی برای حفاری
بگذارند و افراد برای پیدا کردن اشیا از
وزارت میراث فرهنگی مجوز بگیرد .اما فکر

کارشان در پژوهشکدهها و کتابخانههاست نه
در میدان قاچاق! اگر منظور باستانشناسی
است که آن هم طبق قانون جزو مشاغل
حاکمیتی است و کسی که مجوز برای
کاوش میگیرد باید طرح علمی و سوال

مهندسی آب هخامنشیان زیر ذرهبین کاوشگران

تاریخی داشته باشد ،دنبال گنج نیست .چرا
متوجه نیستید؛ باستانشناسی گنجیابی
نیست! زیر نظر بازرسان باید فعالیت کند و
باستانشناس باید از کاوشهایش گزارش
ارائه دهد تا رازی از تاریخ این مملکت و
هویت ملی پنهان نماند و در جهان با مدرک
مدعی تاریخی بودنمان باشیم ،دست
خالی چه حرفی برای گفتن است؟ اینکه
هر کسی بخواهد هر جایی را که دلش
خواست بکاود که دیگر چیزی از محوطهها
باقی نمیماند .برای باستانشناسی مدرک
فنیحرفهای نمیدهند .یعنی شما الفبای
اولیه را نمیدانید و طرح مینویسید؟
این طرح علیه قانونی است که با خون دل
زمانی در مجلس با تالشهای دکتر عزتهللا
نگهبان به تصویب رسیده است تا جلوی
قاچاق اشیای عتیقه که زمانی منسوب به
شهرام پهلوینیا ،پسر اشرف پهلوی بود ،گرفته
شود .نگهبان و مجلس آن روزگار جلوی قاچاق
را گرفتند و در سال  1347قطعنامهای در
محكومكردن قاچاق و فروش اشیای عتیقه
تصویب شد .حتی دکتر نگهبان میخواست
خیابان منوچهری را تعطیل کند .این قطعنامه
در سال  ۱۹۷۲میالدی در یونسکو هم تصویب
و امکان پیگیری خرید و فروش غیرقانونی
آثار تاریخی از سوی پلیس بینالملل مهیا
شد .حاال بعد از این همه سال به این نتیجه
رسیدیم ،برای ارزآوری تاریخ بفروشیم؟ آیا از
نفتفروشی به تاریخفروشی رسیدهایم؟

کاوش اطراف سازه معماری
درون هسته بند که به دلیل
حفاری غیرمجاز تخریب
شده و آسیبدیده در این
پروژه انجام میشود

فصل دوم کاوش بند هخامنشی دیدگان

در سال  ۱۳۹۹فصل نخست کاوش بند

(بستان خانی) با مجوز پژوهشگاه

دیدگان انجام و بخشهایی از سازههای

میراثفرهنگی و گردشگری در حال انجام

معماری موجود در این بند کاوش شد،

است و ساماندهی ،مرمت و حفاظت این

افزود :فصل دوم کاوش بند دیدگان

شاهکار مهندسی آب ایرانباستان پس از

هماکنون در حال انجام است که در این

پایان کاوش توسط پایگاه میراثجهانی

برنامه پژوهشی تالش میشود بقایای

پاسارگاد آغاز میشود.

ساختار معماری مرتبط با آب ،شامل

ب ه گزارش ایسنا ،محمدرضا کرمی،

براه و آواربرداری بخش آب
الیروبی آ 

سرپرست هیات باستانشناسی مستقر

پخش بند کاوش و مستندنگاری شود.

در منطقه ،بند (سد) دیدگان را از سازههای

سرپرست هیات باستانشناسی بند دیدگان

آبی هخامنشی ناحیه پاسارگاد خواند که

گفت :کاوش اطراف سازه معماری درون

در حوضه آبریز رود پلوار ،بخشی از آبریز

هسته بند نیز که به دلیل حفاری غیرمجاز

«بختگان» و «طشک» جای گرفته است.

تخریب شده و آسیبدیده در این پروژه

این باستانشناس با بیان اینکه در این

انجام میشود تا بتوانیم اطالعات درست و

حوضه آبریز دو مرکز مهم هخامنشی

بیشتری از چگونگی نقشه و طرح این سازه

پاسارگاد و تخت جمشید قرار دارد که این

و کارکرد آن به دست آوریم.

سازهها با هدف فراهم کردن آب مورد نیاز

او در ادامه بیان کرد :ساماندهی ،مرمت

این دو مرکز ساخته شده است ،اظهار

و حفاظت بند دیدگان به عنوان شاهکار

براهها و شبکههای
کرد :بیش از  ۱۰بند ،آ 

مهندسی آب ایرانباستان یکی ازبرنامههای

آبرسانی با درازای بیش از  ۱۰۰کیلومتر

پایگاه میراثجهانی پاسارگاد است که پس

و چندین چشمه و آبگیر این مجموعه

از پایان کاوش آغاز میشود.

سازههای آبی را تشکیل میدهد.

کرمی همچنین با اشاره به این موارد عنوان

او بند دیدگان را که «بستانخانی» نیز

کرد :با توجه به میزان تخریب و آسیبهای

نامیده میشود ،بزرگترین بند تاریخی

وارد شده به این بند ،مساعدت و مشارکت

ایران دانست که با بلندای تاج  ۲۱متر و

پژوهشگاه میراثفرهنگی وگردشگری

گستره دریاچه نزدیک به  ۲۰۰هکتار تاکنون

و وزارت نیرو برای ساماندهی ،مرمت

شناسایی شده است.

و بازسازی بند دیدگان بسیار ضروری و

ن اینکه
این باستانشناس همچنین با بیا 

سودمند خواهد بود.

محوطه

به دنبال عملیات شهرداری ایذه

ارگ اتابکان فروریخت

عمارت اتابکان تنها یادمان شهری ایذه

به موزه ایران باستان تحویل شده ،همچنین

اقدامات کارساز نبوده و کارگزاران شهرداری

که به دوران پایتختی اتابکان لر بزرگ به

به سعی اداره میراث ایذه در سه سال گذشته

با حضور رئیس پایگاه آیاپیر به تخریب

فاصلهی سالهای  ۵۵۰تا ۸۲۷هجری ست

از میان همین شکسته کاشیهای خرد شده

ادامه دادهاند.

وابن بطوطه سیاح مراکشی ازآنجا بازدید

و پراکنده درمحوطه ،این بنای ایلخانی،

این گزارش همچنین میافزاید که پایگاه

کرده وشرح مفصل ومبسوطی ازاقامت

تیموری توسط مرمتگران اعزامی از میراث

باستانشناسی چگونه اجازه داده که وسایل

درآن مجموعهی بی مانند رانوشته،اخیرا

کشور دو لوح بزرگ با نقوش ویژه وصالی،

و ماشینآالت سنگین و لودر و بولدوزر

توسط پایگاه باستانشناسی ایذه به بهانه

قرینهسازی ،مرمت وترمیم شده که به عنوان

وارد حریم آثار تاریخی شوند ،و پیهها و

تسطیح و ساماندهی حفاری بابی تخریب

کاشیکاریهای زیبای این عمارت در موزه

جدارههای این بنای ارشمند را تخریب

و آسیب قرارگرفته وبسیاری ازالحاقات

باستانشناسی ایذه نگهداری میشود.

کنند .همچنین کاشیها ،گچبریها ،نقش

این بنا که مورد ثبت قرارگرفته بود ازبین

در هنگام این عملیات غیرمجاز عدهای

و نقوش وسفالینههایی که زیر فشار

برداشته شده است.

از دلسوزان میراث فرهنگی و شهروندان

چرخهای لودرها و کمپرسیها خرد نشده

به گزارش میراث خبر ،این محوطه پیشتر

خود را جلوی تیغه لودر انداخته تا مانع از

نیز به عنوان نخاله بدون هیچگونه بررسی از

از سوی جعفر مهرکیان ،باستانشناس

این تخریب و آسیب به بنا شوند اما این

محوطه خارج و دور ریخته شدهاند.

کاوش شده است .او بارها بر اهمیت این
محوطه و ساماندهی آن تاکید کرده بود.
این رسانه دیروز نوشت« :در این عملیات
غیرکارشناسانه و غیرمسوالنه که بیل ولودر
شهرداری ایذه انجام گرفته دیوارهای بیرونی
برداشته شده و قریب  ۲۰کمپرسی وکامیون
خاک و مواد بدون آنالیز وتفکیک وبررسی
که حاوی سفالینهها وقطعات خوردشده ی
کاشیهای ایلخانی وتیموری بوده بار زده
شده و به عنوان نخالههای ساختمانی به
خارج از شهر ریخته شده است».
بر اساس این گزارش عمارت اتابکی درسال
 ۱۳۵۶هنری رایت شناخته شده و ۱۱عدد آن

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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یک کارشناس حیاتوحش در گفتوگو با «پیام ما» تشریح کرد:

طریق منابع آبی مشترک و مراتع مشترک و
بر اساس نتایج نمونهبرداری از یک راس قوچ

دومینوی کشتار پلنگها با شیوع آبله در سمداران

تغییر سبک زندگی

وحشی تلف شده توسط دامپزشکان محیط

ژاپنیها برای صرفهجویی

زیست هرمزگان وجود بیماری آبله در قوچها
و میشها محرز شد.همچنین با توجه به عدم

در مصرف انرژی

امکان انجام واکسیناسیون در حیات وحش و
درمان کل جمعیت علفخوران وحشی ،تنها راه

شیوع بیماری از شرق استان هرمزگان آغاز شد و با حرکت به سمت غرب سمداران میناب ،سندرک و هشتبندی را درگیر کرد

تالش برای صرفهجویی در انرژی به اتاقهای

کنترل بیماری در گونههای وحشی که به راحتی

پذیرایی ،سرویس بهداشتی و آشپزخانه

در دسترس نیستن ،ایمنسازی دامهای اهلی

شهروندان توکیو رسید.

بر علیه بیماریهای واگیردار مشترک است ».او

به گزارش ایسنا ،در شرایطی که دولتهای

تاکید کرد « :برای کنترل بیماری و کاهش تلفات

سراسر جهان با افزایش قیمتهای برق دست

در سال های آتی پوشش کامل واکسیناسیون در

و پنجه نرم میکنند و جنگ در اوکراین زنجیره

مستمر و سالیانه ضروری است ».در همین

کرده است ،مقامات در حال بررسی هر راه

است« :همه امور حیات وحش بر عهده اداره کل

توکیو مقامات از شهروندان خواستند یک ساعت

دام های اهلی منطقه توسط دامپزشکی به صورت

تامین سوختهای فسیلی را دچار محدودیت

گزارش مهر مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفته
محیط زیست است و بالفاصله پس ارائه گزارش
بیماری در منطقه بشاگرد از سوی محیط زیست،
اکیپهای تشخیصی دامپزشکی استان به
منطقه اعزام شدند و بیماری آبله تشخیص داده
شد.تاکنون اکیپهای عملیاتی دامپزشکی در
روستاهای منطقه حاضر شدهاند و واکسیناسیون
دامهای منطقه در برخی از روستاها انجام و در
برخی دیگر نیز در حال انجام است تا بتوانیم

ممکن برای کاهش تقاضا برای برق هستند .در

برخی دامداران منطقه معتقدند
از آنجا که دامشان بیمار
نیست ،نیازی به واکسیناسیون
نمیکنند که واکسیناسیون

درجه دستگاههای خنک کننده را در  ۲۸نگه

ندارند .آنها به هیچ عنوان قبول
عاملی برای پیشگیری در برابر
بیماری است

زیرا گرمای شدید از تگزاس گرفته تا دهلی نو،

شبکههای برق را تحت فشار قرار داده است.

فرماندار توکیو در کنفرانس مطبوعاتی ششم مه

با انداختن مسئولیت واکسیناسیون بر دوش
| پیام ما |

گفت :ما باید در این حس بحران سهیم شویم.

دامپزشکی حل نمیشود و باید اداره محیطزیست

باید از حمایت شهروندان و صاحبان کسب و کار

و فعاالن این حوزه در سایر مناطق استان به ویژه

توکیو برخوردار شویم.تالش ژاپن برای تضمین

در جاسک ،رودان ،بشاگرد و  ...نیز فعاالنهتر ظاهر

تامین برق شامل شیوههای مرسومتری

شوند زیرا تبعات عدم واکسیناسیون و همهگیری

میشود .شهروندان و شرکتها تشویق شدهاند

بیماریها در نهایت دامن حیاتوحش منطقه

| روزنامهنگار |

است که مناطق هرمزگان را زیر سایه خود قرار داده است  .مرگ سمداران در این منطقه عالوه بر کاهش جمعیت آنها ،روی زندگی پلنگ،
خرس سیاه ،شاهروباه و سایر گونههای گوشتخوار هم اثر منفی بر جای گذاشته است.

پنلهای خورشیدی پشت بامی بیشتری نصب

را میگیرد و خسارتهای جدی وارد میکند.

کنند و دولت فراهم کننده برق اصلی توکیو را

او در ادامه از چالش دیگری در این منطقه نام

برای ازسرگیری فعالیت نیروگاههای بازنشسته

میبرد که مقاومت برخی دامداران در مقابل

و غیرفعال ،تحت فشار قرار داده است.

واکسیناسیون است .این کارشناس حیاتوحش
میافزاید« :برخی دامداران منطقه معتقدند ازآنجا

به دنبال مدیریت مصرف آب

که دامشان بیمار نیست ،نیازی به واکسیناسیون

کنتورها را تفکیک کنید

ندارند .آنها به هیچ عنوان قبول نمیکنند که
واکسیناسیون عاملی برای پیشگیری در برابر

مرتضی آریانژاد کارشناس حیاتوحش در
هرمزگان و منطقه میناب و هشتبندی معتقد
است زمانی که جمعیت طعمههای گوشتخوار
در منطقه کاهش یابد ،به تبع آن تعارض جامعه
محلی افزایش یافته و در نهایت به مرگ
گونههای گوشتخوار منجر میشود .این کارشناس
حیاتوحش سالهاست در منطقه میناب تالش

درمیآورد .از آنجا که منطقه صعبالعبور و واکسن

دامپزشکی شروع به رساندن واکسن به

شدم با هزینه شخصی به مناطق صعبالعبور

زدن دام برای دامداران ناشناخته بود ،آنها سراغ

دامداران میکند تا اصلیترین عامل تلفات دام

بروم و کار را به انجام برسانم .اما بیماری زمانی که

این راهحل برای حفظ داشتههایشان نمیرفتند،

را از بین ببرد و سود سالیانهشان را افزایش

آغاز میشود ،در یک محدوده نمیمانند و شروع

دامپزشکی برایش دشوار بود واکسن را در میان

دهد .با این شیوه تسهیلگری آنها هم چشم

به شیوع میکند ،آّبله هم از شرق استان که

کوهها به آنها برساند ،محیط زیست هم معتقد بود

بر تلفات معدود دام توسط پلنگ می بندند

منطقهای کوهستانی و دارای روستاهای زیادی

واکسیناسیون موضوعی نیست که آنها بخواهند

و در نهایت هم دامها ایمنی مییابند ،هم

است ،شروع شد و با حرکت به سمت غرب

بین این همه کار ریز و درشت خودشان پیگیری

گوشتخواران و هم سایر سمداران.

سمداران میناب ،سندرک و هشتبندی را درگیر

کنند ،نتیجه اینکه دامها تلف میشدند ،کلو بزها

میکند با تسهیلگری و ارتباط موثر با دامداران

و قوچومیشها تلف میشدند ،پلنگها به واسطه

از کشتار پلنگها و سایر گوشتخواران جلوگیری

کمبود طعمه سراغ دامها میرفتند ،دامداران هم

کند .تسهیلگری از نظر او به گفتوگو و برگزاری

خسته از اینهمه خسارت دیدن و مال از دست

کارگاه ختم نشده و نمیشود .به گفته آریانژاد در

دادن ،الشه بز را به سم آغشته میکردند ،الشه

این منطقه تلفات دام با دو عامل اتفاق میافتاد

مسموم هم پلنگ را میکشت ،هم خرس سیاه

که اصلیترین آنها بیماری بود ،بیماری که به جان

را ،هم شاهروباه را و هم هر گونه دیگری را که

بزها و بزغالهها میافتاد سرمایه دامدار در اندک

نزدیکش میشد و میخواست از آن تغذیه کند.

زمانی به خاک مینشست ،همزمان با بیماری

این سیکل معیوب را آریانژاد با واکسیناسیون

تعارض با پلنگ هم وجود داشت که داشتههای

دامها شکسته است .او با هماهنگی با

اندک دامدار را تحلیل میبرد و از دستش

با هزین ه شخصی واکسن به مناطق

صعبالعبور بردم

با وجود تمام این تالشهای چندین ساله،
زمستان سال  1400آبله از سمت شرق هرمزگان
شروع به پیشروی کرد ،جاسک و بشاگرد
ابتدا درگیر شدند .همان زمان آریانژاد از طریق
دامپزشکی توانسته بود  10هزار دوز واکسن بگیرد
و دامها منطق ه فعالیتش را واکسینه کند ،او
میگوید « :برای واکسینه کردن این دامها ناچار

خال ضوابط در زمینه جابجایی یا قاچاق خاک

کرد .زحمات ما برای واکسیناسیون دام در این
منطقه تنها به زنده ماندن دارایی دامداران منجر
شد و نتوانست سمداران را نجات دهد ،همین
موضوع در نهایت باعث میشود تعارض پلنگ
و دامداران افزایش یافته و جان گوشتخواران به
خطر بیفتد».
علی حسین زاده معاون محیط زیست شهرستان
بشاگرد در گفتوگویی با «مهر» عنوان کرده
است« :نظر به وجود بیماری آبله در دامهای
اهلی و امکان انتقال به علفخوران وحشی از

بیماری است .از این رو باید واکسیناسیون
دامهایی که به ویژه در حاشیه زیستگاههای
حیاتوحش هستند اجباری باشد تا شاهد
شیوع بیماری در مناطق نباشیم».
به گفته این کارشناس حیاتوحش اگر فعاالن
محیطزیست در شرق استان بخواهند وارد این
فرآیند تسهیلگری شوند ،او و سایر فعاالن این
حوزه هر کاری از دستشان بربیاید را انجام

آییننامههایی نیز در این مورد تصویب شده
افزایش دهیم .خلق فناوریها و تکنولوژیهای

اشاره کرد و گفت :بیشترین نیاز به تدوین

مدیریتی و غیر سازهای عنوان کرد و گفت :در

تعریف نشدهاست .موضوع نظارت بر نگهداری

کشاورزی گفت :در زمینه جابجایی یا قاچاق

این زمینه یکی از چالشها ضعف در نگهداری

و بهره برداری باید به صورت ویژه در برنامه قرار

خاک خألهای ضوابطی زیادی دیده میشود.

پروژههایی است که به خوبی اجرا و تحویل داده

داشته باشد.

خشکهکاری ،زهکشی ،آبیاری زیر سطحی و...

به اثربخشی اقدامات ،به روز رسانی سند ملی

به گزارش ایسنا ،فریبرز عباسی چالش اصلی

شده ولی در بخش بهرهبرداری ضعف دارند .در

او استفاده از فناوریهای نوین در پروژههای آب

همگی نیاز به فناوریهای نو دارند.

آب ،بهروزرسانی آب موردنیاز گیاهان گلخانهای و

در حوزه آب و خاک را موضوعات نرم افزاری،

ساختار معاونت بودجه نقشی برای بهرهبرداری

و خاک را از دیگر مسائل مهم برشمرد و افزود:

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد

گیاهان جدید نیز از این قبیل است.

کلیه مدارک خودرو سواری
پژو پارس ( پرشیا – سفیر)

سواری پیکان به رنگ سفید

مدل  1382به شماره موتور
12682000834

و شماره

شاسی 0082818727

شماره

پالک 35

شاسی  82452206به شماره

ایران

جهاندیده مفقود گردیده و از

درجه اعتبارساقط است.

شهربابک

بهنام

پالک  65ایران 542ل17
مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقط است.

شهربابک

بنام

11158262240

به

و شماره

تیر مدل ساخت ایتالیا از
نوع وینچستر بنام فروغ
پگاه به شماره ملی
6069791436

مفقود

گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی

رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است.لذا به

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین

می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت

برابر رای شماره 140160319078000312مورخه 1401/01/21هیات

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای

حسن ذوالعلی فرزند یدهللا بشماره شناسنامه  3صادره ازبردسیر

درششدانگ یك باب خانه به مساحت  272/93مترمربع

پالك 24887فرعی از 2787اصلی

واقع در بخش  3کرمان

آدرس کرمان خیابان ابوذر شمالی کوچه  18خریداری از مالك

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/06 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/21:

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی 1306560 :

عنبرآباد

663ق28

مدل  1382به شماره موتور

با شماره  1231شکاری پنج

کنتورها تفکیک نشود ،توجه به میزان مصرف
از سوی مشترکان چندان جدی نخواهد بود.
به گزارش ایسنا ،در حالیکه استان تهران
تنها  ۰.۸درصد از مساحت کشور را تشکیل
می دهد ،طبق آخرین برآوردهای رسمی

استان تهران به تناسب جمعیت ،دومین
استان فقیر کشور به لحاظ منابع آبی است.
بر همین مبنا یکی از بزرگترین چالشهای
مزمن این استان ،تامین آب سالم و
بهداشتی برای ساکنان است؛ امری که
کاهش شدید بارشها و به دنبال آن کسری
منابع آن را دشوار ساخته است .در شرایطی
که چندان نمیتوان برای افزایش ظرفیت
آب و بهبود وضعیت منابع کاری کرد ،تنها
راهکار موثر ،مدیریت تقاضا و یا به عبارتی
اصالح روند مصرف آب است .سرانه مصرف

خلق فناوریها و
تکنولوژیهای نو برای
مسائلی چون کاهش تبخیر
منابع آب ضروری است

اجرای احکام شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج
دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالسه  0000472اجرای احکام شعبه دوم عمومی حقوقی
یاسوج محكوم علیه علیرضا باقری فرزند شهرام محکوم به پرداخت مبلغ
 188/145/000/000ریال بابت محکوم به در حق آقای سیروس دمیرچی با
وکالت آقای محمد شنبه پور مادوان و مبلغ  9/407/000/000ریال بابت حق
االجرا محکوم گردیده که با توجه به اینکه آقایان  -1بهرام باقری  -2رضا
باقری وثیقه ملکی خود را با توجه به دادخواست اعسار محكوم علیه معرفی
نموده اند و نظر به رد اعسار محكوم علیه فوق الذكر ،که با ارجاع به کارشناس
رسمی دادگستری به میزان دو پالک که جمعا به مبلغ 197/913/000/000
ریال ارزیابی گردیده اند و با توجه به ابالغ نظریه هیئت کارشناسی به طرفین
مصون از اعتراض شد و وكیل محكوم له تقاضای مزایده و فروش آنها را
نموده که نوع و مشخصات امالک مورد مزایده از طریق آگهی مزایده و
انتشار آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب
در مورخ  1401/03/01از ساعت  10الی  11در محل شعبه دوم اجرای احکام
حقوقی دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان
می توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده امالک را به آدرس  -یاسوج
 نجف آباد  -جنب بكل رادیو  -خیابان باقری  1مالحظه نمایند قیمتیکه مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس دادگستری به
مبلغ  197/913/000/000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین
قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت ملک را فی المجلس به عنوان
سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای ملک را ظرف  30روز پس
از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال
سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد
این اگهی نوبت اول می باشد و نوع و مشخصات و ادرس و قیمت امالک
به شرح زیر می باشد:
مشخصات ملک :الف  -1آدرس :بخش ثبتی  26فارس یاسوج نجف آباد
جنب دکل رادیو  -2خیابان باقری  - 2–1شماره سریال سند دفترچه
مالكیت  253615 :الف  .3 99مساحت اعیان  :یك باب ساختمان یك
طبقه با اسکلت بنایی با شناژهای قائم و افقی به مساحت  372متر مربع به
انضمام زیرزمین یك به مساحت  56مترمربع و زیر زمین  2به مساحت 32
متر مربع  .3حدود اربعه ملك :عرصه ملك مطابق مندرجات سند به مساحت
 3737.60متر مربع .4 .قدمت بنا  :حدود  15سال نوع کاربری  :مسكونی
 مشخصات پایانکار ملک  :شماره گواهی  2213891مورخ 1398/10/03 .5انشعابات و مستحدثات داخلی  :آب  -برق  -گاز و حدود  400متر مربع

بسیاری دارد اما باید توجه داشت تا زمانی که

جمعیت این استان است .از سوی دیگر

حیاتوحش خودداری کنند.

است و باید ضریب دانش را در این پروژهها

پایتخت با تنش آبی مواجه است اهمیت

در خود جای داده که نشانگر تراکم باالی

کار از بروز بیماری در دام اهلی و انتقال آن به

استانداردها در ادامه بحثهای نرم افزاری

توجه به مدیریت مصرف آب در شرایطی که

نزدیک به  ۲۰درصد از جمعیت کشور را

برایشان دشوار است را انجام دهند و با انجام این

درصد از منابع آب تبخیر میشوند .نشاگیری،

کارت و برگ سبزو سند خودرو

وارد میکند

و وظیفه دامپزشکی در مناطقی که واکسیناسیون

زیادی دیده میشود .مستند سازی و توجه

جواز سالح BROWING

میگیرد و خسارتهای جدی

ط زیست باشند
ارتباطی میان دامپزشکی و محی 

نو برای مسائلی چون کاهش تبخیر منابع

آگهی مفقودی

دامن حیاتوحش منطقه را

ط زیست است تا آنها بتوانند پل
فعاالن محی 

آب ضروری است .در برخی موارد  ۷۰الی ۸۰

آگهی مفقودی

دامهای اهلی در نهایت

داشته خواستار گسترش این همکاریها با

جابجایی یا قاچاق خاک خالهای ضوابطی

فقدان مجوز اسلحه

و همهگیری بیماریها در

زیست هرمزگان همکاریهایی در این زمینه

ضوابط جدید در موضوع خاک است .در زمینه

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد

تبعات عدم واکسیناسیون

میدهند .او با اشاره به اینکه اداره کل محیط

کشاورزی به تدوین ضوابط ،معیارها و

خاموشیهایی در پایتخت ژاپن شد .انتظار

لوکس پرمصرف زندگی مردم را هدف می گیرند

وسعت منطقه و مناطق صعبالعبور آن مشکل

| فاطمه باباخانی |

برق در مارس صورت میگیرد که باعث بروز

کننده فوریت جدید دولتهاست که بخشهای

واکسیناسیون دام اجباری شود

ن میدهد این بز یکی از قربانیان شیوع بیماری آبلهای
مرگ را ثبت نمیکند ولی تصاویری که از مناطق هرمزگان منتشر میشود نشا 

دارند.درخواست توکیو از مردم پس از کمبود

برق محدودتر شود .این تالشها منعکس

مرتضی آریانژاد معتقد است با توجه به

میچرخد ،دوربین آرام آرام به او نزدیک میشود ،بز همچنان در حال چرخیدن است ،چشمهایش سفید شده ،دوربین لحظه افتادن و

همچنین از شهروندان توکیو خواسته شده است

میرود تابستان امسال و زمستان بعدی تامین

اهلی پیشگیری کنیم».

بزها و قوچ و میشها یکی یکی مبتال میشوند ،در یکی از همین مناطق است که بز ماده خالف عقربه ساعت حول یک دایره کوچک

پلوپزها را خاموش کنند و از استفاده از گزینه

هیتر کاسه توالت تا زمستان خودداری کنند.

از سرایت بیماری از دامهای وحشی به دامهای

آبله خودش را آرام آرام از سمت شرق یعنی از جاسک و بشاگرد به سمت شمال و غرب کشانده است ،در میناب و هشتبندی کلو

در روز کمتر تلویزیون تماشا کنند و حالت گرم

سازه پارکینگ در محوطه با ورق پلیت  .6 .سایر مشخصات فنی :یك باب
ساختمان یك طبقه با اسکلت بنائی با شناژهای قائم و افقی -پوشش
سقف تیرچه و بلوك -نما بیرون سیمان سفید و رنگ درب بزرگ ماشین
رو با بازوهای هیدرولیكی کف حیاط سیمانی و سكوی جلو موزاییك اجرا
شده است .7 .محدودیتها :ملك در قبال مبلغ 7.500.000.000ریال بازداشت
است .ارزیابی پالك  2752از  :292پس از تحقیقات و با در نظر گرفتن
عوامل موثر در ارزیابی شامل موقعیت  ،وضعیت خرید و فروش فعلی
بازار  -مساحت زیاد عرصه  -کیفیت ساخت  -قدمت سازه  -دسترسی
نوع کاربری و  ...ارزش كل ملك شامل عرصه  ،اعیان  ،امتیازات  ،انشعابات
 ،دیوارکشی و ملحقات و سیستم روشنایی محوطه و محوطه سازی و
سازه پارکینگ و سایر ملحقات  ....مجموعه اقالم فوق  100436000000به
حروف یكصد میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون ریال ارزیابی و
اعالم نظر میگردد .در ضمن تعداد  15قطعه عکس از وضعیت اعیانی و
محوطه تقدیم می گردد.
مشخصات ملک :الف -1 .آدرس :بخش ثبتی  26فارس یاسوج نجف
آباد جنب دکل رادیو  -2خیابان باقری  ، -2-1شماره سریال سند دفترچه
مالكیت  253615 :الف  .3 99مساحت اعیان  :یکباب ساختمان یك طبقه
با اسکلت بنایی با شناژهای قائم و افقی به مساحت  372متر مربع به
انضمام زیرزمین یك به مساحت  56مترمربع و زیر زمین  2به مساحت
 32متر مربع  .3حدود اربعه ملك :عرصه ملك مطابق مندرجات سند به
مساحت  3737.60متر مربع .4 .قدمت بنا حدود  20سال نوع كاربری :
مسكونی مشخصات پروانه | ساخت  :شماره  1261605مورخ 1400/08/16
 -5انشعابات و مستحدثات داخلی  :آب  -برق  -گاز و محوطه سازی با
آسفالت ارزیابی پ پالك  2522فرعی از  292اصلی  :پس از تحقیقات و
با در نظر گرفتن عوامل موثر در ارزیابی شامل موقعیت وضعیت خرید و
فروش فعلی بازار  -مساحت زیاد عرصه  -کیفیت ساخت  -قدمت سازه
 دسترسی نوع کاربری و  ...ارزش کل ملك شامل عرصه  ،اعیان ،امتیازات ،انشعابات  ،دیوارکشی و ملحقات و سیستم روشنایی محوطه و محوطه
سازی و سازه پارکینگ و سایر ملحقات  ....مجموعا اقالم فوق 97477000000
نود و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون ریال ارزیابی و اعالم
نظر می گردد.
سید عامرسجادی
مدیردفترشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان یاسوج

آب در تهران طبق اعالم ،حدود  ۲۲۰تا ۲۳۰
لیتر در شبانهروز است ،در حالی که طبق
الگوی استاندارد مصرف هر تهرانی باید تا
 ۱۳۰لیتر آب مصرف کند .عوامل متعددی را
می توان برای این اختالف چشم گیر الگو و
سرانه مصرف عنوان کرد؛ تغییر سبک زندگی،
افزایش میانگین دمای هوا ،نازلبودن بهای
آب و بی توجهی به ارزش ذاتی آن از عمده
ترین مواردی است که موجب مصرف باالی
آب میشود .اما در این میان ،شیوه ساخت
مجتمعهای مسکونی و اداری و فرایند توزیع
آب در آنها نیز اثرات تعیینکننده بر میزان
مصرف دارد.

دامدار کارت برای
دامداران کوچک

وزیر جهاد کشاورزی گفت :برای وامهای قبلی
دامداران ۳ ،تا  ۶ماه تنفس برای حفظ صنعت
دام و طیور در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد
کشاورزی ،سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد
کشاورزی در جلسه با اتحادیه دامداران کشور،
گفت :تامین سرمایه در گردش برای خرید
نهادههای دامی از خواستههای اتحادیه دامداران
کشور بوده که در حال بررسی است.
او ادامه داد :در راستای حذف ارز ترجیحی برای
دامداریهای صنعتی بزرگ تسهیالت در نظر
گرفته شده است ،همچنین برای دامداریهای
متوسط نیز صندوق دامپروری با دریافت
تسهیالت از بانک عامل ،توزیع نهادهها را انجام
خواهند داد.به گفته این مسئول ،برای دامداران
کوچکمقیاس نیز «دامدار کارت» در نظر گرفته
شده است .وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به
حفظ سامانه بازارگاه پس از حذف ارز ترجیحی
به درخواست دامداران ،یادآور شد :نهادهها از
گمرک خارج نمیشود مگر این که در بازارگاه
عرضه شود و مانند بورس شفاف عمل میشود.
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سرپرست اداره میراثفرهنگی
گردشگری و صنایعدستی
شهرستان گرمسار:

آتش کاروانسرای

ایوانکی را تخریب نکرد
گوینده ویدیو از آتشسوزی در کاروانسرای
خیابان مطهری در شهر ایوانکی استان سمنان
خبر میدهد .ویدیو از کانالهای استانی دست
به دست میشود و به کانالهای خبری پربازدید
میرسد .گوینده معتقد است که کارتونخوابها

امکان بلع میوهها و انتقال سموم و

میآموزند .با اختصاص سطوحی از اراضی

آلودگیها به بدن کودک توصیه نمیشود.

دارای خاک ،نور و شرایط زیستی مناسب

در رابطه با اهمیت پوشش گیاهی در ایجاد

و کرتبندی زمین برای کاشت صیفیجات

| ایرنا |

بالشتکی زیبا ایجاد کند.
همچنین درختان و درختچهها ،بهویژه
گیاهان همیشهسبز که برگهای خود را
در طول زمستان حفظ میکنند ،مضاف

حفاظت میراثفرهنگی گرمسار به منطقه اعزام

پوشش گیاهی زمینهای بازی کودکان چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

شده است و حریق در این کاروانسرا جزیی بوده
و خسارتی به بنا وارد نشده است».او دلیل بروز

گیاهان همبازی کودکان

این حادثه را محصور نبودن بنا و آسانی دسترسی
و تردد افراد ناشناس به این مجموعه عنوان کرد
و افزود« :پروژه حصارکشی کاروانسرا با مشارکت
شهرداری ایوانکی در دست اجرا است».

| فروغ افشاری |

واکنش پزشکی قانونی به ماجرای
جراحت شهردار ناحیه  3منطقه19

| دکترای شهرسازی و
فعال حوزه کودک |

ردپای خودزنی

در پرونده مضروب شدن
شهردارناحیه

این روزها ،با افزایش آگاهی عمومی ،کمتر پیش میآید که فردی از اهمیت پوشش گیاهی در تامین سالمت و زیبایی شهرها و مکانهای

شهری بیاطالع باشد .اما در مورد مکانها و فضاهای مشخصی همچون محوطههای بازی و گروههای خاص همچون کودکان و نوجوانان

چطور؟ در این یادداشت مرور کوتاهی بر ابعاد اهمیت گیاهان در فضاهای حضورپذیر ،بهویژه زمینهای بازی ،برای کودکان شده است.
اگر در رابطه با نقش پوشش گیاهی در

سمی یا محرک نیست اما در صورت

مثال برخی از درختچهها میتوانند در

مجاورت زمینهای بازی ،از یک طراح

بلعیده شدن توسط کودکان کمسال یا

حالیکه نظارت اجتماعی در موردشان

محیط بپرسید ،او به شما میگوید که که

تماس در حین بازی «مانند :گل تاج

امکانپذیر باشد ،محدودههای آرامی برای

گیاهان میتوانند عملکردهای متنوعی

خروس یا سرو رونده» میتوانند ایجاد

خلوت کردن و بازی کودکان ایجاد کنند.

را در مجاورت زمین بازی کودکان بین

ناراحتی یا بیماری کنند .به همین علت

در موارد بسیاری نیز ،کودکان میتوانند

کاشت آنها در مجاورت محوطههای بازی

کاربردهای زیادی برای میوههای سخت

 2تا  12ساله بر عهده بگیرند :میتوانند

رئیس پزشکی قانونی غرب تهران در نامهای به
دادسرای ناحیه  ۳۳تهران به موضوع مضروب
شدن شهردار ناحیه  ۳منطقه  ۱۹واکنش نشان

بهعنوان یکی از وسایل بازی مورد استفاده

توصیه

قرار گیرند ،حواس کودک را از طریق

بعد دیگر ،مساله از بین بردن دید و

بافت ،رنگ و عطر خود درگیر کنند ،با

داد .به گزارش روزنامه «پیام ما» ،هفته گذشته

تغییر فصول ،سایهسار و پناهگاهی در

بود که شهردار ناحیه  3که برای تخریب  4طبقه

برابر تابش خورشید ،باران و برف باشند.

که به صورت غیرمجاز ساختمانی در خیابان گل

بعضی از گیاهان میوههای خوراکی دارند

پاش محله نعمت آباد رفته بود ،مضروب شد.

و میتوانند در فصولی از سال جذابیت

جراحت او که واکنش اعضای شورا را هم به

متفاوتی را ایجاد کنند .برخی از آنها

همراه داشت؛ اکنون ابعاد تازهای پیدا کرده است.

که «بازگشت به نامه  ۱۴۰۱/۲/۱۷-۱۰۰۰۷۰از آقای

محل بازی کودکان خردسال ،بهدلیل

برداشت

را

عالوهبر ایفای نقش حفاظتی ،یک سطح

وقوع حریق در کاروانسرای دادگر ایوانکی ،یگان

در تاریخ  ۱۸اردیبهشت نوشته شده ،امده است

وجود ،کاشت گیاهان میوهدار در مجاورت

یادگیری فرآیند آمادهسازی زمین تا

نیز ،یک الیه ضخیم از مالچ میتواند

محمد عوض زاده گفته است که «آتشسوزی

پزشکی قانونی منطقه غرب تهران به رئیس

کدامها مضر هستند ،فراهم کنند .با این

ارتباط مستقیمی ایجاد کرده و ضمن

درختان مجاور یا واقع در محوطههای بازی

صنایعدستی شهرستان گرمسار توضیحاتی

شعبه چهارم ،دادسرای ناحیه سی و سه تهران

و اینکه کدام گیاهان خوراکی هستند و

در این زمینها کودکان با عناصر طبیعی

کودکان ایجاد کنند .برای حفاظت از ریشهی

در این رابطه به روزنامه «پیام ما» داده است.

در نامهای که علیرضا کدخدایی ،رئیس مرکز

آموزشی برای آموزش تولید غذا به بچهها

بوستان یا محدوه بازی ایفا میکنند.

سایهسار مطلوبی برای فضاهای بازی

سرپرست اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و

پزشکی قانونی در نامهای تاکید کرده که موضوع

گیاهان همچنین میتوانند فرصتهای

دانشکدهی کوچک کشاورزی را در دل

بسیار مهم است و درختان بزرگ میتوانند

اما تحت مالکیت بخش خصوصی است .حاال

غیرمنازعه بودن این درگیری را مطرح کرده است.

نیز از این قاعده مستثنی نیستند .این

در مجاورت کودکان هستند ،نقش یک

برابر تابش و بارش در فصول گرم و سرد

بنایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است

کرده است که «بالفاصله پس از اعالم خبر

دارای ارزش بصری هستند و مناطق بازی

یکی از شکلهای دیگر رویش گیاهان

که نقش گیاهان در تامین سرپناه در

این بنای متعلق به دوره پهلوی اول را سوزاندند.

کاروانسرا خسارتی وارد نکرده است ».او تاکید

گیاهانی که گل میدهند ،در هر محیطی

مزارع آموزشی و تفریحی کودکان که

سایه نیز میتوان بر این نکته تاکید کرد

و معتادانی که در کاروانسرا وقت میگذرانند،

در کاروانسرای دادگر ایوانکی ،خوشبختانه به این

برخی از درختچهها میتوانند
در حالیکه نظارت اجتماعی
در موردشان امکانپذیر باشد،
محدودههای آرامی برای خلوت
کردن و بازی کودکان ایجاد کنند

سید جواد هاشمی در تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱۷در منزل
شخصی معاینه به عمل آمد ،دو جراحت سطحی
بخیه شده به صورت موازی در ناحیه تاق سر
مشهود میباشد ،که با عنایت به شکل و الگوی

میتوانند بهعنوان حائل عمل کنند و
تجهیزات نازیبا را پنهان کنند یا حریم
خصوصی تفکیکشدهای را فراهم کنند یا
بهعنوان زیستگاهی برای جانوران بیآزار
بومی مورد استفاده قرار گیرند.
مهمترین

نکته

درباره گیاهان

قویا مطرح است ».دیروز 20 ،اردیبهشت ،پرویز

کرده و فضاهای بیدفاعی ایجاد کنند.

دانهها،

برگها و گلها پیدا کنند و در ترکیب آنها
با عناصر طبیعی مانند سنگها ،کندهها
و  ...محیط بازی پویاتر و تعاملیتری
را تجربهکنند .عالوه بر این ،استفاده از
گیاهان یا عناصر با منشا گیاهی مانند تنه
درختان ،بهعنوان عناصر بازی ،با رعایت
الزامات ایمنی و امنیت ،انتخاب بسیار
خوبی برای ایجاد زمین بازی خالقانه است.

محصول،

و میوههای بوتهای میتوان به تقویت
ارتباط کودک با طبیعت و آموزش مباحث
کشاورزی شهری که امروزه بر آن تاکید
فراوانی میشود پرداخت .نکات قابل توجه
در رابطه با مزارع کودکان در شهرهای بزرگ
و آلوده مربوط به اهمیت حضور مراقبان
«والد /مربی و  »...در کنار کودکان زیر 6
سال ،محصور بودن محدودهی کرتبندی
شده ،ضرورت کاشت گیاهان با میوهی
غیرقابل مصرف بهصورت خام و یا دارای
غالف یا پوست ضخیم «مانند لوبیا ،ذرت،
هندوانه» ،اجتناب از کاشت سبزیجات و
استفاده باغی «کاشت درختان مثمر» از
زمینها است.

خوبی برای جلوگیری از وزش بادهای
شدید هستند .بهترین راه برای ایجاد
مانع کاشت چند ردیف است :یک ردیف

مهمترین نکته درباره گیاهان

بوتهای کوتاه ،سپس درختچه های بلندتر

مجاور زمینهای بازی ،ایمنی و

و یک ردیف آخر درخت .این روش

امنیت کودکان است .گیاهان از

نیروی باد را کاهش داده و میتواند
فاصلهای حدودا دو برابر ارتفاع مانع را

چند بعد اصلی سمی ،محرک و

محافظت کند «به عنوان مثال ،مانعی با

التهابآور یا آلرژیک ،زبر و خاردار

ارتفاع  10متر میتواند از منطقهای تا 20

بودن میتوانند زمین بازی و

متر طول را در برابر باد محافظت کند».

محدوده اطراف آن را به فضایی

عالوهبر نقشهایی که تا اینجا مورد اشاره

ناامن و ناایمن تبدیل کنند

قرار گرفته است ،در مورد برخی از گیاهان
نقش زیستگاهی تعریف میشود .دیدن
اینکه گیاهان چگونه از حیاتوحش
حمایت میکنند ،میتواند یک تجربه غنی
و آموزشی برای کودکان باشد .تماشای
پروانهای که از گلی به گل دیگر میرود،
یا پرندهای که برای یافتن غذای خود در
اطراف گیاهان پرواز میکند نیز میتواند به
کودکان شهرنشین کمک کند تا با محیط
زیست آشنا شوند .اختصاص بخش
کوچکی از یک منطقه بازی به زیستگاه
جانوران «بهعنوان مثال نصب النههای
پرندگان» میتواند کودکان را برای مدت
طوالنی سرگرم کند.

از صداها،

طیف گستردهای

بافتها،

رنگها و بوها میتواند در کودکان احساس
شادی کند .هنگامی که بسیاری از گیاهان
محرک احساس در یک محوطه کنار هم
قرار میگیرند ،میتوانند در مجاورت یک
محوطه بازی ،یک «باغ حسی» ایجاد
کنند که در آن کودکان میتوانند تجربههای
عینی از تمام احساسات متفاوتی داشته
باشند که طبیعت ارائه میدهد و زندگی
شهری آنها را ازشان دریغ کرده است.

معموال پیشنهاد میشود برای پرچین دور
زمینهای بازی از گیاهانی که با وجود
انبوهی شاخسار و برگ ،رشد عمودی

محرک و التهابآور یا آلرژیک ،زبر و

استفاده شود.

خاردار بودن میتوانند زمین بازی و

ممکن است فکر کنیم که اگر گیاهان

«نظیر :برگ یا میوه» که در شرایط عادی

میتوانند چنین معضالتی را ایجاد کنند،
بهتر است از بهکار بردنشان در مجاورت
زمینهای

بازی

اجتناب

شود.

اما

باید توجه کرد که استفاده از گیاهان،
بهخصوص درختچههایی که لبههای سبز
جداکننده فضا را ایجاد میکنند امتیازات

| ایلنا |

فضاهای سبز و پارکها ،بخشهایی دارند

برخیها هم جان بگیرند و هم آبرو .مسئله اشاره

رسیده ،دید افقی به زمین بازی را محدود

است .گیاهان از چند بعد اصلی سمی،

قرار نمیگیرند .این در حالی است که

صحت سنجی نکردیم و احتمال میدهیم که

میتوانند به ارتفاع بیش از  90سانتیمتر

صورت تماس و بلع کامال بیخطر هستند،

گروههایی از گیاهان مورد استفاده در

است و گفته است که شورا هنوز در این باره

استفاده میشوند ،در صورت هرس نشدن

زمینهای بازی ،ایمنی و امنیت کودکان

محوطهسازی و منظرسازی مورد استفاده

جمع خبرنگاران به موضوع واکنش نشان داده

یا پرچین دور زمینهای بازی کودکان

و آرامبخش ،خوشرنگ و متمایز و در

یا خطرناک هستند و به همین علت در

سروری ،نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در

از درختچههایی که برای ایجاد حصار

مجاور

گیاهان ،باوجود زیبایی و جذابیت ،سمی

حدوث در شرایط غیر منازعه (مانند خودزنی)

ایجاد فضای بیدفاع است .بسیاری

رزماری ،عالوهبر بینیازی از هرس ،معطر

و ناایمن تبدیل کنند .شمار زیادی از

دفاعی در سایر نواحی (تنه و اندامها) احتمال

نمیشود.

غالفها،

بر القای شادابی و نشاط ،ابزار بسیار

مسئولیتپذیری

محدودی دارند و مانند اسطوخودوس یا

محدوده اطراف آن را به فضایی ناامن

آنها و عدم رویت آثار ضرب و جرح و صدمات

درختان

سوزنیبرگ،

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

فراوانی دارد که صرفا با کمی دقت در
انتخاب و جانمایی میتواند اثرات مثبتی
بر سالمتی بگذارد.

شده یک موضوع تخصصی است که در دست
بررسی است و این موضوع از طریق پزشک

آگهی مناقصه عمومی

آگهیمناقصهعمومی

قانونی و نیروی انتظامی پیگیری میشود.
پیش از آن ،علیاصغر قائمی ،عضو شورای
شهر تهران نیز به ایلنا گفته بود ،اگر فرضیاتی
که مطرح میشود واقعا وجود داشته باشد این

کد آگهی 1401-12

به سالمتی روان او تردید کرد .عضو شورای شهر

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد بصورت مناقصه عمومی بکارگیری پیمانکار تامین ماشين آالت
سنگين مورد نیاز پروژه های سازمان در سطح شهر به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمايد.

فرد شایستگی پذیرش مسئولیتی را ندارد و باید
تاکید کرد که از این موضوع اطالعات دقیق و
صحیحی ندارم ،اما باید از شهرداری سوال کنیم

ردیف

که مساله چه بوده و آیا بدون تحقیق حمایت
جانبدارانه شده یا اینکه تحقیقات انجام و بعد از
آن از این فرد حمایت شده است و طبیعتا این
موارد زمان میبرد و باید اجازه دهیم بررسیها
دقیقتر انجام شود و بعد راجع به آن اظهار نظر
قطعی کرد .اگر واقعا صحنهسازی بوده باشد این
فرد شایستگی احراز مسئولیت ندارد.

موضوع مناقصه
بکارگیری پیمانکار تامین ماشين آالت سنگين مورد نیاز پروژه های

1

سازمان در سطح شهر( پارک مادروکودک  ،احداث و تجهیز پارکهای

اصالحیه

 -1متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه عمومی

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس سایت:
 -2شرایط متقاضی :

-6سازمان سیما ،منظرو فضای سبزشهری شهرداری کرج دررد یا قبول

 https://www.setadiran.ir/مراجعه نماید .

 2-1متقاضي حقوقي  :رتبه  5راه یا اساسنامه مرتبط یا عضویت در

پیشنهادات مختاراست.

اتحادیه مربوطه یا سایر ارگان ها و ادارات – آگهي تاسيس-آخرين
ایمنی کار و گواهی ارزش افزوده (قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند در

-9مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین در صورت شمول محاسبه

الزامی میباشند.

بدینوسیله به اطالع مناقصه گران محترم

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

 -7هزینـه چاپ آگهـی به عهده برنـده مناقصه میباشد .

ساير مدارك ثبتي -كد اقتصادي-

 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .

خواهد گردید.

-10مبلغ  %10کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان

-2-2متقاضي حقيقی  :ارائه مدارک عضویت در اتحادیه مربوطه یا

سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد.

انعقاد قرارداد ارائه نمایند در غیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به

 %30تهاتری و  %70نقدی تامین اعتبار گردیده و مابقی به مبلغ

سایر ارگان ها و ادارات – ایمنی کار و گواهی ارزش افزوده (قبل از
نفع سازمان ضبط خواهد شد) الزامی میباشند.

* مبلغ  24/913/750/000ریال از ردیف بودجه مصوب بصورت

 1/311/250/000ریال بصورت  %30تهاتری و  %70نقدی پس از

 -3سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  1/311/250/000ریال به یکی

آزادسازی ذیحسابی مجددا" تامین اعتبارخواهد شد.

به "مناقصه عمومي دو مرحله ای" و

 -ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت سه ماه اعتبار داشته

 -12مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت  14 : 30مورخ

پاکات پیشنهاد قیمت تا  ۱۵روز از انتشار

 ، 411367759917کد پستی )3134851965

می رساند در فراخوان مذکور نوع مناقصه
"حداکثرمهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه
نوبت دوم آگهی" تصحیح می گردد.

اداره کل ارتباطات
و اموربین الملل شهرداری قم

از روشهای ذیل ارائه گردد:

 -11تاریخ انتشار درسامانه از مورخ  1401/2/21به مدت  4روز .

و قابل تمدید باشد( .شناسه ملی  ، 14000287942کد اقتصادی

1401/2/31

 -واریزفیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر

1401/3/12

 -4مبلغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه از طریق

دو مرحلهای (نوبت اول)

 -13مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت  13 : 30مورخ
 -14زمان بازگشایی در سایت ساعت  10صبح مورخ 1401/3/16

امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

معاونت فنی و عمرانی

شهرداری قم درنظردارد مناقصه عمومی یك مرحلهای خرید اجناس پروژه عمرانی ازمحل منابع داخلی را با مشخصات و شرایط كلی زیربرگزارنماید.
عنوان پروژه

مبلغ اولیه
قرارداد(ریال)

مبنای خرید

مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مناقصه(ریال)

هزینه خرید
اسناد(ریال)

خرید یك دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک در
محل ساختمان شورای اسالمی شهر قم

25,500,000,000

قیمت مقطوع

دو ماه

1.275.000.000

2.000.000

شرایط:

درگاه سامانه به حساب شماره  700824126398بانک شهر

 -5برندگان نفراول و دوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نباشند

غیراینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد)

آگهی نوبت اول روز سه شنبه۱۴۰۱/۰۲/20

26/225/000/000

محله ای  ،باغ محمد شهر  ،ورودی و خروجی شهر )

تغييرات روزنامه رسمي-

معاونت فنی و عمرانی

مبلغ اولیه ریال

نوبت دوم

مبلغ هزینه خرید اسناد مناقصه میبایست به شماره حساب

 100600460058بانک شهر به نام درآمدهای عمومی شهرداری قم واریز
گردد(هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد میباشد)

 -نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا تركیبی از

ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه میباشد:

-1ضمانتنامه بانكی دروجه کارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار)

 -مناقصه گران باید یک نسخه ازاسناد مناقصه را خریداری نموده و با

قید قبولی و بدون قید و شرط ،مهرو امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه

نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف
آنان ازفرایند مناقصه میگردد.

 طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،این پروژه فاقد پیش پرداختمیباشد.

 -طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،این پروژه فاقد تعدیل میباشد.

 -2ارائه اصل فیش واریزوجه نقد به شماره حساب  100300430054بانک

 -هزینه درج آگهی ها برعهده برنده مناقصه میباشد.

-3ضمانت نامه های مذکور در بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-ح)ماده

-1حضوری :قم -بلوارامام موسی صدر-ساختمان شهرداری مرکز -بلوک

مورخ 1394/9/22

برنامه ریزی امورعمرانی-شماره تماس 025-36104585:

شهربه نام شهرداری قم

 4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659هـ
-4مطالبات بلوکه شده مناقصه گرازشهرداری قم

 -محل توزیع اسناد:

- Bطبقه دوم-معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم-اداره هماهنگی و

-2غیر حضوری :مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی

 -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده

 Peyman.Qom.irو خرید اسناد به صورت الکترونیکی

 -شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

الکترونیکی از سامانه ،باید یک نسخه از آن را چاپ نموده و با قید قبولی

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -سایراطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود میباشد.

توجه :مناقصه گران محترم در صورت خرید اسناد مناقصه به صورت

شرایط کارفرما ،تمامی صفحات آنرا مهر و امضا نموده و در داخل پاکات

 -حداکثرمهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا  ۱۵روز

مربوطه قراردهند.

 -مبلغ پیشنهادی میبایست ازحیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام

مرکز-بلوک - Aطبقه ششم -اداره حراست و امورمحرمانه

ازانتشارنوبت دوم آگهی می باشد

بوده و درپاکت الک و مهرشده تسلیم گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/20 :تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/21 :

 -محل تحویل پاکات :قم -بلوار امام موسی صدر-ساختمان شهرداری

شناسه آگهی 1312961 :م الف1- :

اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قم

پ
یامک شما را دربـاره
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پیام ایران
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| گلستان |

| سمنان |

| خراسان رضوی |

 256نوبت مالقات مردمی

شهروندان شاهرودی روی حمایت

خراسان رضوی  18میلیارد ریال

علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت :در راستای مسئولیت اجتماعی

شهردار شاهرود با بیان اینکه نیروهای مجموعه خدمات شهری در تمام

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت:

تعداد  256مالقات حضوری با مردم در این شرکت در سال  1400انجام شده است.

لحظهها آمادگی الزم را در برابر بحرانهای احتمالی دارند ،گفت :شهرداری

در سال گذشته بیش از ۳هزار و  ۹۰۰عنوان کتاب در خراسان رضوی تولید شد که در

به گزارش روابطعمومی شرکت گاز استان گلستان طالبی در این خصوص بیان

نقش موثری در مدیریت بحران حوادث و سوانح چه از نوع انسانساز و چه از

نهایت منجر به صادرات بیش از  ۱۸میلیارد ریال کتاب از این استان شد.

داشت :برنامه مالقات عمومی و دیدار چهره به چهره مردم با مسئوالن از برنامههای

نوع طبیعی و بهبود آن دارد.

جلیل سروری افزود :به دلیل تغییرات سیاسی در کشور افغانستان به عنوان یکی از

شهرداری در بحرانها حساب کنند

مدیرعامل شرکت گاز گلستان

وامهای قرضالحسنه

بانک سینا به  25هزار

صادرات کتاب داشت

مهم و مردمی بوده که سهشنبههای هر هفته انجام میشود که در این رابطه هم

محسن احمدی با اشاره به اینکه در همه بحرانها تمام پرسنل مدیریت

مهمترین مقصد های کتابهای چاپ شده در این استان  ،این رقم نسبت به سال

استانیهای با تعیین وقت ،مشکالت و درخواستهای مورد نظر خود را بهصورت

بحران اعم از آتشنشانی ،خدمات شهری و فضای سبز در میدان عمل برای

 ۱۳۹۹کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری این کاهش جبران شود .او

حضوری بیان کرده که مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.

امدادرسانی و مهار حادثه (از ابتدای شروع توفان تا انتهای آن) حاضر هستند.

ادامه داد :این در حالی است که در این مدت  ۲هزارو  ۶۱۳عنوان کتاب با شمارگان

او افزود :در سال گذشته تعداد  38جلسه مالقات عمومی در این شرکت انجام شده

او با اشاره به نقش شهرداری در بهبود مدیریت بحران و آمادگی کامل مدیران و

2۶۶هزار و  ۷۵۲جلد تعداد عناوین خروج کتاب از گمرک است .سرپرست معاونت

که در همین رابطه  256مورد مالقات صورت پذیرفته است که هم استانیهای گرامی

پرسنل مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد :تمامی فعالیتها در صورت وقوع

فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بیان کرد :سال گذشته

در ساعت تعیین شده در شرکت حضوریافتند و درخواستها و مطالبات خود را ارائه

بحران به صورت میدانی و از طریق گزارشهای لحظه به لحظه صورت میگیرد.

بیش از  3هزار و  ۶۶۰عنوان کتاب برای اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشر

که مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت .

شهردار شاهرود اظهار داشت :شهروندان در هنگام اعالم وضعیت نارنجی و یا

کتاب استان رسید.

طالبی هدف از انجام دیدارهای حضوری با مردم را  ،ضمن بررسی درخواستها در

قرمز از طریق هواشناسی این اطمینان خاطر را داشته باشند که تمامی پرسنل

او گفت 3 :هزارو  ۸۴۶عنوان کتاب مجوز انتشار گرفتند که تاکنون  3هزار و ۹۸۲

حوزه های گازرسانی و خدماترسانی  ،بهبود وضعیت خدمات رسانی و همچنین

مجموعه مدیریت شهری از قبل ،وقوع و بعد حادثه در میدان برای جلوگیری

عنوان کتاب چاپ شده اعالم وصول شد .سروری در خصوص شمارگان این

پاسخگویی سریع و شفاف به مطالبات مشترکان  ،احترام و تکریم ارباب رجوع و

از خطر و آسیبهای احتمالی حضور دارند و تاکنون به دلیل حضور به موقع

کتابها افزود 6 :میلیون و  ۲۰۴هزار و  ۲۳۲جلد شمارگان کتابهای چاپ شده

رضایتمندی مردم عزیز عنوان کرد.

و تالش بیوقفه در برابر حوادث احتمالی با کمترین خرابیها مواجه بودهایم.

در سال  ۱۴۰۰است.

میلیارد ریال رسید

بانک  -به گزارش روابطعمومی بانک سینا؛ این
بانککه درراستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
و کمک به فقرزدایی در جامعه ،طرحهای
قرضالحسنه متعددی را اجرایی ساخته ،از
ابتدای سال  1399تا پایان فروردین ماه 1401
تعداد  108هزار و  900فقره وام قرضالحسنه به
مبلغ  24هزار و  813میلیارد ریال به واجدین
شرایط پرداخت کرده است.
این وامها در قالب طرحهای مختلف و با هدف
لزایی و رفع نیازهای ضروری اقشار کم
اشتغا 
بوکارهای آسیب دیده از
برخوردار ،حمایت از کس 
کرونا ،کمک به تامین مسکن محرومان ،ازدواج،
حمایت از پرستاران ،کادر درمان و مددکاران
آسایشگاهها و مراکزتوانبخشی سازمان بهزیستی،
مرزبانان ،خانواده معظم شهدای مدافع حرم و
پوشش هزینههای درمانی بیماران پرداخت شده
است.گفتنی است وامهای پرداختی این بانک در

گلستان

عمار ایزدیار ،رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و منابع انسانی شورای اسالمی شهر کرج:

البرز -رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و منابع

سیاست خام فروشی خط قرمز بکشد و از هرگونه

انسانی شورای اسالمی شهر کرج گفت :شهرداری
خلق
ِ
باید جهت خروج از رکود درآمدی و به منظور

رفاهی و ایجاد ارزش افزوده پرهیز کنند ،چرا که

فرصتهای شکوفایی و توسعه گردشگری و شهری

سایر کالنشهرهای کشور از همین گذر منابع پایدار

نسبت به تعریف پروژههای مشارکتی حرکت کند و

درآمدی ایجاد نموده و بسیاری از هزینه های

برِ سیاست خام فروشی خط قرمز بکشد.

جاری را از همین محل تامین میکند.

منابعِ درآمدی شهرداری به عواید

عمار ایزدیار اظهار کرد  :در حال حاضر مراحل اجرایی

عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد :مسئله

چندین پروژه مشارکتی همچون احداث دریاچه

دیگری که حوزههای حقوقی و نظارتی شهرداری

مصنوعی رودخانه کرج ،مجتمع تجاری رفاهی

بحث چگونگی
ِ
باید به آن توجه ویژه داشته باشند،

صد ،اظهار کرد :در واقع این نوع

مهرویال ،مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی شهید

حقوق مادی
ِ
انعقاد قرارداد و ضرورت صیانت از

درآمدزایی جهت توسعه شهری

ایرانی ،پارکینگ و مجتمع تجاری در اراضی شاه

شهرداری است  ،به نحوی که متاسفانه در اثر برخی

در بسیاری از نقاط جهان منسوخ

عباسی و احداث مجتمعهای رفاهی و گردشگری

غفلتهای گذشته امروز شاهد بروز مشکالتی

در دهکده تفریحی باغستان و ...طی شود و انتظار

موجبات
ِ
در قراردادهای منعقده می باشیم که

می رود که با تسریع در صدور فراخوان و شناسایی

خسارتهای مالی به مدیریت شهری را موجب

سرمایهگذار واجد شرایط ،فصل جدیدی از جلب

شده اند و جا دارد که مشارکت با بخش خصوصی

مشارکت بخش خصوصی در شهر آغاز شود.

چارچوب صحیح و قانونی و مبتنی بر بُرد – بُرد
ِ
بر

او افزود :شهرداری کرج در دوره کنونی باید دو ِر

صورت پذیرد.

شده و شهر بر پایه درآمدهای

گردشگری و جلب مشارکت بخش

خصوصی اداره می شود

ذخیره سد زایندهرود  ۵۸درصد کمتر از متوسط بلندمدت است
اصفهان  -مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان

در بلند مدت  ۸۷۱میلیون مترمکعب بود.

گفت :ذخیره فعلی سد زایندهرود نسبت به سال قبل

ساسانی تصریح کرد :ورودی سد زایندهرود نسبت به

پنج و در مقایسه با متوسط بلند مدت(دوره  ۵۲ساله)

پارسال  ۲۱درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت

 ۵۸درصد کمتر شده است.

 ۲۵درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایرنا ،روابطعمومی شرکت آب منطقهای

او ادامه داد :خروجی سد زاینده رود از ابتدای سال

اصفهان ،روز سهشنبه به نقل از حسن ساسانی

آبی جاری تا امروز  ۴۸۸میلیون مترمکعب بوده است

افزود :حجم امروز آب سد زایندهرود به ۳۹۱

که در مقایسه با سال گذشته که  ۳۰۴میلیون متر

میلیون مترمکعب رسیده است و این رقم سال

مکعب بوده  ۵۹درصد افزایش و نسبت به بلندمدت

قبل  ۴۱۳و در متوسط دراز مدت  ۹۴۶میلیون

که  ۶۵۰میلیون مترمکعب بوده  ۲۶درصد کاهش را

مترمکعب بود .او اظهارداشت :اکنون متوسط

نشان میدهد.

ورودی به سد  ۶۰و متوسط خروجی  ۸۰مترمکعب

مدیرعامل آب منطقهای اصفهان درباره وضعیت

بر ثانیه است.

بارشها ،توضیح داد :مطابق پیشبینی هواشناسی،

مدیرعامل آب منطقهای اصفهان با اشاره به آخرین

بهار کم بارشی را انتظار داشتیم و بارشها در این فصل

وضعیت سد با توجه به تحویل نوبت حقابه کشاورزان

کمتر از نرمال بوده است.

شرق اصفهان ،اظهار داشت :از ابتدای سال آبی جاری

سد زایندهرود بهعنوان یکی از اصلیترین سدهای

تاکنون ورودی سد زاینده رود  ۶۵۵میلیون متر مکعب

مرکز کشور و تامینکننده آب شرب ،محیطزیست،

بود که این میزان در مدت مشابه سال گذشته  ۵۳۶و

کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

در حالی روند توسعه دهکده گیاهان دارویی بعد
از چندین سال با کندی مواجه شده است که جهاد
کشاورزی در تامین زیرساختها سرعت عمل الزم

از مشکالت ریشهای ساختاری مواجه است و

را به کار نمیبندد.

متاسفانه مدیران محلی نیز علیرغم تاکید فرماندار

دهکده گیاهان دارویی استان گلستان که به همت

شهرستان گالیکش آنچنان توجهی به این پروژه به

جهاد دانشگاهی طراحی و تدوین شده و امروز در

عنوان یک پروژه بزرگ استانی و فرا استانی ندارند.

منطقه بشویلی گالیکش مستقر شده است بدون

خشک شدن گیاهان دارویی در مزرعه نمایشی ،عدم

شک یکی از مهمترین محورهای توسعه آتی شرق

استقرار امکانات لجستیکی برای حفر استخر آبی

استان در حوزه توسعه پایدار با تکمیل زنجیره تولید

و فعالیتهای سطح بندی ،عدم حفر چاه علیرغم

است ،به شکلی که ضمن توسعه و ترویج گیاهان

تخصیص اعتبار از سوی بودجه در اختیارنماینده

دارویی موجب افزایش حداقل سه برابری درآمد

شرق استان گلستان تنها بخشی از مشکالتی است

کشاورزان ،تقویت خاک مزارع ،بهرهبرداری بهینه

که به نظر میرسد بخش عمده آنها بدون توجه

از مزارع سطح شیبدار که بخش عظیمی از مزارع

و دستور انقالبی رئیس سازمان جهادکشاورزی

این منطقه را تشکیل میدهد ،کاهش خام فروشی،

استان گلستان و همتی مضاعف برای تامین کامل

بهرهوری و تولید عصاره گیاهان دارویی و نهایتا

زیرساختها مرتفع نمیشود.

تولید دارو میشود.

در این مسیر لزوم نظارت کامل دستگاههای

اما متاسفانه این دهکده در سالهای اخیر علی رغم

نظارتی بر اجرای تعهدات و بررسی ترک فعلهای

مصوبات استانی و تفاهمنامههای منعقد شده در
استان ،تاکیدات استانداران مختلف به ویژه استاندار
فعلی گلستان ،اخذ کمکهای اعتباری در سفر

انقالبی برای کمک به جهاددانشگاهی در راستای

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به خدمات دکتر

رئیس جمهور همچنان مورد بیتوجهی و بیمهری

تحقق اهداف توسعهای در این منطقه با وجود

سیدمهدی حسینی در حوزههای برنامهریزی،

جهاد کشاورزی به عنوان متولی ایجاد زیرساختها

دستور مقامات غیرطبیعی به نظر رسیده و در

فناوری اطالعات و پروژه بزرگ بانکداری

قرار گرفته و جهاددانشگاهی برای بهره وری و

صورت تداوم موجب تشدید عقب ماندگی توسعه

یکپارچه در بانک سپه ،افزود :این انتخاب

پیادهسازی طرحهای دانش بنیان خود در سالی که

در این منطقه میشود.

با توجه به خدمات ،توانمندیها و ضرورت
نقشآفرینی در ماموریتهای سخت آینده

وثوق نظام و انقالب عنوان کرد و افزود :طی
ماههای گذشته اقدامات ارزندهای در بانک

سپه انجام شده که نشان از روحیه جهادی و
او با تأکید بر اینکه باید در حوزه مشتریمداری
داشت :هویت انقالبی بانک سپه ایجاب

میکند که مدیران و پرسنل این بانک با

روحیه انقالبی و اخالص نسبت به وظایف
خود و خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران اقدام کنند.

زایندهرود انتظار می رود تا

دکتر سیدمهدی حسینی که به سمت قائم

از تابستان با حداقل چالش

مقام مدیرعامل بانک سپه منصوب شده،

ممکن عبور کنیم

دارای دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت

مدرس است.

مورخ  1394/07/20و تقسیم نامه عادی مورخ

نوبت دوم

 167.74مترمربع متقاضی مورد تقاضا را به موجب

گواهی حصر وراثت شماره 9409973853400390

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهیدشت

 1387/01/17به صورت بالواسطه از مورث خود ،

مع الواسطه از ورثه شهباز فاضلی فارسانی

مرحوم شهباز جهانبازی گوجانی تملك نموده است.

 3028فرعی -آقای صفرعلی رئیسی فیل آبادی ششدانگ

 1923فرعی -خانم فریبا حیدری نسبت به سه دانگ

الواسطه از آقای عزیزقلی بهرامی فارسانی

مترمربع متقاضی مورد تقاضا را به موجب گواهی حصر

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200

یکبابخانه به مساحت  356.81مترمربع خریداری شده مع

اقدس وطن خواه

 4092فرعی -آقای یارمحمد محمدی احمد محمودی

وراثت شماره  9409973853400390مورخ 1394/07/20

دامپروری به مساحت  ۷۰۹۱/۴۶متر مربع پالک فرعی از  ۱۱۰اصلی واقع در درکه خلیفه قلی خریداری از مالک

خریداری شده مع الواسطه از ورثه حسین فاضلی

بالواسطه از مورث خود  ،مرحوم شهباز جهانبازی گوجانی

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند

 4301فرعی -آقای هوشنگ رئیسی فیل آبادی ششدانگ

امالک واقع در قریه جونقان به شماره پالک ثبتی 463

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت

 3369فرعی -خانم گل افشان رحیمی پردنجانی

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  124.16مترمربع

خریداری شده مع الواسطه از آقای نورعلی معین فارسانی

(عبدالمناف) فارسانی

ساختمان به مساحت  187.86مترمربع خریداری شده
 3583فرعی -آقای اسماعیل امامی كرانی ششدانگ

مع الواسطه از آقای نورعلی معین فارسانی

و تقسیم نامه عادی مورخ  1387/01/17به صورت
تملك نموده است.

یکبابخانه به مساحت  319.49مترمربع خریداری شده مع

اصلی چهارمحال و بختیاری بخش دَ ه:

امالک واقع در شهر فیل آباد به شماره پالک ثبتی 434

یكبابخانه به مساحت  367.16مترمربع خریداری شده مع

ششدانگ

 5367فرعی -آقای رامین اسكندری نژاد ششدانگ

الواسطه از آقای عزیزقلی بهرامی فارسانی
اصلی چهارمحال و بختیاری بخش دَ ه:

 -1970آقای سجاد رئیسی فیل آبادی

 1967فرعی -آقای صابر اسكندری نژاد

ششدانگ

 2142فرعی -آقای گودرز سمیعی كرانی ششدانگ

شده مع الواسطه از آقای رضا فاضلی فارسانی

مساحت  1505/77متر مربع خریداری شده مع الواسطه

كاداستری را به منظور تثبیت موقعیت امالك شما در سیستم

 -2340آقای عقیل رئیسی

فیل آبادی ششدانگ

دعاوی احتمالی بر علیه شما را در مدت زمان محدودی دارد.

 2865فرعی -خانم زهرا لهرابی بابادی ششدانگ یکبابخانه

مع الواسطه از هاشم شیروانی

فیل آبادی

آقای فتح اله بهرامی فارسانی

چهارمحال و بختیاری بخش دَ ه:

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ورثه شاه مراد

 420اصلی چهارمحال و بختیاری بخش دَ ه:

یکباب ساختمان به مساحت  245.24مترمربع خریداری

قطعه باغ و زمین مزروعی به مساحت  40208.07مترمربع

از حسینعلی محمودی فیل آبادی

توجه :

مشاع از ششدانگ یكباب كارگاه پرورش ماهی

 2454فرعی -آقای ایوب امیدی ششدانگ یکبابخانه به

از حسینعلی محمودی فیل آبادی

ورثه حسین فاضلی (عبدالمناف) فارسانی

یكبابخانه به مساحت  226.64مترمربع خریداری شده

مساحت  164.89مترمربع خریداری شده مع الواسطه از

به مساحت  317.01مترمربع خریداری شده مع الواسطه از
 2948فرعی -آقای شهداله محمودی برام ششدانگ

یکبابخانه به مساحت  267.54مترمربع خریداری شده

الواسطه از رضا فدائی فرد

دانگ مشاع از ششدانگ یكباب كارگاه پرورش ماهی به

به

امالک واقع در گوجان به شماره پالک ثبتی  441اصلی
 1923فرعی -آقای ارسالن جهانبازی گوجانی

نسبت

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یكبابخانه به مساحت

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیده ،ظرف مدت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۱/۰۲/۰۵ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ :

علی ستار سلیمانی تبار -رئیس ثبت اسناد و امالک

تعویض اسناد مالكیت دفترچه ای با اسناد مالكیت

كاداستری و بانك جامع امالك به منظور جلوگیری از طرح
تاریخ انتشار نوبت اول  :سه شنبه 1401/02/06

تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1401/02/21

اكبر یزدانی سودجانی -رئیس اداره ثبت اسناد
وامالک شهرستان فارسان

شناسه آگهی  1308390م الف 1-

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

برگ سبز

وسند سواری پراید

جی تی ایکس آی مدل ۱۳۸۸
سفید -روغنی

رنگ به شماره

موتور ۲۸۰۰۲۱۷و شماره شاسی
 S1412288930519به شماره
پالک ۵۴ق ۹۲۸ایران ۶۵
متعلق به فاطمه پرخاش
مفقود واز درجه اعتبار ساقط
گردیده است .

رودبارجنوب

امالک واقع در قریه فارسان به شماره پالک ثبتی 417

 1567فرعی -آقای احمدرضا فرهادی بیرگانی ششدانگ

 -2326آقای حبیب اله شیروانیان نسبت به سه دانگ

شهروندان محترم حوزه ثبتی فارسان  ،این اداره آمادگی

فا رسا نی

مع الواسطه از هاشم شیروانی

رسمی (شرکت تعاونی  ) ۳۳۹محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز

تمامی اسناد ،برگ سبز و پالک جلوی

خودرو و دیگر مدارک خودرو سواری
سایپا تیپ  ۱۳۱SEمدل  ۱۳۹۲به رنگ

سفید _ روغنی به شماره موتور۴۹۱۹۷۵۴
و شماره شاسی NAs411100D1273119
به شماره پالک  ۲۷ط _ ۸۵۲

 ۷۵بنام وحیدرضا اکبری نژاد
جوری فرزند محمد به شماره ملی

 ۵۳۵۰۰۱۸۲۵۶مفقود گردیده و از

درجه اعتبارساقط است.

کوهبنان

 134479.02مترمربع خریداری شده مع

امالک واقع در مزرعه نصرت فارسان به شماره پالک ثبتی

مساحت  1505/77متر مربع خریداری شده مع الواسطه

خریداری شده مع الواسطه از رضاقلی فدائی فرد

ششدانگ یکبابخانه به مساحت  144.89مترمربع

فیل آبادی

بالمعارض متقاضی آقای مجید کرمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  ۴۲۲صادره از کرمانشاه در یک واحد

الواسطه از رضا فدائی فرد

 - 670فرعی بنام آقای اسماعیل عباسی سورشجانی

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۳۰۰۰۱۷۹مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

مشاع از

خریداری شده مع الواسطه از آقای روز علی بهرامی

الواسطه از آقای خسرو خسروی فارسانی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

ششدانگ یكبابخانه به مساحت 167.74

 -2326آقای هیبت هللا محمودی فیل آبادی نسبت به سه

 2729فرعی -آقای لهراسب مردانی كرانی نسبت به

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماهیدشت تصرفات مالکانه

 5284فرعی -آقای بهنام فدائی فرد شش دانگ یك

یکبابخانه به مساحت  218.04مترمربع خریداری شده مع

سند رسمی

نوبت دوم

نسبت به

 134479.02مترمربع خریداری شده مع

شده مع الواسطه از آقای خدایار یداللهی فارسانی

استان میتواند

مدیرعامل معارفه شد.

سپه مجاهدت مدیران و کارکنان را موجب

 3588فرعی -آقای امان اله كاظمی بره بی چاست

 2584فرعی -آقای لهراسب سلیمانی فارسانی ششدانگ

«دکتر سیدمهدی حسینی» بهعنوان قائم مقام

صورت گرفته از سوی دادستان

یكبابخانه به مساحت  230/81متر مربع خریداری شده

یکبابخانه مخروبه به مساحت  174.64مترمربع خریداری

حضور تمامی اعضای هیئت مدیره برگزار شد،

مفید باشد .زیرا شرایط موجود و فقدان حرکت

یكبابخانه به مساحت  218.93مترمربع خریداری شده مع

اصلی چهارمحال و بختیاری بخش دَ ه:

تهللاابراهیمی مدیرعامل بانک و با
دکتر آی 

به کاهش ورودیهای سد

 - 670فرعی بنام آقای سلیمان عباسی سورشجانی

به مساحت

جلسه هیئت مدیره بانک سپه که به ریاست

تمامی موارد مصرف با توجه

یکباب ساختمان به مساحت  190مترمربع خریداری شده

الواسطه از خلیل جمشیدی

قائم مقام مدیرعامل بانک معارفه شد .در

یافت و صرف ه جویی در

 134479.02مترمربع خریداری شده مع الواسطه از خلیل

یكدانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی

بانک« ،دکتر سیدمهدی حسینی» بهعنوان

مصارف افزایش خواهد

مع الواسطه از آقای نورعلی معین فارسانی

به مساحت

سپه ،در جلسه روز گذشته هیئت مدیره این

با گرم شدن تدریجی دما

 - 670فرعی بنام آقای سهراب عباسی دودانگ و نیم

الواسطه از خلیل جمشیدی

بانک  -به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک

و خدمت به مردم نقشآفرین باشیم ،اظهار

 3582فرعی -آقای كورش امامی كرانی ششدانگ یکباب

دودانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی

معارفه شد

آب شرب ،خاطرنشان کرد:

امالك واقع در قریه راستاب به شماره پالك ثبتی 402

جمشیدی

مدیرعامل بانک سپه

اخالص مدیران و کارکنان دارد.

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  193.75مترمربع

مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت

بهعنوان قائم مقام

برخی نگرانی ها برای تامین

قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک فارسان

اصلی چهارمحال وبختیاری و فرعی های ذیل:

«سیدمهدی حسینی»

منطقهای اصفهان درباره

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ورثه شاه مراد

شرح ذیل آگهی می گردد :

و مدون در دستور کار قرار داده است.

ساسانی مدیرعامل آب

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13

مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به

عنوان راهبردی مهم و به صورت برنامهریزی شده

بانک سپه صورت گرفته است .مدیرعامل بانک

 2729فرعی -خانم پروین كرم زاده دویلی

آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در

بانک ،سیاستها و برنامههای این بخش را به

جمله فقدان آب ،برق و گاز در این منطقه و بسیاری

شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری (سری )107

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت

حوزه قرضالحسنه داشته و با تغییر در ساختار

مزین به این نام نیز هست با مشکالت عدیده ای از

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
اقدس وطن خواه

ریال بوده است.
بانک سینا در سالهای اخیر ،توجه ویژهای به

چشم انتظارتوجه جهادکشاورزی

ایزدیار با انتقاد جدی از وابستگی

ناشی از جرایم کمیسیون ماده

هزار و  705فقره به مبلغ  15هزار و  66میلیارد

دهکده گیاهان دارویی گلستان

راه خروج ازرکود درآمدی حرکت به سمت پروژههای مشارکتی است
واگذاری اراضی بدون بارگذاری تجاری ،خدماتی،

سال  99به تعداد  61هزار و  583فقره به مبلغ
 8053میلیارد ریال و در سال  1400به تعداد 43

روزنامه سیاسی – اجتماعی

اخبار ایران :سینا قنبرپور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

فاطمه باباخانی (دبیر)

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :

شهر :سوگل دانائی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839
09391999161

0903 333 8494

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

@payamema

@payamema
اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

چهارشنبه  21اردیبهشت 1401

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2284

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

منابع طبیعی ،آب و انرژی:

صفحهآرایی :ندا صفاریان،فاطمه خواجویی

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |

عکس :مهر

فیلم «پسر انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی به جشنواره
ایسیکا گلوبال ایتالیا راه یافت .به گزارش مهر ،فیلم «پسر
انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی به بخش رسمی آثار
بلند داستانی ایسیکا گلوبال در ایتالیا راه یافت .سرمایهگذاری
این فیلم را وحید دلیلی و پخش بینالملل آن به عهده
شرکت «سیلور مونت» در انگلیس است .در «پسر انسان»
بهنام شرفی ،لیال زارع ،مجید پتکی ،پریا مردانیان و هادی
افتخارزاده از بازیگران اصلی این فیلم هستند .جشنواره جهانی
فیلم ایسکیا گلوبال از سال  ۲۰۰۳در جزیره ایسکیا ،ایتالیا برگزار
میشود .این جشنواره محبوبترین رویداد تابستانی فیلم در
ش فیلمهای ایتالیایی و بینالمللی است که با
جهان با نمای 
حضور هنرمندان شناخته شده از تاریخ  ۱۰تا  ۱۷جوالی مصادف
با  ۱۹تا  ۲۶تیرماه برگزار میشود.

| ادبیات |
«من زمینم ،تو درخت» عنوان نمایشگاه نقاشیهای الهام
عظیمی است که از  ۲۳اردیبهشت تا سوم خرداد در گالری
مژده به نمایش گذاشته میشود .به گزارش روابطعمومی
گالری مژده ،الهام عظیمی در نمایشگاه «من زمینم ،تو
درخت» نگاهی تغزلی ،سرزنده و شاعرانه به طبیعت دارد
و این نمایشگاه به نوعی گرامیداشت زمین و اهمیت محیط
زیست است .الهام عظیمی برای معرفی این مجموعه نوشته
است«:بارزترین خصیصه طبیعت را میتوان تغییر و تداوم
پوست طبیعت و به
ِ
دانست که این دو عامل هر لحظه زیر
تبع آن انسان در جریان بوده و نشان میدهند که انسان و
طبیعت از هم نمیگسلند و همواره در حال ادراک و دریافت
یکدیگرند .در طی دو سال گذشته و با آغاز همهگیری
بیماری ،شکافی در این پیوند به وجود آمد که اهمیت حضور،

مجموعه آبشار هفتگانه شیرآباد در گلستان ،عکس از محمد عطایی /مهر

زیست دوباره طبیعت را به ما یادآور شد».
ِ
اندیشیدن و

| خانه شقاقی تهران |

| جاناتان مرغ دریایی |

مرا گفت دستور فرخنده رای
که این راز سربسته را برگشای
کنونت که امکان گفتار هست
به تاریخ دانان سروکار هست

خانه شقاقی تهران ،در شمالیترین بخش

| ریچارد باخ |

منطقه دوازده تهران ،در جبهه شمالی خیابان

| مترجم  :سلماز بهگام |

کوشک حد فاصل فردوسی و اللهزار قرار
دارد .این خانه را اغلب با عنوان خانه کوشک

بعضیها عادت کردن را بلد نیستند .بلد

همان به که تیغ قلم برکشی

میشناسند .عمارت شقاقی ابتدا به عنوان

نیستند در چارچوب زندگی کنند .نمیتوانند

به تاریخ پیشین قلم درکشی

منزل مسکونی خانواده شقاقی مورد استفاده

تن به کلیشه بدهند و همواره رویاهایی در

فشانی بر افسانهها آستین

فراز آوری نامهی شاهوار
که ماند به گیتی زما یادگار

در مسیرهای ناشناخته پا بگذارد وزندگیای
برخالف آنچه عرف است برای خودش ایجاد

به هر کار یاری نمایم تو را

کند چگونه است؟ ریچارد باخ در جاناتان

همی دوستی برفزایم تو را

مرغ دریایی از شکستن حصارها حرف

مرا داد ازین گونه چندان نوید

میزند .از اینکه حتی تمام مرغهای دریایی

که شد جان من سر به سر پر امید

هم یکسان به کمال نمیرسند .از تالش

دل من بدان گفته ها گرم شد

برای تغییر و پرواز .کتاب جاناتان مرغ

روانم پر از شرم و آزرم شد

دریایی کتاب جذاب و هیجانانگیزی است

چو یک سال بردم درین کار رنج

که مدت کوتاهی پس از انتشار در فهرست

به پایان شد این نامبردار گنج

پرفروشترین کتابهای نیویورکتایمز قرار

اگر چه به نظمم نبد دسترس

گرفت و سیوهفت هفت ه متوالی در صدر

که چون شاهنامه نگفته است کس

این فهرست باقی ماند .جاناتان مرغ دریایی

بیفکندم از نثر طرحی عظیم

کتابی است که نگاهتان به زندگی پیش

که پیدا نماید صحیح از سقیم

و پس از خواندنش تغییر میکند .کتاب
جاناتان مرغ دریایی اولین بار سال ۱۹۷۰

به نیروی یزدان پیروزگر

منتشر شد .داستان کتاب داستان یک

یکی گنج آراستم پرگهر

مرغ دریایی است که برای آموختن درباره
زندگی و رسیدن به کمال پرواز میکند.

میرزا آقاخان کرمانی

راسل مونسون این کتاب را تصویرسازی

ایران ساخته شده است .این عمارت پیش از

اولین بار در پایان دههی  ۶۰قرن بیستم

انقالب اسالمی به یک شرکت فروخته شد که

بهصورت داستان کوتاه در مجلهی فالیینگ

بعد از انقالب اسالمی ،مالکیت آن به سازمان

منتشر شد و سپس بهصورت کتاب درآمد.

میراث فرهنگی منتقل شد و بعدها به صورت

در نخستین سال انتشار بیش از یکمیلیون

یکی از مراکز آموزشی سازمان میراث فرهنگی

نسخه از جاناتان مرغ دریایی در سراسر

کشور درآمد .امروزه ،ساختمان کوشک محل

آمریکا فروخته شد .کتاب جاناتان مرغ

استقرار مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از

دریایی در سه بخش نوشتهشده بود اما
سال  ۲۰۱۴نسخهی جدیدی از آن به بازار که
آمد که  ۱۷صفحه تحت عنوان بخش چهارم
به آن افزودهشده بود .کتاب جاناتان مرغ
دریایی طرفداران بسیاری در سراسر جهان
دارد و تاکنون به چندین و چند زبان مختلف

راسو (قاقم)

برگردانده شده است .جاناتان مرغ دریایی
است که حوصلهاش از جمعکردن غذا سر
رفته است .او تحمل روتین زندگی مرغهای

کوچکترین گونه از راسته گوشتخواران در دنیا

دریایی را ندارد و هر روز ماجرای تازهای

است .گاهی با موشها اشتباه میشود .این حیوان

ش میکند چیزهای
ایجاد میکند و تال 

بدنی دراز و باریک و گوشهای کوچک و گرد و دمی

بیشتری از پرواز بیاموزد.

کوتاه دارد .موهای پشت به رنگ قهوهای و پایین

نوب

بدن بهطور کامل مشخص است .در فصل زمستان

تد
وم

-

فایر تیوپ مخزن هیتر ،هیدرو تست کوئل ( ،برشکاری  ،جوشکاری و
رادیوگرافی کوئل ها (در صورت نیاز به تعمیر و اصالح پس از گزارش
ضخامت سنجی واحد بازرسی فنی) هیتر ایستگاه هایCGS
 -مدت انجام كار  6ماه می باشد.

موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت

** ضمن ًا هزینه درج آگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه

-تائیدیه صالحیت  HSEاز شرکت گاز استان زنجان

د )مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره

-درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار

 -دارا بودن رتبه  5و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا در رشته

تذکر  :پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل

-دارا بودن سابقه اجرای کار مشابه به همراه حسن سابقه در ده سال

پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا

 -برآورد ریالی  8.821.024.667 :ریال( به حروف :هشت میلیارد

مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیكی نیز

شصت و هفت ریا ل )

تحویل دهند  .،درصورت عدم بارگذاری پكیج وسایر موارد خواسته

 -قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.

نفت و گاز یا گواهی صالحیت اداره کار در رشته تاسیسات

-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم

گذشته

ب ) شرایط متقاضی :

پیوست به مبلغ  441.052.000ریال( بحروف چهارصدو چهل و یک

میلیون و پنجاه و دو هزار ریال )
شامل یكی ازانواع ذیل:

اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مركزی

ج ) محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :

شده درسامانه (حتی یك آیتم)  ،مناقصه گر از گردونه رقابت خارج

-واریزوجه نقد (واریزبه حساب شماره IR260100004101103730230598

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای

 -مهلت دریافت اسناد مناقصه  1401/02/21 :لغایت 1401/02/25

مورد تایید می باشد .

 -اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت

1401/03/08

-وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

 -هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ  500.000 :ریال (به حروف :

فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران.

بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به

 مهلت عودت اسناد مناقصه  :تا ساعت  8:30صبح یکشنبه مورخ زمان بازگشایی پاکات مناقصه  :یک شنبه مورخ 1401/03/08پانصد هزار ریال)

تاریخ انتشار نوبت اول  -1401/02/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/21 :

مینماید .در سوراخ حیواناتی نظیر موش ساکن
میشود یا در زیرزمین ،شکاف سنگها ،و سوراخ
درختان النه میسازد .حیوانی بسیار کنجکاو ،جسور
و سریع است .به خوبی شنا میکند ،از درخت باال
میرود ،ارتفاع و طول یک متر را میپرد .حس
بیناییاش قوی است .به طور معمول طعمه را از
طریق دیدن ،بوییدن ،یا شنیدن صدا تشخیص
میدهد .در موقع احساس خطر بوی تندی از
غدههای انتهای دم میپراکند .راسو خیلی زود
با انسان مأنوس میشود .راسوها به طور غالب
در میان پوشش گیاهی انبوه یا کپههای سنگ
اقدام به شکار حیواناتی نظیر موش ،ول ،همستر،
خرگوش ،پرندگان و تخم آنها ،خزندگان از قبیل
مار و حشرات میکنند /.کویرها و بیابانهای ایران

دفن مواد زائد آلی در خاک غیرکشاورزی در مقایسه با خاک کشاورزی
مزیتهایی دارد ،اما حتی در این صورت هم مواد زائد به شکلهای گوناگون
سبب بروز آلودگی میشود /.دانشنامهی محیط زیست

درمهلت مقرر ( حداکثر تا 8:30مورخ )1401/03/08به واحد حراست

( بخش مناقصه) نسبت به دریافت و تكمیل اسناد مناقصه طبق

بانك مرکزی بنام شرکت گاز زنجان).

صورت انفرادی زندگی میکند و از قلمرو خود دفاع

| آلودگی خاک ( بخش | )۱۶

ل از طریق سامانه ستاد  ،صرفا پاكت الف (تضمین شركت در

متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

زمانبندی زیر اقدام فرمایند.

 ۲۵۰گرم است .وزن نرها حدود یک چهارم بیشتر از

پاکات الف  ،ب و ج ) عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک (

از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه

جمهوری اسالمی ایران هستند.

 ۱۷تا  ۷۸میلیمتر است .میانگین وزن آنها  ۲۵تا

تماس حاصل فرمایند.

میشود.

تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسWWW.setadiran.ir

و گاهی بهطور کامل سفید میشوند .ولی تعدادی
سر و تنه آن  ۱۱۴تا  ۲۶۰میلیمتر و درازای دم آن

بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای

بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی** توضیح  :این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (( شانا))
به آدرس  www. shana .ir ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی

مناقصات به آدرس  http: iets . mporg .irدرج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

شناسه آگهی  1313989م الف 1-

 -ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات

و هشتصدو بیست و یک میلیون و بیست و چهار هزار و ششصدو

مناطق سردسیر آذربایجان موهای پشت کم رنگتر

مادهها است .هم روز و هم شب فعال است .به

می باشد .

تلفن 024-33146225واحد تنظیم پیمان شركت گاز استان زنجان

مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.

و به خصوص در مناطق کوهستانی ،مانند البرز و

موی سیاه در انتهای دم مشاهده میشود .طول

شرکت گازاستان زنجان درنظردارد جهت انجام خدمات تعمیرات اساسی  ،زنگ زدائی  ،شستشوی کوئل  ،شستشوی فایرتیوپ مخزن هیترو هیدرو تست کوئل فاز 1به شرح ذیل ازطریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه( اعم از اسناد مناقصه  ،دعوت نامه ها  ،اصالحیه ها و )...از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم
به پیگیری از سامانه می باشند .
-الف ) شرح مختصركار:

استقرار آن در محور اصلی باغ در فاصله مرکز

انسان قرار میگیرد / .سیری در ایران

سال پیش و پس از بازگشت او از آلمان به

کرده است .داستان جاناتان مرغ دریایی

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

تعمیرات اساسی  ،زنگ زدائی  ،شستشوی کوئل  ،شستشوی

در میان ه حیاط ،ساخته شده است که محل

از عمارت سردر ،عمارت کوشک در محور دید

متعلق به «حسین شقاقی» است که حدود ۸۰

بدن ،سفید است .خط حدفاصل رنگ پشت و پایین

می نمایند.

است .ساختمان کوشک بهصورت برونگرا

است بهطوری که در هنگام ورود به باغ و گذر

قاجار است .عمارت کوشک یا خانه «شقاقی»

چه راهی درست است؟ اینکه کسی برای
رسیدن به رویاهایش چارچوبها را بشکند،

بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده

آن است و هم تاثیرگذار بر منظر محور اصلی

خانه شقاقی (کوشک) مربوط به اواخر دوره

رفتار کردن را تقبیح میکنند اما ب هراستی

ز آثار ویران و آباد بوم

تاریخ  ۲۴بهمن  ۱۳۷۵با شماره ثبت ۱۸۳۴

راستای فراهم کردن بهترین چشمانداز برای

سازمان میراث فرهنگی کشور درآمد .ساختمان

بودنشان را فریاد میزند .خیلیها اینگونه

ز تاریخ یونان و کلدان و روم

مرکزی (وابسته به یونسکو) است .این اثر در

اصلی باغ متاثر از ساختار هندسی باغ و در

بود و بعدها به صورت یکی از مراکز آموزشی

سر دارند و رفتارهایی میکنند که متفاوت

نویسی یکی نامهی راستین

میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و

تا انتهای باغ است .استقرار کوشک در محور

در روز بیست و یکم اردیبهشت ماه  ،۱۴۰۰روزنامه «پیامما» گزارشی با
عنوان «قلعه بیپناه هرمز» منتشر کرد ه است که به فروریختن  ۲۰متر از
دیوار جنوب شرقی قلعه پرتغالیها در جزیره هرمز اشاره دارد .همچنین
گزارش دیگری با تیتر «نگهبانی رئیس جمهور از قانون اساسی» در این
شماره از روزنامه منتشر شده است.

