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2ادامه در صفحۀ

| کارشناس پیشکسوت محیط زیست |

| هوشنگ ضیایی |

 »هنریک« آبروی
 سازمان محیط زیست بود

كل  اداره  مسئولیت  که  زمانی    50 سال  اوایل 
محیط زیست استان خوزستان را داشتم هر چند 
وقت مقاالتی با امضای هنریک مجنونیان به دستم 
می رسید که از اولین مقاالت علمی محیط زیست 
بودند که براى استان ها فرستاده می شدند. من 
هم آنها را تکثیر کرده و برای مطالعه محيط بانان 
به تمام ادارات شهرستان های استان می فرستادم. 
آن زمان روسای محیط زیست استان ها اغلب از 
به من  بودند و هنریک  بازنشسته  سرهنگ های 
می گفت تو تنها کسی هستی که این مقاالت را 
خوانده و مرا تشویق به ادامه آن می کنی. بعدتر 
ارتباطم با او بیشتر شد و در سفری که به تهران 
داشتم هنریک را از نزدیک دیدم. به نظر من او 
بین کارشناسان یک سر و گردن از دیگران باالتر 
بود، این امر به ویژه در شعور اجتماعی و مطالعات 

غیرمحیط زیستی خود را نشان می داد.

سناریوی آخر 
انقراض دسته جمعی

 دما می تواند قبل از پایان قرن تا 3.9 درجه سانتی گراد افزایش یابد
که تغییراتی »فاجعه بار« در اقلیم جهان در پی خواهد داشت

 دانشمندان درباره غفلت از پیامدهای فاجعه بار گرمایش جهانی 
به هیات بین دولتی تغییر اقلیم هشدار دادند

3

6

گشتی در تکیه های تاریخی تهران
محرم فرصتی برای توسعه گردشگری مذهبی

سوگواری ماه محرم جایگاه ویژه ای در بین ایرانیان دارد و نشانه های آن را در تاریخ ایران می توان جستجو کرد. مراسمی که در فرهنگ و 
معماری ایرانیان ریشه دوانده و اثرات آن را امروزه هم می توان مشاهده کرد. این مراسم در هر گوشه ایران با شرایط مختلف و آمیخته 
شدن با فرهنگ های بومی به شکلی متفاوت برگزار می شوند که عالوه بر جایگاه مهم آن در مسائل مذهبی می توان به آنها به عنوان جاذبه 
گردشگری نگاه کرد. جاذبه های فرهنگی که می تواند نمایانگر فرهنگ و مذهب مردمان باشد. در این میان تنها شیوه برگزاری مراسم اهمیت 
خاص ندارند بلکه تاثیر مراسم عزاداری بر معماری هم شایسته توجه و دارای اهمیت خاصی است. از گذشته تاکنون برای انجام مراسم 

مذهبی مکانی مشخص در نظر گرفته می شد.

 پرونده ای برای بزرگداشت »هنریک مجنونیان«
 استاد فقید محیط زیست

با نوشـته ها و گفتارهایی از: 
هوشنگ ضیایی، بیژن فرهنگ  دره شوری،  عبدالحسین وهاب زاده،  

باریس مجنونیان، رمضانعلی قائمی، مهدی فتوره چی، محمود 
قاسمپوری، حمید گشتاسب، کیانوش داودی، حسین آبساالن

 زهرا قلیچی پور، روشنا بهباش و آیدین پورخامنه

»هنریک« یگانه بود 

۴و5

بُحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

۱-   نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی ۴5۱۴978757
2-عنوان و مشخصات كلی پروژه:

•   چنانچه مبلغ پیشنهادی از ۱0 برابر نصاب معامالت بزرگ )صد میلیارد ریال و به باال( باالتر باشد، ارائه صورتهای مالی منتهی به ۱399/۱2/29 به 
همراه اسناد مناقصه الزامی می باشد.

3-صالحیت مورد نیاز:
۱-3  دارا بودن حداقل رتبه 6 صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین ، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

و شرکت هایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آن ها در سایت www.nww.ir درج گردیده است
2-3- و یا شرکتهای دارای رتبه 5 آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه یا شرکت هایی دارای مجوز رسته تاسیسات از وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ) به شرطی که طی مدت 6 ماه جهت اخذ رتبه بهره برداری آب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام نمایند(.
3-3 صالحیت ایمنی : اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری با مجوز کتبی صادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

 ۱۴0۱ /05 /۱9 ۱۴0۱ لغایت ساعت 09:00 صبح مورخ  /05 ۴-   تاریخ و آدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از ساعت ۱0 مورخ ۱2/
در سایتهای http://iets.mporg.ir و  www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در 

مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
5-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای 

معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
6-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

, http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7-سایتهای ثبت آگهی
۱۴0۱ می باشد.           /05 8-مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت09:00  مورخ  29/

9-مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:۴5۱۴978757

در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان   ۱۴0۱ /05 ۱0-   زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه فوق در ساعت ۱۱:00 مورخ  29/
بازگشایی خواهد شد.

۱۱-   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱2-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱3-   هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید.

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13

نام و محل پروژهشماره مناقصه
برآورد اولیه

)ریال(
محل تامین اعتبار

تضمین شرکت در فرآیند
 ارجاع کار )ریال(

1401-93
  نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه 

تاسیسات آبرسانی شهرهای تحت پوشش 
شهرستان زنجان )شهری(

2/830/000/000منابع جاری شرکت87/413/740/000

نوبت دوم

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل امور اداری و مالی استانداری کرمان
شناسه آگهی : 1360714 

از  را  بم  و  کرمان  مراقبتی  اردوگاه های  در  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  دفتر  به  مربوط  خدماتی  امور  انجام  دارد  نظر  در  کرمان  استانداری 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید  واگذار  صالحیت  واجد  شرکت های  به  عمومی  مناقصه  طریق 
شد. خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  )ستاد(به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و   مناقصه گران 

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱2 /05/ ۱۴0۱ می باشد.
۱۴0۱ می باشد. / 5 مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱0 روز چهارشنبه مورخ  ۱2/ 05/ ۱۴0۱ تا ساعت ۱7 روز چهارشنبه مورخ ۱9/

۱۴0۱  تا ساعت ۱8 روز شنبه مورخ 29 /5/ ۱۴0۱ می باشد. /5 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۱7 روز چهارشنبه مورخ ۱9/
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0 روز یکشنبه مورخ 30 /5/ ۱۴0۱ می باشد.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، استانداری کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن 
7-32222223- 03۴ اداره کل امور اداری و مالی استانداری و یا شماره تلفن 3252۴۱۱0 03۴  دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی تماس حاصل فرمایید.

و  آب  شرکت  مدیرعامل    - بلوچستان  و  سیستان 
فاضالب سیستان و بلوچستان آخرین جزییات تامین 
آب منطقه سیستان از طریق شیرین سازی چاه های 
ژرف را تشریح کرد. علیرضا قاسمی درباره وضعیت آبی 
شمال استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: دشت 
برای  به عنوان منطقه ای فوق استراتژیک  سیستان 
برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
است که به لحاظ پیشینه تاریخی قدمت چندین هزار 
ساله دارد، اما طی سال های اخیر به دلیل بد عهدی 
افغانستان در خصوص رهاسازی حق آبه دچار مشکل 
فراوانی شده است.وی ادامه داد: شرایط به گونه ای 
پیش رفته که چاه نیمه ها که به عنوان منابع تامین 
آب شرب شهرها و روستاهای سیستان در نظر گرفته 
هیرمند  رودخانه  از  آوردی  است  سال  چند  شده اند، 
نداشته اند که با مدیریت انجام شده، جابجایی آب بین 
چاه نیمه های چهار به سه و 2 به یک و تصفیه آب 
از طریق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه های موجود و 
انتقال آن از طریق خطوط انتقال و شبکه های توزیع 
مقام  گیرد.این  می  قرار  منطقه  مردم  دسترس  در 
مسئول اظهار کرد: پیرو سفر رئیس جمهور به استان 
و نظر مساعد وزیر نیرو و با هماهنگی به عمل آمده با 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موضوع استفاده 
در دستور  توسعه چاه های جدید  و  ژرف  از چاه های 
 کار وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به این مهم مقرر شد برای چاه های 
ژرف 2 و 3 آب شیرین کن نصب و با اجرای خطوط 
توزیع  شبکه های  و  انتقال  خطوط  به  جدید  انتقال 
روستایی متصل شود.قاسمی با اشاره به این که در 
راستای تحقق شعار سال یک شرکت دانش بنیان به 

عنوان سرمایه گذار طرح معرفی شده است، اضافه کرد: 
به منظور اجرای این طرح، آب شیرین کن در محل 
چاه شماره سه با استفاده از ظرفیت سرمایه گذار که 
در حال اخذ مجوزهای قانونی و مرحله انعقاد قرارداد 
این  به  با توجه  به سرمایه گذار است.وی اضافه کرد: 
که استفاده از دستگاه های شیرین سازی آب توسط 
واحد  تجهیز  می گیرد،  بنیان صورت  دانش  شرکت 
شیرین سازی و نصب آن مستلزم زمان بوده که در 
فاضالب  و  آب  شرکت  است.مدیرعامل  انجام  حال 
این  است  قرار  کرد:  اذعان  بلوچستان  و  سیستان 
شرکت دانش بنیان تجهیزاتی احداث کند که راندمان 
شیرین سازی آب چاه به باالی 90 برسد، شرایطی 
که در کشور برای اولین بار رخ می دهد، چرا که عرف 
شیرین سازی آب شیرین کن ها 70 درصد است.وی 
زیست  شرایط  محدودیت  به  توجه  با  تصریح کرد: 
این  در  پساب  مدیریت  ضرورت  و  منطقه  محیطی 
بیشترین  شود که  می  استفاده  تجهیزاتی  از  طرح 
تولید  را  پساب  و کمترین  باشد  داشته  را  راندمان 
متر  هزار  اول  فاز  در  که  این  بیان  با  کند.قاسمی 
طول  به  انتقال  خط  طریق  از  روز  شبانه  در  مکعب 
نیمروز  در شهرستان  آبرسانی  به خطوط  6 کیلومتر 
متصل و بخشی از کمبود مرتفع می شود، اضافه کرد: 
این طرح پس از نصب تجهیزات و تکمیل خط وارد 
مدار تولید و بهره برداری می شود.وی با بیان این که 
حفاری چاه های جدید که در دستور کار وزارت نیرو و 
معاونت علمی رئیس جمهور قرار دارد، نیازمند تامین 
اعتبار و منابع مالی الزم است، ابراز امیدواری کرد: با 
مساعدت وزیر نیرو و همکاری سازمان برنامه بودجه 

کشور اعتبارات مورد نیاز محقق شود.

آخرین جزییات تامین آب منطقه سیستان 
 با شیرین سازی آب چاه های ژرف

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  جنوبی-   خراسان 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در بارندگی های 
اخیر 44 سازه در شهرستان طبس و 10 سازه 
را  رواناب ها  بشرویه  شهرستان  در  آبخیزداری 
با  گفت وگو  در  نصرآبادی  کردند.علیرضا  مهار 
اظهار کرد: 650 هزار متر مکعب آب در  ایسنا 
سازه های استان پس از بارندگی های اخیر جمع 
آوری و ذخیره سازی شد.وی از مدیریت بیش 
از  500 هزار متر مکعب رواناب در طبس و  150 
توسط  بشرویه  در شهرستان  مکعب  متر  هزار 
ابتدای  از  افزود:  و  آبخیزداری گفت  سازه های 
سال آبی تاکنون بیش از 40 میلیون مترمکعب 
مدیریت  و  مهار  آبخیزداری  سازه های  در  آب 
شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اخیر  بارش های  در  بیان کرد:  خراسان جنوبی 
که ناشی از سامانه مونسون هند بود در برخی 
بارش های گسترده ای  شاهد  نیز  شهرستان ها 
بودیم که بار دیگر سازه های آبخیزداری به خوبی 
نقش خود را در  کنترل سیالب نشان دادند.وی 
با بیان اینکه خراسان جنوبی به دلیل تحمل دوره 
طوالنی مدت خشکسالی دچار شرایط سخت و 
شکننده در برابر باران های سیل آسا شده است 
به این معنی که در استان سیل و خشکسالی را 
با هم شاهد هستیم، اظهار کرد: در مجموع در 
بارندگی های اخیر فقط در دو شهرستان طبس 
از  آبگیری بخشی  بارندگی ها باعث  و بشرویه 

سازه های این دو شهرستان شد.

سدهای خراسان جنوبی
 با بارندگی های اخیر 

 جان گرفتند 
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2
 »هنریک« آبروی

 سازمان محیط زیست بود
می  کرد،   معرفی  من  به  را  زیادی  کتاب های  او 
»خوشه های  یا  شولوخوف  آرام«  »دن  آنها  نمونه 
مانند:  ديگرى  كتا ب هاى  و  اشتاین بک  خشم« 
در  بود که  ماده گرگ  روياى  و  سارى  الوداع گل 

مى کردم. تهیه  را  آنها  تهران  به  سفر هايم 
داشت  سوسياليستى  گرايش هاى  كمى  هنریک 
پدر  می شد.  ناشی  زندگی اش  از  تمایل  این  و 
آذربایجان  کوچک  شهرستان های  از  یکی  در  او 
برای  هنریک  که  داشت  رستوران کوچکی  غربی 
و  بود  گارسون  آن  در  خودش  گفته  به  سال ها 
را  او  كه  مادرش  می خواند.  هم  درس  همزمان 
و  بهترين  من  نظر  به  و  شناختم   مى  ازنزديك 
فداكار ترين مادر دنيا بود تمام تالش خود را کرد 
با  برساند،   دانشگاه  به  و  داده  رشد  را  بچه ها  تا 
به  برادرش  هم  و  هنریک  هم  بود که  او  تالش 
شاگرد  فوق لیسانس  دوره  در  او  رفتند.  دانشگاه 
اول بود و می توانست با بورسیه ای که به او تعلق 
خانه ای  آنجا  در  حتی  برود،   آمریکا  به  می گرفت 
هم به هنریک می دادند. همان وقت ها خانمی از 
اداره  ای که به کار دانشجویان بورسیه ای رسیدگی 
هنریک  و  می گرفت  تماس  او  با  مدام  می  کرد 
التماس  او  به  خانم  آن  می آورد.  بهانه ای  بار  هر 
و  ندهید  دست  از  را  موقعیت  این  که  می کرد 
در  آخر  دست  نرفت.  بار  زیر  نهایت  در  هنریک 
پدر  نمی خواست  او  فهمیدیم  ما  و  ماند  ایران 
بود  این  هم  استداللش  کند،   ترک  را  بیمارش 
انسانی  هنریک  دارد.  احتیاج  من  به  پدرم  که 
محیطبانان  جمله  از  همه  به  و  بود  عاطفی  بسیار 
و دانشجویانش کمک می کرد. او یکی از بهترین 
محیط زیست  دانشكده هاى  و  آموزشکده  اساتید 
بود و اگر یک ساعت کالس داشت ، کالسش دو 
رغبت  با  همه  و  می کشید  طول  ساعت  سه  تا 
بحث  هم  با  و  می دادند  او گوش  به صحبت های 
عصبانی  هم  گاهی  البته  مى كردند.  گفت  وگو  و 
می گفت. صراحت  به  را  خود  انتقادهای  و  می شد 

در  و  آمدم  تهران  به  هم  من  انقالب  از  پس 
هنریک  همکار  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
و  می رفتیم  هم  با  را  ماموریت ها  بیشتر  شدم. 
فرهنگ  بیژن  و  او  با  همراه  بودیم.  تیم  یک  در 
که  بود  کیابی  بهرام  و  زهزاد  بهرام  و  دره شوری 
سیستان  در  تحقیقاتی  کارهای  از  مجموعه ای 
آن  داديم.  انجام  را  و...  هرمزگان  بلوچستان،   و 
هنریک  کنار  در  که  بود  خوبی  روزهای  روزها،  
و  بودیم  هم  کنار  ماموریت ها  اغلب  در  گذشت. 
می بردم.  لذت  او  همراهی  و  مصاحبت  از  من 
اشک  به جزیره   60 ماموریتی که سال  نمونه اش 
در  شد  قرار  هم  هنریک  و  رفتم  ارومیه  دریاچه 
من کمک کند. گوزن ها  به  زرد  زنده گیری گوزن 
با  و  رانندگی کردیم  را  تا صبح  و شب  را گرفتيم 
تا گوزن ها  رفتیم  به  جزیره  قایق  با  روز  رسیدن 

کنیم. رها  را 
او با اینکه جزو اقلیت ها بود حتی پس از انقالب 
فراموش  را  خود  لهجه  صراحت  جلسات  در  نیز 
می گفت.  شفاف  خیلی  را  خود  حرف  و  نکرد 
نياز  او  به  چون  سازمان  روسای  اين  وجود  با 
آن  از  می گذاشتند  زیادی  احترام  او  به  داشتند 
باالیی  رو که هنریک دانش  و فهم محیط زیستی 
از  نمایندگی  به  جلسات  به  همچنان  او  داشت. 
هر  و  می رفت  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
ببرند  پیش  را  کاری  نمی توانستند  مدیران  جا 
هنریک را به نمایندگی از خودشان می فرستادند. 
باید  را در یک جمله توصیف کنم  او  بخواهم  اگر 
محیط  حفاظت  سازمان  آبروی  هنریک  بگویم 

بود. زیست 

پیام خرب

۱ادامه از صفحۀ

یک سال پیش در چنین روزهایی بود که 
دولت سیزدهم با برگزاری مراسم تحلیف 
و تنفیذ ابراهیم رئیسی، رسمًا آغاز به کار 
کرد. دولتی برآمده از جریانی که 8 سال 
پیش از به دست گرفتن قدرت، از راهبرد 
در  روحانی  دولت  دیپلماتیک  رویکرد  و 
جمهوری  هسته ای  پرونده  با  مواجهه 
اسالمی انتقادهای تند و تیزی کرده بود. 
ابراهیم رئیسی و همراهانش به خصوص 
در ماه های منتهی به انتخابات 1400، از هر 
فرصتی برای نقد رویکردهای دولت قبل 
رئیسی  ابراهیم  چنان که  استفاده کردند. 
بارها در مبارزات انتخاباتی، افزایش نسبی 
و  دولت  عمر  پایانی  سال   3 ،2 در  تورم 
ترامپ  دونالد  خروج  از  پس  به خصوص 
رویکرد  همان  به  را  هسته ای  توافق  از 
با  و گفت وگو  تعامل  مبتنی بر  و  اعتدالی 
جامعه جهانی این دولت نسبت می داد و 
می گفت حسن روحانی و یارانش، اقتصاد 
خود  دیپلماتیک  رویکرد  به  را  مملکت 
گره زده و معیشت ملت بی گناه را نیز به 
گروگان گرفته است؛ رویکردی که رئیسی 
می گفت برای تغییرش به میدان آمده و 
اواًل  اما  نمی داند  مردود  را  مذاکره  اگرچه 
این گفت وگوهای دیپلماتیک را به معیشت 
ملت گره نخواهد زد و ثانیًا با توسعه روابط 
کشورهای  و  همسایگان  با  دیپلماتیک 
منطقه یا در یک کالم با راهبرد »نگاه به 
شرق« در سیاست خارجی، مسیر را برای 
رونق تجارت و اقتصاد مملکت نیز فراهم 
خواهد کرد. آن هم بی آن که نیازی غرب و 
توافق با آنان بر سر پرونده هسته ای داشته 
ناشی  تحریم های  آن که  بی  نیز  و  باشد 

اندک  هسته ای،  فعالیت های  همین  از 
وضع  و  دولت  اقتصادی  کار  بر  تاثیری 
معیشتی ملت بگذارد و کوچکترین خللی 
در مسیر سراسر رشد و رونق و گشایش 
اقتصاد و معیشت ایجاد کند. تا آن جا که 
در آن نخستین نشست خبری خود پس از 
انتخابات _ که درعین حال آخرین نشست 
از  نیز هست_ در یکی  تاکنون  او  خبری 
کوتاه ترین پاسخ هایی که شاید جهان از 
یک رئیس جمهوری به یاد دارد، »احتمال 
رئیس جمهوری  با  مستقیم  مذاکره 
دموکرات ایاالت متحده برای رفع تحریم ها 
و احیای برجام« را با بیان تنها یک کلمه رد 

کرد و گفت: »خیر!«
او دیروز در جریان نشست هفتگی هیات 
دولت که همزمان با فرارسیدن سالروز آغاز 
این هم  از  برگزار می شد،  دولتش  به کار 
»مذاکرات  »برجام«،  درباره  و  رفت  فراتر 
سخن  تحریم ها«  »رفع  و  هسته ای« 
نگفت. آن هم در روزهایی که شاید اگر تنها 
قرار به فهرست کردن سرخط اخبار برجامی 
به  اشاره  حد  در  بخواهیم  صرفًا  و  باشد 
تحوالت داخلی و جهانی مرتبط با پرونده 
هسته ای و برجام ظرف 48 ساعت گذشته 
بپردازیم، احتمااًل ناچاریم باقی موضوعات 
این  خارجی  و  داخلی  سیاسی  اخبار  و 
48 ساعت را کنار بگذاریم و تمامی این 
برجام  موضوع  به  را  روزنامه  یک صفحه 

دهیم.  اختصاص 
کشورهای  سران  اعالم موضع  »ادامه 
دهمین کنفرانس  در  برجام  درباره  جهان 
هسته ای  اشاعه  منع  پیمان  بازبینی 
نماینده  »توییت  ملل«،  سازمان  در 

برجام  احیای  مذاکرات  در  اروپا  اتحادیه 
و  مذاکرات  این  ازسرگیری  درخصوص 
غیرایرانی  و  ایرانی  مذاکره کنندگان  سفر 
سفر  درمورد  خبر  این  »تایید  وین«،  به 
مذاکره کنندگان  هیات  و  باقری کنی  علی 
سخنگوی  و  رئیس  »تاکید  ایران«، 
صلح آمیز  بر  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسالمی 
هسته ای  حقوق  احقاق  بر  پافشاری  و 
جدید  دستاوردهای  از  »رونمایی  ایران«، 
روزهای  در  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
شورای  سخنگوی  »تاکید  پیش رو«، 
امنیت ملی آمریکا بر عدم موافقت بایدن 
با رفع تحریم و حذف نام سپاه از فهرست 
جدید  »بیانیه  تروریستی«،  سازمان های 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده درخصوص 
ازسوی شرکت  آمریکا  تحریم های  نقض 
مصادره  بر  تاکید  و  ماهان  هواپیمایی 
هواپیمای باربری ونزوئالیی که در آرژانتین 
در  ژاپن  سفیر  »تاکید  شده«،  متوقف 
تهران بر کاهش حجم مبادالت اقتصادی 
وزارت  که  تحریم هایی  پیرو  کشور  این 
کرد«،  صادر  بند   6 در  امریکا  خزانه داری 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  »گفت وگوی 
کنترل  بخش  مدیرکل  و  اتمی  انرژی 
درباره  چین  خارجه  وزارت  تسلیحاتی 
پرونده هسته ای ایران«، »مذاکرات مشابه 
وزیران خارجه عراق و عربستان سعودی با 
وزیر خارجه فرانسه« و »تاکید چند نفر از 
نمایندگان مجلس انقالبی بر عدم نرمش 
البته »اظهارات  در مذاکرات هسته ای« و 
توان  درخصوص  سپاه  فرمانده کل  اخیر 
هزار   100 و  اسالمی  جمهوری  موشکی 

موشکی که به گفته سردار سالمی هم اکنون 
در لبنان آماده شلیک هستند«، بخشی از 
تحوالت و خبرهایی است که تنها در حدود 
24 ساعت اخیر روی خروجی خبرگزاری ها 
و منابع خبری قرار گرفته است. در روزهای 
کشور  ارشد  مقام  سه  دست کم  گذشته 
ازجمله روسای شورای راهبردی سیاست 
توان  از  اتمی  انرژی  سازمان  و  خارجی 
سالح  ساخت  برای  اسالمی  جمهوری 
هسته ای سخن گفته و البته تاکید کردند 
ایران  انقالب،  رهبر  فتوای  به موجب  که 
همین  هرچند  رفت.  نخواهد  سو  این  به 
انقالبی  نمایندگان مجلس  از  یکی  دیروز 
در سخنانش در راستای حمایت از راهبرد 
در  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
پیش  آن جا  تا  برجام،  احیای  مذاکرات 
رفت که از احتمال تغییر فتوای رهبری در 
صورت صالحدید ایشان نیز سخن گفت.

ردیف  در  که  صباغیان  محمدرضا   
قرار  یازدهم  مجلس  تندروی  نمایندگان 
صحن  در  تذکری  در  دیروز  نمی گیرد، 
علنی مجلس گفته است: »دشمن بداند 
اگر گستاخی و تهدید آن ادامه یابد، در 
زمینه سالح هسته ای که زورگویان دارند، 
خواهیم  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  از 
خواست که اگر صالح بدانند استراتژی و 
فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد 
آسان  بسیار  ایرانی  جوانان  برای  این  و 

بود.«  خواهد 
این مواضع  در حالی مطرح می شوند که 
در آستانه برگزاری دور تازه مذاکرات احیای 
برجام در وین، باشگاه خبرنگاران جوان در 
داده  خبر  تازه ای«  »جزئیات  از  گزارشی 
که این خبرگزاری وابسته به صداوسیمای 
»برجام  به عنوان  آن  از  اسالمی  جمهوری 
البته  جدید« یاد کرده است. برجامی که 
به طور  ماه هاست  که  همان طور  ظاهرًا 
غیررسمی و تلویحی عنوان شده، »همان 
متنی است که اسفندماه 1400 نهایی شده« 
ارائه  منتظر  آن،  پای  »امضای 6 کشور  و 
تضمین های آمریکا به ایران و اعالم خبر 
توافق از سوی اتحادیه اروپا و ایران بود«؛ 
تفاهمی که محمدجواد ظریف در ماه های 
پایانی دولت حسن روحانی به آن دست 
این  این طور که پیداست  بود. حاال  یافته 
که  توافقی  امضای  در  وقفه  سال  یک 
بسیاری از ناظران معتقدند اگر ظرف چند 
در  به زودی  مذاکراتی که  در  و  آینده  روز 
احیای  نهایی نشود،  برگزار می شود،  وین 
دوباره آن در فرصتی دیگر دور از ذهن به 

می رسد.  نظر 

سخنگوی وزارت امور خارجه و نماینده اتحادیه اروپا از سفر مذاکره کنندگان ارشد ایران و ۴+۱ به وین خبر دادند

تالش دوباره برای احیای برجام
یک نماینده مجلس انقالبی از احتمال درخواست از رهبری برای تغییر فتوای هسته ای 
در صورت صالحدید سخن گفت

عزاداری حسینیه 
امام خمینی)ره( 

بدون حضور جمعیت
اباعبدهللا  حضرت  شهادت  ایام  با  همزمان 
الحسین )علیه السالم( و اصحاب باوفای ایشان، 
مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی)ره( و 
در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار می شود. به 
گزارش دفتر حفظ نشر و آثار حضرت آیت هللا 
بیماری  مجدد  اوج گیری  علت  به  خامنه ای، 
کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
امسال نیز مطابق دو سال گذشته، مراسم بدون 
جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح 
برگزار می شود. این مراسم به مدت شش شب 
الحرام  دوازدهم محرم  تا شب  از شب هفتم 
مرداد(   18 سه شنبه  تا  مرداد   13 )پنجشنبه 
برگزار، و مشروح برنامه های سخنرانی و عزاداری 

هر شب از رسانه ملی پخش می شود.

ماموریت رئیسی 
به وزارت ارتباطات 
برای پیگیری و رفع 

اختالالت اینترنت
رئیس دولت سیزدهم در جریان نشست دیروز 
هیات دولت که همزمان با سالروز آغاز به کار 
از استماع  برگزار می شد، پس  نیز  این دولت 
گزارشی از روند اجرای طرح »دارویار« از سوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نگاه 
منصفانه را الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ 
در دست اجرای دولت دانست و گفت: اجرای 
این دست طرح ها، نیازمند هماهنگی های بین 
بخشی و ظرافت های بسیاری است که گاهی در 
اظهارنظرها و قضاوت ها نسبت به آن کم توجهی 
می شود. کار بزرگی در حوزه دارو آغاز شده است 
برخی  آن،  انجام  ابتدای  در  است  ممکن  که 
نقایص و کاستی ها هم وجود داشته باشد اما 
امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید 
دارد. به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی توفیق در 
در  را  دارویار  بزرگی همچون  اجرای طرح های 
گروی اطالع رسانی جامع و دقیق و روایتگری 
مسئوالنه دانست و تاکید کرد: در اجرای چنین 
طرح هایی الزم است نسبت به گره های ذهنی 
و ابهاماتی که در افکار عمومی به وجود می آید 
حساس باشید و با سرعت و دقت در این زمینه 
ارائه گزارشی  اطالعات الزم را به مردم بدهید. 
از وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی و اینترنت 
ثابت و همراه در کشور، موضوع دیگری بود که 
رئیسی  و  دولت مطرح شد  هیات  در جلسه 
پس از استماع این گزارش، به برخی گالیه های 
مردمی در این خصوص اشاره کرد و گفت: وزارت 
ارتباطات با دقت و جدیت مواردی از این دست 
به  تا خللی در خدمات رسانی  پیگیری کند  را 
مردم و فعالیت کسب وکارها و مشاغلی که در 
بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.

تکذیب حضور 
سیف العدل در تهران

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس حضور سیف العدل از رهبران 
و  تکذیب کرد  را  ایران  در  القاعده  احتمالی 
فضای  در  اخباری  چنین  انتشار  که  گفت 
مجازی صرفا کار بنگاه های خبرپراکنی بیگانه 
و آمریکا است. به گزارش ایسنا، فداحسین 
مالکی در واکنش به انتشار اخباری در فضای 
تهران  در  سیف العدل  حضور  درباره  مجازی 
با  است که  انحرافی  بحث  یک  این  گفت: 
کشورهای  در  آمریکایی ها  دخالت  به  توجه 
دیگر مطرح می شود. او گفت: انتشار این خبر 
در فضای مجازی مبنی بر حضور سیف العدل 
در ایران صحت ندارد و بحثی انحرافی است 
که از طرف بنگاه های خبرپراکنی منتشر شده 
و کار آمریکایی ها است. لذا تأکید می کنم که 

سیف العدل در ایران نیست.

 سانحه برای یک فروند 
هواپیمای سوخو 22 
در پایگاه هوایی شیراز

از  سپاه  هوافضای  نیروی  عمومی  روابط 
هواپیمای  فروند  یک  برای  سانحه  وقوع 
فنی  نقص  دلیل  به  نیرو  این   22 سوخو 
در پایگاه هوایی شیراز خبر داد. به گزارش 
نیروی  عمومی  روابط  فارس،  خبرگزاری 
هوافضای سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: 
فروند  یک  مرداد   12 چهارشنبه  روز  صبح 
نیروی  به  متعلق   22 سوخو  هواپیمای 
در  برخاستن  هنگام  سپاه  هوافضای 
فنی شد  نقص  هوایی شیراز دچار  پایگاه 
سامانه  از  استفاده  به  ناگزیر  خلبانان  و 
ادامه  در  شدند.  )اجکت(  پران  صندلی 
سانحه  این  در  است:  آمده  اطالعیه  این 
بحمدهللا خلبانان با عکس العمل به هنگام 

هستند. کامل  سالمت  در 

باشگاه خبرنگاران جوان در 
گزارشی از »جزئیات تازه ای« 
خبر داده که این خبرگزاری 
وابسته به صداوسیمای 
جمهوری اسالمی از آن به عنوان 
»برجام جدید« یاد کرده است. 
برجامی که البته ظاهرًا »همان 
متنی است که اسفندماه 1400 
نهایی شده« و »امضای 6 
کشور پای آن، منتظر ارائه 
تضمین های آمریکا به ایران 
و اعالم خبر توافق از سوی 
اتحادیه اروپا و ایران بود«؛ 
تفاهمی که محمدجواد ظریف 
در ماه های پایانی دولت حسن 
روحانی به آن دست یافت

سخنگوی دستگاه قضایی 
که در این نشست خبری از 
آخرین وضعیت حمید نوری 
و اسدهللا اسدی سخن گفت و 
خواستار بازگشت این دو تبعه 
ایرانی به کشور شد، در پاسخ 
به پرسشی درباره احتمال 
بازگشت خاوری به کشور گفت 
که به دلیل عدم همکاری 
کانادا، این مهم دست کم 
تاکنون محقق نشده است

پیام ما | هم زمان با تحوالت جدید برجامی این و آن سوی مرزهای ایران، ابراهیم رئیسی در جریان نشست هفتگی هیات 
دولت که همزمان با سالروز آغاز به کار دولت برگزار می شد، به برجام، مذاکرات هسته ای و حتی بحث رفع تحریم های 
از بن بست پرونده هسته ای هیچ اشاره ای نکرد. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه  اقتصادی ناشی 
جمهوری اسالمی و نماینده اتحادیه اروپا از سفر مذاکره کنندگان ارشد ایران و ۴+۱ به وین و ازسرگیری مذاکرات خبر 

داده اند.

در حالی که رئیس و سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران با 

تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت 
هسته ای جمهوری اسالمی و 

پافشاری بر احقاق حقوق هسته ای 
ایران، از رونمایی از دستاوردهای 

جدید هسته ای جمهوری اسالمی 
در روزهای پیش رو خبر دادند، 
سخنگوی شورای امنیت ملی 

آمریکا بر عدم موافقت بایدن با 
رفع تحریم و حذف نام سپاه از 

فهرست سازمان های تروریستی 
تاکید کرد

گزارش روز

|  
رو

فرا
  |

سخنگوی دستگاه قضایی از آخرین آمار خسارات مالی و جانی سیل سخن گفت

برخورد قضایی در صورت اثبات ترک فعل در مدیریت سیل
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه محلی 
بود برای صحبت های مسعود ستایشی درباره 
پرونده هایی که در هفته گذشته بیش از سایر 
مسائل و موضوعات افکار عمومی و اصحاب 
رسانه را به خود مشغول کرده است. سخنگوی 
دستگاه قضایی که در این نشست خبری از 
آخرین وضعیت حمید نوری و اسدهللا اسدی 
سخن گفت و خواستار بازگشت این دو تبعه 
پرسشی  به  پاسخ  در  شد،  به کشور  ایرانی 
درباره احتمال بازگشت خاوری به کشور گفت 
مهم  این  همکاری کانادا،  عدم  دلیل  به  که 
دست کم تاکنون محقق نشده است. مسعود 
ستایشی همچنین به صدور حکم حبس 5 
عضو  میرسلیم  مصطفی  فرزند  برای  ساله 
نماینده  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
تهران در مجلس یازدهم به اتهام همکاری با 

سازمان مجاهدین خبر داد.
گزارشی  ارائه  به  ابتدا  که  ستایشی  مسعود 
»بر  پرداخت، گفت:  اخیر  در خصوص سیل 
 16 و  فوتی   78 گزارش ها  آخرین  اساس 
بوده  سیل  حاصل  مصدوم   36 و  مفقودی 
است.« سخنگوی دستگاه قضایی همچنین 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به  

بلژیک  و  ایران  بین  انتقال محکومان  الیحه 
تبادل  راستای  در  قضاییه  قوه  آیا  اینکه  و 
برای  تقاضایی  بلژیک  و  ایران  بین  زندانی 
اسدی  »آقای  داشته، گفت:  اسدی  اسدهللا 
از ماموران دیپلماتیک ایران و در وین بودند 
واجد مصونیت سیاسی  مقررات  براساس  و 
بودند.« او با اعتراض به صدور حکم حبس 
20 ساله علیه اسدی در دادگاه بلژیک، درباره 
مصوبه اخیر مجلس درمورد تبادل محکومان 
ایران و بلژیک   گفت: »ما آن را به فال نیک 
می گیریم تقاضا داریم چون محکومیت آقای 
غیرقابل  و  بین المللی  عرف  بدون  اسدی 
لذا  گرفته،  صورت  دفاع  مخدوش  و  قبول 
استرداد ایشان را می خواهیم و ان شاءهللا این 
مطالبه محقق شود. بحث تبادل هم فعال در 
دستورکار نیست.« او درباره حمید نوری نیز 
گفت: »نسبت به آقای نوری تالش ها انجام 
می شود و در عرصه بین المللی و دولت و در 
قوه قضاییه پیگیری می شود ولی بدانید اینها 
تحت کنترل گروه های تروریستی هستند و 
باید به خودشان بیایند و حق را اعمال کنند که 

دارد.« بشر  حقوق  ادعای 
ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 

پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا اتهامش 
به  میرسلیم  »آقای  است، گفت:  جاسوسی 
علیه  اقدام  قصد  به  تبانی  و  اجتماع  اتهام 
امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده 
مشخص  مجازاتش  اجرای  شروع  تاریخ  و 
ایشان  محکومیت  مقررات  براساس  است. 
اجرا شده و ما تکلیف به اجرای قانون  داریم. 
مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل 
شویم و قطعا تبعیضی در رسیدگی نداریم. در 
غیبت  و  استفاده کرده  از مرخصی  ایام  این 
هم داشته و ایشان به مرخصی آمده و مطابق 
مقررات بوده و در مورد غیبت هم بر اساس 
مقررات اتخاذ تصمیم شده است.« او گفت: 
»ایشان در زندان است و تحمل کیفر می کند و 
در اثنایی که مرخصی بوده و ناراحتی داشته و 
ابراز بیماری کرده به واحد درمانی معرفی شده 
شرایط  ادامه حبس  برای  قانونی  پزشکی  و 
به  پاسخ  در  او  است.«  دانسته  فراهم  را  او 
سوالی در رابطه با ترک فعل مسئوالن در سیل 
اخیر گفت: »نسبت به موضوعاتی که مطرح 
شده بر اساس گزارشی که توسط ریاست کل 
سیل  با  رابطه  در  فارس  استان  دادگستری 
استهبان ارائه شد، ریاست حوزه قضائی استان 

مدیریت  سازمان  و  کردند  ورود  موضوع  به 
بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد. 
و  آالم  موجب شده که  همدلی  و  هماهنگی 
گرفتاری ها کم شود اما رسیدگی ها جای خود 
را دارد. پرونده ای در رابطه با سیل مطرح شده 
تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل های احتمالی 
استان  مرکز  در  شعبه ای  شود.  بررسی 
پیگیری های الزم را انجام می دهد. اگر ترک 
فعل احراز شود بالدرنگ اطالع رسانی انجام 
تبعه  اتهامات  محتوای  درباره  او  می شود.« 
سوئدی بازداشت شده در ایران، گفت: »این 
با  قبولی  قابل  غیر  و  غیرسازنده  ارتباط  فرد 
عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در 
خصوص وضعیت یک جاسوس دیگر کسب 
اطالع کند که با اقدامات سربازان گمنام امام 
زمان بازداشت شده است.  صحبت ما این 

اسالمی  جمهوری  قضایی  نظام  که  است 
با ثبات و مقتدر  ایران مثل سایر نظام های 
با جاسوسان و مرتبطین آن ها برخورد قاطع 
هم  سوئد  دولت  به  دارد.  پشیمان کننده  و 
اقدامات  این  از  دست  می دهیم  هشدار 
خالفکارانه و تعدی به حاکمیت ملی کشورها  
از طریق اعزام جاسوس و متوسل شدن به 
موضوع حقوق بشر دست بردارد.« سخنگوی 
با  رابطه  در  به سوالی  پاسخ  قوه قضائیه در 
و  مناطق  برخی  در  ولگرد  سگ های  حمله 
قانون  »طبق  زیستی گفت:  محیط  خطرات 
شهرداری ها باید نسبت به جمع آوری اینگونه 
ایجاد  مشکل  شهر  سطح  در  که  حیوانات 
که  دستگاه هایی  و  کنند  اقدام  می کنند، 
تکالیف خود را انجام ندهند در صورت احراز 

تعقیب هستند.« قابل  فعل  ترک 
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درباره  اقلیمی  دانشمندان  جدید  هشدار 
فروپاشی جوامع انسانی بر اثر بحران اقلیمی 
هشدارهاست.  پرسروصداترین  از  یکی 
است:  نوشته  ارتباط  همین  در   Fortune
و  علمی  جامعه  مفهوم سازی  نحوه  میان 
اقلیِم  تغییر  پیامدهای  درباره  مردم  عموم 
ناشی از فعالیت های انسانی، شکاف مهمی 
نشان  جدید  تحقیقات  چرا که  دارد،  وجود 
می دهد که ما واقعًا بدترین و فاجعه بارترین 
پیامدهای  می گیریم.  نادیده  را  خطرات 
مردم  توجه  مقدم  خط  در  اقلیمی  بحران 
بی سابقه  موج های گرمای  از  گرفته اند؛  قرار 
در  ویرانگر  آتش سوزی های  تا  اروپا  در 
است.  شعله ور  همچنان  که  متحده  ایاالت 
نیست،  خوب  هم  فعلی  وضع  اینکه  با  اما 
اگر  می دهند که  هشدار  دانشمندان  بعضی 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  مهار  برای  جهان 
انسان  به دست  سیاره  شدن  گرم  از  ناشی 
است  ممکن  ندهد،  انجام  را  الزم  اقدامات 
خطر بزرگتری را نادیده بگیریم یعنی تهدید 

را. بشر  هستی 
دانشگاه  محققان  جدید،  مقاله   این  در 
کمبریج و همینطور دانشگاه نانجینگ چین 
سناریوهای  بدترین  که  می کنند  استدالل 
علمی  جامعه  سوی  از  هوا  و  آب  تغییر 
گفته  به  است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد 
جوامع  »فروپاشی  امکان  نویسندگان، 
انقراض  حتی  یا  جهان  سراسر  در  انسانی 

نهایی انسان« کاماًل دور از ذهن نیست، چرا 
که ممکن است دمای زمین از آستانه  ای که 
قبلی  جمعی  انقراض های  باعث  گذشته  در 

رود. فراتر  هم  باز  بود،  شده  
 Proceedings of the مجله  در  محققان 
 National Academy of Sciences
اقلیمی«  کار  »پایان  این  که  می نویسند 
کمبود  اما  بیفتد  اتفاق  نیست  قرار  لزومًا 
تحقیق در مورد فاجعه احتمالی، جمعیت ها 

می کند. آسیب پذیر  شدت  به  را 

آی .پی . سی .سی توجه کند
تغییر  بین دولتی  هیئت  گفته  طبق 

ناشی  جهانی  گرمایش  با   )IPCC( اقلیم 
انقالب  زمان  از  انسانی،  فعالیت های  از 
درجه   1.1 حاضر  حال  در  دما  صنعتی، 
سانتیگراد باالتر از دمای پایان قرن نوزدهم 
آینده  دهه  تا  روند،  این  ادامه  با  و  است 
دمای  متوسط  از  درجه   2 تا   1.5 می تواند 
سال 1850 )پیش از شروع انقالب صنعتی( 
به  رسیدن  عواقب  دانشمندان  شود.  بیشتر 
بارها  و  کرده  بررسی  را  دمایی  نقطه  این 
چون  اثراتی  روند  این  ادامه  که  گفته اند 
سواحل،  فرسایش  دریا،  سطح  افزایش 
وقوع امواج گرما و خطراتی برای سالمت و 
داشت.  پیش خواهد  در  را  انسان  معیشت 
افزایش  این  از  ناشی  اقلیمی  بحران  آثار 

باالترین  که  آی.پی.سی.سی  سوی  از  دما 
مقام بین المللی ارزیابی تغییر اقلیم است، 
بررسی  و  جمع آوری  با  آنها  و  شده  مستند 
آخرین اطالعات، ارزیابی های منظمی درباره 
وضعیت جهان انجام داده اند اما جدا از این 
اقلیم  تغییر  پیامدهای  درباره  ارزیابی ها، 
و  حکم فرماست  ناآگاهی  بشریت،  برای 
چشم اندازی نیست؛ این هشدار نویسندگان 

است. جدید  مقاله 
آنها می گویند گزارش های این نهاد تاکنون 
فقط باعث ایجاد نگرانی عمومی شده است 
تخمین های  و  تحلیل ها  می کنند:  عنوان  و 
تغییر  بین دولتی  هیات  از  کمی  نسبتا 
اقلیم  تغییر  بالقوه  تأثیرات  مورد  در  اقلیم 
درجه ای   3 از  بیشتر  افزایِش  صورت  در 
دما وجود دارد، این در حالی است که در 
دما  افزایش  پیامدهای  بر  اخیر  سال های 
حول دو درجه سانتی گراد متمرکز بوده اند. 
واقعیت  این  گرفتن  نادیده  رویکرد،  این 
همچنان  دما  بیشتر  »افزایش  که  است 
واقع  در  این  و  است«،  محتمل  بسیار 
در  زمین  سیاره  که  است  مسیری  همان 

دارد. قرار  آن 
 IPCC از  نویسندگان  مقاله،  این  در 
مورد  در  را  ویژه ای  گزارش  تا  خواستند 
احتمال وقوع فاجعه اقلیمی در اولویت قرار 
دهد- مشابه آنچه که برای ترسیم خطرات 
تهیه  دما  درجه ای   1.5 افزایش  به  مربوط 

مورد  در  روشن  چارچوبی  و   - بودند  کرده 
تبعات »فاجعه بارتر« تغییر اقلیم ارائه شود. 
را  فعلی  اقلیمی  مدل های  عملکرد  امر  این 
مورد  در  را  دانشمندان  و  می بخشد  بهبود 
آگاه  نیاز  مورد  جدید  اقدامات  و  فناوری ها 
سوی  از  پژوهش  این  نویسندگان  می کند. 
علمی  جامعه  تاسف کرده اند که  ابراز  دیگر 
تاکنون از تمرکز بر اثرات »فاجعه بار« تغییر 
سال های  در  و  است  کرده  اجتناب  اقلیم 
اخیر فقط منابع علمی رایج توانسته اند این 

دریافت کنند. را  پیام 

مواجهه با فاجعه
از  استفاده  با  تحقیق  این  نویسندگان 
باالی  به  رو  متوسط  احتمال  با  سناریویی 
رشد  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  ادامه 
نتیجه  این  به  آینده  دهه  چند  در  جمعیت 
رسیدند که حدود 2 میلیارد نفر می توانند در 
این  بر  و  زندگی کنند  جهان  از  بخش هایی 
اساس دما رفته رفته از 29 درجه سانتی گراد 
فراتر می رود. در واقع در این سناریو، تا سال 
2070 دو میلیارد نفر در بعضی از شکننده ترین 
دمای  میانگین  سیاسی  نظر  از  جهان  نقاط 

خواهند کرد. تجربه  را  درجه   29 ساالنه 
از  استفاده  با  مقاله،  این  نویسندگان 
خود  تحقیقات  در  اقلیمی  جدید  مدل های 
قرن  پایان  از  قبل  می تواند  دما  می گویند 
یابد،  افزایش  سانتی گراد  درجه   3.9 تا 

جهان  اقلیم  در  »فاجعه بار«  تغییراتی  که 
پی  در  بشریت  وجود  برای  پیامدهایی  و 

داشت. خواهد 
افزایش  تأثیر  تحت  که  کشورهایی  بیشتر 
دما قرار می گیرند، نواحی نسبتًا »شکننده«، 
با نرخ های باالتر فقر و آسیب پذیرتر در برابر 
به  می تواند  که  بود،  خواهند  باالتر  دمای 
حتی  و  »بی ثباتی«  ایجاد  به  منجر  سرعت 
شود.  جهان«  سراسر  در  جوامع  »گسترش 
سریع  افزایش  که  می گویند  پژوهشگران 
بحران  چندین  تقویت کننده  می تواند  دما 
دیگر از جمله درگیری بین المللی، قحطی و 

باشد. عفونی  بیماری های  شیوع 
در  می کنند که  استدالل  چنین  نویسندگان 
وجود  دائمی  شکافی  اقلیمی  گفت وگوهای 
دارد و آن این است که برچسب هایی مانند 
»فاجعه اقلیمی« یا »تهدید بشریت« - که 
البته چندین بار توسط آنتونیو گوترش، دبیر 
به  شده-  استفاده  متحد  ملل  سازمان  کل 

اندازه کافی تعریف نشده است.
از نگاه نویسندگان این تحقیق، بی توجهی به 
این سناریوهای بد از سوی تصمیم گیرندگان 
برای  تالش  نزدیکترین  است که  حالی  در 
به کتاب هایی  زمین  در  بزرگ  فاجعه  درک 
مثل »زمین غیرقابل سکونت« نوشته واالس 
محدود  نیویورک تایمز  ستون نویس  ولز، 
بدترین  از  گفتن  با  کتاب  این  می شود. 
از  تصویری  اقلیم،  تغییر  اثرات  سناریوی 
در  است.  ترسیم کرده  را  ویران شده  زمینی 
مارک  نوشته  درجه«   6« حال کتاب  همین 
اثرات  هم  انگلیسی  روزنامه نگار  لیناس، 
بالقوه شناخته شده افزایش دما از یک تا 6 
این  درجه سانتی گراد را ترسیم کرده است. 
کتاب ها اما محصول تحقیقات علمی نیست.

آیا جهان به سمت فاجعه 
اقلیمی پیش می رود؟

با افزایش 1.5 درجه ای دما، حدود 14 درصد 
از جمعیت زمین حداقل هر پنج سال یک بار 
خواهند  قرار  امواج گرمای شدید  معرض  در 
این  اصلی  نویسنده  لوک کمپ  گرفت. دکتر 
گزارش از دانشگاه کمبریج می گوید: »دالیل 
تغییر  دارد که  وجود  باور  این  برای  زیادی 
اقلیم  تغییر  بیافریند.  اقلیم می تواند فاجعه 
داشته،  نقش  جمعی  انقراض  رویداد  هر  در 
تاریخ  و  کشانده  سقوط  به  را  امپراتوری ها 
او مسیرهای  به گفته  است.«  داده  را شکل 
تاثیرات  به  محدود  فقط  فاجعه  به  رسیدن 
رویدادهای  مانند  دما،  افزایش  مستقیم 
ضربه ای  اثرات  نیست.  هوایی  و  آب  شدید 
و  درگیری  و  جنگ  مالی،  بحران های  مانند 
شیوع بیماری های جدید می تواند فاجعه های 

ایجاد کند. را  دیگری 
هشدار  این  درباره  گزارشی  در  هم  گاردین 
توسط  تحلیل  و  تجزیه  این  است:  نوشته 
استدالل  و  شده  بررسی  دانشمند  ده ها 
می کند که پیامدهای گرمایش جهانی بیش 
از 3 درجه سانتیگراد کمتر مورد بررسی قرار 
اقلیمی هم  اثرات  برآوردهای  گرفته است و 
درباره  »ما  می گوید:  است. کمپ  بوده  کلی 
دارند،  را  اهمیت  بیشترین  که  سناریوهایی 
تحلیل  این  داریم.«  را  اطالعات  کمترین 
همچنین نشان می دهد که ابرقدرت ها ممکن 
است روزی بر سر طرح های مهندسی زمین 
برای انعکاس نور خورشید یا حق انتشار کربن 
مبارزه کنند. حرف آخر نویسندگان این تحقیق 
درباره  جدی  مطالعاتی  انجام  است که  این 
ضروری  سناریوها  بدترین  بروز  پیامدهای 
به  را  مردم  سناریوها  این  اگر  حتی  است، 

بیندازد. وحشت 

دانشمندان درباره غفلت از پیامدهای فاجعه بار گرمایش جهانی به هیات بین دولتی تغییر اقلیم هشدار دادند

سناریوی آخر: انقراض دسته جمعی
دما می تواند قبل از پایان قرن تا 3.9 درجه سانتی گراد افزایش یابدکه تغییراتی »فاجعه بار« در اقلیم جهان در پی دارد

با وجود بارندگی های اخیر

خشکسالی 
در کشور ادامه دارد 

بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
اخیر  بارندگی های  اینکه  بیان  با  خشکسالی 
را جبران کرده اند، عنوان  4.5 درصد کم بارشی 
و خسارات  بزرگی  برخالف  بارش ها  این  کرد: 
وارد کرده، کم بارشی را جبران نمی کند و همچنان 
و  شدید  تا  متوسط  خشکسالی  وضعیت  در 

داریم. قرار  استثنایی 
آیا  پرسش که  این  به  پاسخ  در  وظیفه  احد 
آبی جاری  اخیر، کم بارشی سال  بارندگی های 
را جبران کرده است یاخیر؟ به ایسنا توضیح 
داد: قبل  از بارندگی های روزهای گذشته، میزان 
کم بارشی ها 28.5 درصد کمتر از حد نرمال بود. 
بعد از این بارندگی های سیل آسا میزان کمبود 
بارش از 28.5 درصد به 24 درصد کاهش یافته 
یعنی تنها  4.5 درصد از کم بارشی ها جبران شده 
بارش های  اینکه  وجود  با  تاکید کرد:  است.او 
اخیر همچنان در شرایط کم بارشی و خشکسالی 
متوسط تا بسیار شدید و استثنایی قرار داریم.
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی به ذکر مثالی پرداخت و بیان کرد: 
ایالم،  کرمانشاه،  همچون  استان ها  برخی  در 
خوزستان  نقاط  اغلب  و  لرستان  کردستان، 
بارشی ثبت نشده و در این استان ها خشکسالی 
شدیدی حاکم است. در تهران نیز بارندگی 34 
درصد زیر حد نرمال است و بیش از یک سوم 
بارش نرمال را دریافت نکرده است. وضعیت 
سدها نیز اصال مناسب نیست و حداکثر 25 
درصد سدها آب دارند. این اصال شرایط مطلوبی 
برخالف  بارندگی ها  این  افزود:  نیست.وظیفه 
ایجاد خسارت جانی و مالی، چندان در شرایط 
بارشی کشور تغییری ایجاد نمی کند و همچنان 
به   و  مناطق کم بارش  مناطق جزو  از  بسیاری 

شدت زیر نرمال هستند.
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی در توضیح اینکه بارش ها در کدام 
در  گفت:  بودند،  نرمال  حد  از  بیش  نواحی 
به طور معمول در جنوب شرق  تابستان  فصل 
و نوار شمالی کشور بارندگی وجود دارد اما این 
بارش ها در جنوب شرق بیش از حد نرمال و در 

نوار شمالی نیز کمتر از حد نرمال است.
او با اشاره به وضعیت دما و بارش طی هفته 
افزایش  هوا  دمای  این مدت  در  آینده گفت: 
می یابد و بارش ها قطع می شود و تنها به صورت 
رگبار و رعد و برق در عرض های جنوبی به صورت 

پراکنده رخ می دهد.
وظیفه درباره پیش بینی شرایط جوی تا پایان 
مردادماه(   15  ( شنبه  کرد:  بیان  مردادماه 
موجی از شمال کشور عبور و سواحل شمال و 
آذربایجان را درگیر می کند. این موج بارش هایی 
به صورت رگبار و رعد و برق پراکنده در نوار شمال 
غرب کشور و ارتفاعات البرز در روزهای شنبه 
شب تا دوشنبه )15 تا 17 مردادماه( به همراه 
دارد. این بارش ها بسیار جزئی هستند و شدت 
زیادی ندارند و تنها در برخی مناطق همچون 
ارتفاعات البرز، نوار شمالی کشور و آذربایجان 

پیش بینی می شوند.
او افزود: طی هفته آینده در سواحل جنوب 
شمال  نوار  و  فارس  خلیج  شمال  کشور، 
می شود  پیش بینی  جزئی  بارش های  کشور 
و باقی نقاط بدون بارش خواهند بود پس از 
نیز کم بارش  آن حتی سواحل شمال کشور 
کرد:  تصریح  پایان  در  وظیفه  می شوند. 
به طور کلی بارندگی ها به صورت جزئی است 
و تا اواخر مرداد ماه نیز بارش ها کاهش و 

می یابد. افزایش  دما 

معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست:

 بیش از 70 درصد 
جمعیت گونه های برجسته 

کشور از بین رفته است 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: 
طی سالیان اخیر بیش از 70 درصد جمعیت 
از  ایران  وحش  حیات  برجسته  های  گونه 

بین رفته است.
افزود:  اکبری  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
کانون های  افزایش  دشت ها،  فرونشست 
کالن شهرها،  آلودگی  بادی،  فرسایش 
حیات  نابودی  سیل،  تجمعی  افزایش 
وحش و جنگل ها از مهمترین چالش های 

است. کشور  زیست  محیط 
او با اشاره به اینکه طی این سال ها بیش 
برجسته  های  گونه  جمعیت  درصد   70 از 
حیات وحش کشور را از دست دادیم، افزود: 
بخشی از سرمایه زیستی از بین رفته و باید 
همه تالش خود را برای حفاظت از قسمت 

باقی مانده به کار گیریم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور اضافه 
به خاک  مربوط  مسائل  و  آب  کرد: کمبود 
هشدارهایی است نسبت به اینکه باید رفتار 
با محیط زیست  ارتباط  و روش خود را در 

تغییر دهیم.

امکان »فروپاشی جوامع 
انسانی در سراسر جهان یا 

حتی انقراض نهایی انسان« 
کاماًل دور از ذهن نیست، چرا 

که ممکن است دمای زمین از 
آستانه  ای که در گذشته باعث 

انقراض های جمعی قبلی شده  
بود، باز هم فراتر رود

|پیام ما|خطر فروپاشی جامعه جهانی یا انقراض انسان مغفول مانده است؛ دانشمندان اقلیمی در تحلیلی تازه، اینطور هشدار داده و 
گفته اند که دانشمندان به اندازه کافی به انقراض احتمالی انسان بر اثر بحران اقلیمی را جدی نگرفته اند. آنها برای این فاجعه یک نام 
هم انتخاب کرده اند: »پایان کار اقلیمی«. با گرم شدن کره زمین و ادامه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تیمی از محققان بین المللی 
از دولت ها خواسته اند که توجه خود را به نتایج »بدترین سناریو« جلب کنند. به گفته آنها اگرچه احتمال وقوع چنین فاجعه ای اندک 

است، نبود قطعیت درباره آینده گازهای گلخانه ای و سیستم آب و هوا، سناریوهای فاجعه آمیز را ممکن می کند.

این تحلیل نشان می دهد که 
ابرقدرت ها ممکن است روزی 

بر سر طرح های مهندسی زمین 
برای انعکاس نور خورشید یا 
حق انتشار کربن مبارزه کنند. 
حرف آخر نویسندگان تحقیق 
این است که انجام مطالعاتی 
جدی درباره پیامدهای بروز 

بدترین سناریوها ضروری است، 
حتی اگر این سناریوها مردم را 

به وحشت بیندازد
|  

AP
  |

فرمانده یگان حفاظت تاالب هورالعظیم گفت: 
بیش از 2 هزار و 500 فرد پلیکان سفید در تاالب 

هورالعظیم مشاهده و سرشماری شد.
سجاد جاللی درباره این خبر به ایرنا توضیح 
مرداد  در  سفید  پلیکان  دسته های  این  داد: 
حفاظت  یگان  گشت زنی  حین  امسال،  ماه 
تاالب  این   3 شماره  مخزن  در  هورالعظیم 
هر  سفید  پلیکان های  است.  شده  مشاهده 
اما  می شوند  مشاهده  هورالعظیم  در  سال 
تاالب  این  به  زودتر  ماه  یک  حدود  امسال 
شرایط  دلیل  به  احتماال  مهاجرت کرده اند که 

است. هوایی  و  آب 
او مهمترین شرط حفاظت از این زیستگاه و 
هورالعظیم  حقابه  تامین  را  مهاجر  پرنده های 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  دانست 
تامین  تاالب  این  حقابه  امسال  خشکسالی 

است. نشده 
جاللی ادامه داد: هورالعظیم به دلیل تنوع غذایی 
و امنیت مناسب به یکی از استراحتگاه های مهم 
پرندگان در جنوب کشور تبدیل شده و همه ساله 
پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجری 
تاالب  این  وارد  پرواز خود  در مسیر  است که 

می شوند.
با توجه به خشکسالی گسترده امسال بیش 
از 90 درصد مساحت بخش عراقی هورالعظیم، 
همین  به  است که  شده  خشکی کامل  دچار 
دلیل هزاران پرنده مسافران بدون مرز به سمت 

بخش ایرانی هورالعظیم مهاجرت کردند.
تاالب مرزی هورالعظیم بیش از 300 هزار هکتار 
ایران و دو  مساحت دارد که یک سوم آن در 

سوم آن در کشور عراق واقع است.
و  آب  بحران  با  اخیر  در سال های  هورالعظیم 
از سال  است.  بوده  روبه رو  نفتی  فعالیت های 
گذشته با کاهش شدید آبدهی رودخانه کرخه، 
با تنش آبی مواجه است و در حال حاضر حدود 
نیمی از بخش ایرانی آن نیز خشک شده است.

خشکی این تاالب باعث آتش سوزی گسترده 
در بیش از 20 هزار هکتار از بخش عراقی این 

تاالب شده، حدود 200 هکتار از بخش ایرانی 
تاالب نیز طعمه حریق شده است. دود غلیظ 
و بوی نامطبوع ناشی از آتش سوزی نیزارهای 
این تاالب، از اواخر خرداد ماه، باعث آلودگی هوا 
روستاهای مرزی  و  برای شهرها  و مشکالتی 
شده که با وزش باد، در برخی مواقع تا بیش 
از 100 کیلومتر را دربرمی گیرد. آنطور که مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزستان پیش از این 
آزادگان،  دشت  هویزه،  شهرستان های  گفته، 
حمیدیه، اهواز و خرمشهر از دود و آلودگی هوای 

ناشی از این آتش سوزی ها متاثر هستند.

مشاهده بیش از 2 هزار و 500 پلیکان سفید در هورالعظیم
زیستگاه 

تغییر اقلیم وضعیتی را 
ایجاد کرد که پیش بینی 

سازمان هواشناسی و 
دستگاه های دیگر خیلی 

نمی تواند دقیق باشد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

سیل کاماًل قابل مدیریت است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
در  نباید  و  است  مدیریت  قابل  سیل کاماًل 
مدیریت آن از مسیرهای هزینه بر اقدام کنیم.
به گزارش ایرنا، علی سالجقه، معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات  حاشیه  در 
درباره سیل اخیر با بیان اینکه سیل از لحاظ 
آماری در حد کم قابل پیش بینی است، گفت: 
شرایط تغییر اقلیمی وضعیتی را ایجاد کرد که 
پیش بینی سازمان هواشناسی و دستگاه های 

دیگر خیلی نمی تواند دقیق باشد.
او افزود: توده ابری می آید، و جبهه ای که حرکت 
می کند و وارد کشور می شود، قابل پیش بینی 
است اما باد و مسائل دیگر به سرعت تأثیر 
می گذارد. البته دستگاه های متخصص کار خود 
دقیقًا  بخواهند  اینکه  ولی  انجام می دهند،  را 
پیش بینی کنند تحت تاثیر این موارد است. 
من نمی خواهم به آن معنا دفاع کنم، ولی از 
لحاظ علمی این پیش بینی خیلی نمی تواند 

جایی داشته باشد.
سالجقه یادآور شد: در شرایط تغییر اقلیمی، 
باید منتظر این موارد باشیم. آنچه که مهم است 
مدیریت کردن این موارد است و اینکه آیا قابل 
مدیریت کردن است یا نه. بارها گفتیم که کامال 
زمینه  در  آنچه  و  است  مدیریت کردن  قابل 
مدیریت جامع حوزه آبخیز گفته ایم به عنوان 

یک نقشه راهبردی می تواند برای کشور و همه 
دستگاه ها مورد نظر قرار گیرد.

نوع  رئیس سازمان محیط زیست گفت: هر 
دستکاری در طبیعت بر مبنای توانمندی ها و 
راحت  انجام شود خیلی  داشته های طبیعت 
می توانیم مسائلی مثل سیالب و مخاطرات 
ذاتی  لحاظ  از  ما  را کنترل کنیم. کشور  دیگر 
نیامد،  سیل  سال  دو  اگر  دارد که  وضعیتی 
خشکسالی نبود و زلزله نیامد باید انگشت به 
دهان باشیم. این ذات سرزمین ماست و باید 

آن را با همین مقتضیات مدیریت کنیم.
متاسفانه  اضافه کرد  موارد  این  بیان  با  او 
برخی اوقات دنبال کارهای هزینه بر می رویم 
که بیشتر به چشم بیاید، اما از کارهایی که 
خیلی  و  می کند  حفظ  را  طبیعت  هارمونی 
راحت می تواند جریان های رام نشده را آرام 

نمی کنیم. پی گیری  را  کند، 
سالجقه دیروز همچنین در بازدید از نمایشگاه 
نیروهای  جغرافیایی  سازمان  توانمندی های 
گفت:  زیستی  محیط  مسائل  بر  مسلح 
به  را  زیستی  محیط  چالش های  می توانیم 
برطرف  سازمان  این  تکنولوژی های  کمک 
کنیم. استفاده از ظرفیت پهپادی این سازمان 
می تواند به ما در موضوع مانیتورینگ مناطق 
حفاظت شده کمک کند و میزان تلفات نیروی 
نحو چشمگیری کاهش دهد. به  را  انسانی 
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پرونده ای برای بزرگداشت »هنریک مجنونیان« استاد فقید محیط زیست

»هنریک« یگانه بود 

بیژن فرهنگ دره شوری: من 
ارمنی ها را دوست داشتم به 
خاطر هنریک و ارمنی ها را بعد 
از این بیشتر هم دوست دارم. 
برای اینکه این او سرزمین 
را، فرهنگش را،  طبیعتش را، 
تاریخش را عاشقانه دوست 
داشت و درباره آن مطالعه و 
برایش کار می کرد

عبدالحسین وهاب زاده: هنریک 
پرکار، هنریک صادق و متعهد 
به آرمانهایش، هنریک بی ادعا، 
هنریک صمیمی و مهمان نواز که 
درش به روی دوستان باز ولی 
از ارتباط با همه ی آنها که مایلند 
بین دو صندلی بنشینند گریزان، 
هنریک غریب مضاعف در وطن 
خویش دوست دیرین من بود 
، دوستی که به افتخارش میشد 
سر بر آسمان سایید

»هنریک مجنونیان )به ارمنی: Հենրիկ Մաջնունեան( )زاده ۱330 در ارومیه – درگذشته ۱۴ مرداد ۱399 تهران( نویسنده، مترجم 
و فعال محیط زیست ایرانی ارمنی تبار بود.« صفحه ویکی پدیا، این پیشکسوت محیط زیست را اینگونه معرفی کرده است. اما هنریک 
مجنونیان بیش از یک نویسنده، مترجم، فعال و کارشناس محیط   زیست است. او دوست، استاد،  همراه و الها م بخش بسیاری از افرادی 
است که در این حوزه  کار و فعالیت کرده اند. شخصیتی که تمام کسانی که او را می شناسند بر تعهد ، دانش و عشق او به این سرزمین 
گواهی می دهند. از این رو در سالروز درگذشت هنریک مجنونیان از دوستان نزدیک،  خانواده و دانشجویانش خواستیم درباره هنریک 

مجنونیان برایمان از زاویه نگاه خودشان بنویسند، از خاطرات شان با او بگویند و اینکه چرا هنریک مجنونیان یگانه بود.      
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هنوی  همیشه  مجنونیان که  هنریک  آقای 
عزیزم صدایش می زدم از بهترین کارشناسان 
محیط زیست ایران در تمام طول تاریخش 
است. عاشقانه کار کرد، عاشقانه زندگی کرد، 
به این سرزمین،  به طبیعتش،  به فرهنگش 
عاشقانه عشق ورزید،  کار کرد و عاشقانه مرد. 
ایران  زیست  محیط  کارشناس  عزیزترین 
بود، عالی زندگی کرد،  عالی کار کرد و عالی 

مرد.  من همیشه دوستش دارم و در قلب 
دوست  را  ارمنی ها  من  است.  همیشه  من 
داشتم به خاطر هنریک و ارمنی ها را بعد از 
این بیشتر هم دوست دارم. برای اینکه این 
را،  را،  طبیعتش  را، فرهنگش  او سرزمین 
تاریخش را عاشقانه دوست داشت و درباره 

آن مطالعه و برایش کار می کرد.
با هنریک زیاد طبیعت رفتم،  جنگل، کویر، 

من  مثل  رفتنش  سرباالیی  و کوه.  بیابان 
تند  غر می زد که  به من  نبود،  گاهی  خوب 
که  داشتم  دوستش  آنقدر  ولی  می روی 
همیشه  نبود.  مهم  برایم  زدن هایش  غر 
دوستش داشتم برای عشقش به سرزمین 
و فرهنگ و طبیعت ایران، او از  عزیزترین 
ارمنی های ایران بود که طبیعت و فرهنگ 

داشت.  دوست  را  ایران 

هنریک  آرمان هایش،  به  متعهد  و  صادق  هنریک  پرکار،  هنریک 
بی ادعا، هنریک صمیمی و مهمان نواز که درش به روی دوستان باز 
ولی از ارتباط با همه ی آنها که مایلند بین دو صندلی بنشینند گریزان، 
هنریک غریب مضاعف در وطن خویش دوست دیرین من بود ، 
دوستی که به افتخارش می شد سر بر آسمان سایید.او در دل همه 
عاشقان محیط زیست و طبیعت ایران جایی ویژه دارد. یادش گرامی 

که چه مظلوم و منتظر ما را تنها گذاشت. داغدارش هستم.

و  دانشجویان  کسی که  از  نوشتن  من  برای 
دوستان و نزدیکانش او را به عنوان معلم عشق 
می شناسند، خیلی هم راحت نیست. هنریک 
یک معلم مادرزاد بود، سرشار از عشق به همنوع، 
محیط زیست و طبیعت کشورش. کشوری که 
او نه تنها مردم و طبیعتش، بلکه فرهنگ غنی 
و رنگارنگش، ادبیاتش، شاعرانش، نویسندگان 
و هر آنچه که به آن غنا می بخشید را صمیمانه 
دوست داشت و چون تشنه ای برای شناخت 
بیشتر  و  آن سر کشید  نقاط  به همه  تقریبا 
مکتوبات قدیم و جدید آن را در نوردید. شاهد 
این موضوع وسعت و غنای کتابخانه اش بود 
که یک بار در حدود بیست سال قبل خریداران 
کتاب برای خرید کتاب های آن مبلغ بیست 
میلیون تومان پیشنهاد خرید داده بودند ولی او 
که تقریبا همه آن کتاب ها را خوانده بود و نیاز به 
تجدید آن با کتاب های جدید داشت همه را یک 
جا برای استفاده دانشجویان و عالقمندان به 
کتابخانه آموزشکده محیط زیست بخشید ولی 
کتابخانه خودش خیلی زود دوباره با کتاب های 

متنوع جدید و تالیفات خودش پر شد.
هنریک مجنونیان عالوه بر تخصص خود در 

زمینه محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع 
زیستی به کسب آخرین دستاوردهای علم و 
دانش در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ادبی 
کشورش به شدت عالقمند بود و نتایج شناخت 
زیست،  محیط  طبیعت،  از  خود  مطالعات  و 
منابع  همینطور  و  جانوری  گیاهی،  پوشش 
انسانی و ...را به صورت مقاالت بی شمار، کتاب، 
دستورالعمل و راهنما تالیف و ترجمه کرده و 
بدون چشم داشتی در اختیار عموم قرار داده 

است.
و  تالیفی  کتاب  جلد  شصت  از  بیش  با   
اکثر  در  امروزه  آن  اعظم  قسمت  ترجمه که 
دانشگاههای کشور به عنوان کتب کالسیک و 
پایه تدریس می شود، هنریک عمال نقش خود 
را برای ترویج علم برای نسل های حتی بعد از 
وفاتش هم تعمیم داده است. چه عاقبت به 
خیری بهتر از این برای یک معلم عاشق. عشق 
آموخته ها  انتقال  و  بخشیدن  و  آموختن  به 
بدون هیچ چشم داشتی به دانشجویان و نسل 
جوان فرهیخته آنچنان برای هنریک اهمیت 
داشت که بعد از بازنشستگی هم در خانه اش 
به روی همه دانشجویان باز بود. دانشجویان 

جوان، عالقه مند و باانگیزه از اقسا نقاط کشور 
با آگاهی از نوشته ها و کتاب های بی شمارش 
پرسان پرسان خانه او را یافته و برای سیراب 
ارتباط می گرفتند. در  او  با  از دانشش  شدن 
که  دانشجویانی  تمام  برای  عمال  او  خانه 
عالقه مند و عاشق تحصیل علم بودند باز بود، 
به طوری که من که برادر او بودم اکثرا برای 
گرفتن وقتی آزاد برای خودم مشکل داشتم. 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با داشتن 
کارشناس و محقق تاثیرگذاری در این سطح 
که کتاب هایش سالیان سال به عنوان کتب 
محیط  متنوع  دروس  برای  پایه  و  کالسیک 
حفاظت  و  جانوری  و  علوم گیاهی  زیست، 
محیط و غیره در دانشگاه های کشور تدریس 
خواهد شد باید افتخار کند و برای بزرگداشت 
او اقدامی در خور انجام دهد که تا کنون دیده 
هنریک  استاد  بخاطر  نه  البته  است.  نشده 
مجنونیان که او در زمانی که در قید حیات بود 
هم هیچ وقعی به این چیزها نمی گذاشت و از 
مطرح شدن و در صحنه بودن به شدت منزجر 
بود، بلکه به خاطر تشویق و ایجاد انگیزه در 
جوانان کشور تا راه او را تداوم بخشند. انشاهللا.

از  که  را  کاری  بهترین  همیشه  می گفت 
دستت بر می آید بکن. به اینکه چقدر حقوق 
می گیری یا سواد و حتی شعور کسی که 
باش.  نداشته  کاری  می کنی،  کار  برایش 
حرفش درست و دقیق است؛ همچنین این 
حرف جامعیت دارد. شرایط روز، نمایشگر 
کنش جمعی است که بهترین کاری را که 
از دستشان برمی آید، انجام نمی دهند. البته 
که عمل به این حرف بسیار دشوار است، 
در پی اش مسئولیت زیادی بر دوش آدمی 

می شود. نهاده 
در  که  است  نامی  مجنونیان  هنریک 
برای شاگردان  را  بودنش مسئولیت پذیری 
نبودش  در  تصویر کشید.  به  دوستانش  و 
اندازه  چه  تا  می گیرد که  این سوال شکل 
توانستیم به آموخته های خود عمل کنیم؟ 
دو سال است که فقدانش دوستدارنش را 
آزرده خاطر می کند، گاه شاهد رویدادهایی 
نبود که  بهترین کاری  شاید  می شویم که 
آن ها می توانستند، انجام دهند. کافی است 
که یک سوال از خود بپرسیم، از او چه دیدیم 

بیاوریم که چگونه می زیست. به یاد  و 

تا کتاب و  آگاهی  از علم و  هرچه داشت، 
اختیار  در  را  همه  نوارهای کاست کمیاب 
بارها  می گذاشت.  دوستانش  و  شاگردان 
مقاله ها  نشدن کتاب ها،  بازگردانده  شاهد 
و دیگر وسایلی که به امانت می داد، بودم. 
اطالع  بدون  که  افرادی  بودند  هم  گاهی 
و  را می بردند  فیلمی  یا سی.دی  او کتاب 
مجنونیان زمانی متوجه این فقدان می شد 
به  را  فیلم  یا  کتاب  آن  می خواست  که 
بسپارد.  امانت  به  یا  دهد  هدیه  دیگری 
شاید همین رفتار است که این روزها ادامه 
او  هم فکری  از  نزدیکانش  وقتی  و  دارد 
بی بهره شدند، نمی توانند بهترین کاری را که 
دهند. انجام  دارند،  برعهده  را  مسئولیتش 

هم فکری با فردی که تجربه زیسته فراوان 
برداشتن  و  اشتباه  کاهش  برای  داشت، 
بزرگی  زندگی، کمک  در  درست  قدم های 
محدود  مجنونیان  هنریک  دانش  بود. 
کتاب ،  موسیقی،  نبود،  زیست  محیط  به 
فیلم  مستند، نقاشی، مجسمه سازی و در 
کل فرهنگ، اجزای زندگی اش بودند و در 
این حوزه ها دوستانی داشت که هر  تمام 

کدام بهترین های فرهنگی بودند و هستند. 
مجنونیان پل ارتباطی این حوزه ها با یکدیگر 
بود؛ بی دریغ از دوستی خود، دوستی های 

می ساخت. دیگر 
دوست دارانش  از  را  او  زود  خیلی  زندگی 
گرفت. آموختنی های بسیاری بود که باید 
فرهنگ  و  زیست  محیط  می کردیم.  درک 
هنوز ناگفته های زیادی دارد که برای روشن 
از  یکی  داریم.  او  دیدگاه  به  نیاز  شدنش 
این موارد احترام به حقوق دیگران است، 
دشوارتر از آن، احترام به حقوق افرادی است 
که در میانمان نیستند، باید زمان بیشتری 

برای استفاده از نظرهایش داشتیم.
دوره ای  که  را  افرادی  بودم،  شاهد  بارها 
به  بودند،  کرده   سخت  برایش  را  زندگی 
سادگی می بخشید و راهی برای اتفاق های 
و  گفته ها  به  وقتی  می ساخت.  خوب 
شاید  می کنم،  فکر  استاد  نصیحت های 
این  نشان دهنده  سطرها  این  نوشتن 
برابر  باشد که من هم شاگرد مسئولی در 
مخالف  همیشه  زیرا  نبودم،  آموزه هایش 

بود.  محتوایی  چنین  نوشتن 

مجنونیان  هنریک  نیست که  پوشیده  کسی  بر 
تمام عمر خود را بر سر محیط زیست گذاشت. 
او تنها در ساعت اداری برای محیط زیست کار 
بقیه  می خوابید  که  ساعاتی  جز  بلکه  نمی کرد 

بود. این حوزه گذاشته  را در خدمت  زمانش 
ما  دوستی  ولی  شدم ،  آشنا  او  با   1352 سال 
گلستان  ملی  پارک  مسئولیت  که   60 سال  از 
به  او  زمان  آن  به عهده گرفتم،  شکل گرفت.  را 
دوستان  از  تعدادی  و  ضیایی  هوشنگ  همراه 
مرکز  کردن  دایر  و  تفرجگاه ها  ایجاد  پروژه  در 
با  آنها  به پارک آمدند.  بازدیدکنندگان میرزابایلو 

محوطه سازی،   نجاری،  کارهای  اندک  اعتبارات 
زمان  آن  از  دادند.  انجام  را   ... و  تابلوها  نصب 
برای  نزدیکی  دوستان  ما  درگذشتش  روز  تا 
هم بودیم و برنامه های سفر و دید و بازدید با 
درباره  هم  آخر  روزهای  همان  در  داشتیم.  هم 
موضوعات مختلف محیط  زیستی با هم صحبت 

می کردیم.
او دانشجویانی که می خواستند پایان نامه شان را 
در مناطق انجام دهند به ما معرفی کرده و ما هم 
تا جایی که می  توانستیم کمک شان می  کردیم. 
هنریک مجنونیان انسان منحصربه فرد و یگانه ای 

در ایران بود و تعداد زیاد آثار به جا مانده از او 
اساتید  و  دانشجویان  برای  منبعی  که همچنان 
محیط زیست است،  شاهد این سخن به حساب 
تحقیق کردن  و  نوشتن  از  هیچگاه  او  می  آید. 
فاصله نمی گرفت و چیز دیگری جز اینها برایش 
ارجح نبود. در مواردی هم برخی موضوعات را به 
تاکید و دستور می گفت و می خواست کارهایی 
برای بهبود مناطق انجام شود،  من هم که عالقه  
داشتم،  تالش می کردم رضایتش  او  به  زیادی 

را تامین کنم.
از هیرکانی ثبت  آنکه بخشی  از  چند سال قبل 

ملی  پارک  کرد  پیشنهاد  من  به  شود،   جهانی 
در  ثبت کنیم.  جهانی  میراث  جزو  را  گلستان 
این اواخر هم روی دانشنامه کودکان و نوجوانان 
فعالیت زیادی انجام داد. هنریک مجنونیان از 
زیست  محیط  دانش  ارتقای  برای  هیچ کاری 
دریغ نمی کرد و در این زمینه فعالیت هایش را 
خالی  او  جای  می داد.  انجام  مطلوب  شکل  به 
به  دانشجویانش  و  دوستان  امیدوارم  و  است 
و  دهند  ادامه  را  او  راه  حرکت کنند که  گونه ای 
قدم  های موثری برای بهبود محیط زیست این 

بردارند. سرزمین 

بیست و پنج ساله بودم که در زمستان سال 
1354 با هنریک آشنا شدم.

آموزش  دوماهه  دوره  گذراندن  از  پس 
آبادانی  و  ترویج  سپاه  هنگ  نظامی  در 
سهمیه   وظیفه  افسر  عنوان  به  کرج، 
آن  به  زیست   محیط  حفاظت  سازمان 
داشتن  همراه  با  و  شده  مامور  سازمان 
سازمان  آموزش  دفتر  به  را  خود  نامه ای 
واقع در خیابان شاه عباس معرفی کردم.
نمی شناختم. جمشید فاضل  را  هیچ کس 
مدیرکل آموزش با رویی گشاده وظایفم را 
دیپلمه  درجه داران  به  سرکشی  عمدتا  که 
خدمت  مشغول  آبادانی  و  ترویج  سپاه 
و  مختلف  شهرستان های  و  استان ها  در 
مدرسان  و  استادان  با  همکاری  همچنین 
کرج  در  زیست  محیط  عالی  آموزشگاه 
و  به کارکنان  معرفی  و ضمن  ابالغ  را  بود 
کارشناسان آن دفتر، یک میز و صندلی را 
در اتاق کارشناسان به من اختصاص دادند.
در همان نخستین روزهای شروع به کار با 
در  را  تازگی کار خود  به  او هم  هنریک که 
آموزشگاه به عنوان مدرس آغاز کرده بود آشنا 
شدم. یک سال از من کوچکتر بود و بسیاری 
از روزها برای انجام کارهای روزمره  به دفتر و 

اتاق کارشناسان  رفت و آمد داشت.
رفتار دوستانه او باعث به وجود آمدن دوستی 
و صمیمیتی بین ما شد که چهل و پنج سال 

ادامه پیدا کرد.
در سال 1355 که جمشید فاضل  به عنوان 
بورسیه سازمان برای ادامه تحصیل به آمریکا 
حکیمیان  حسین  امیر  شادروان  و  اعزام 
محیط  آموزشگاه  بود،  شده  او  جانشین 
زیست بنا بر تصمیم مسئوالن وزارت علوم 
وقت تعطیل  شد و قرار بود که دانشجویان 
دانشگاه  به  خود  تحصیل  ادامه  برای  آنجا 
بوعلی همدان معرفی و اعزام شوند و مقرر 
بود این نقل و انتقاالت طی قراردادی بین 

سازمان و آن دانشگاه عملی شود.
دکتر  شادروان  بوعلی،  دانشگاه  طرف  از 
و  بود  دانشگاه  آن  معاون  که  فرور  تقی 
برای  حکیمیان،  مرحوم  سازمان  طرف  از 
قرارداد  انعقاد  نهایتا  و  مذاکره  انجام 

بودند. شده  برگزیده 
شادروان  اتفاق  به  سال  آن  زمستان  در 
امیرحسین حکیمیان برای انجام بخشی از 
این  مذاکرات عازم همدان شدیم. هنریک 
که به تازگی از دوره کارشناسی ارشد دانشکده 
منابع طبیعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل و 
شاگرد اول شده بود قرار بود در همان روزها 
در مراسم رسمی  تقدیر از دانشجویان ممتاز 
می شد  انجام  شاه  باحضور  که  دانشگاه ها 

شرکت کند.

با توجه به روحیه خاصی که داشت می گفت 
به هیچ وجه در این مراسم شرکت نمی کنم 
حتی  و  بحث  مسئله  این  سر  بر  باهم  و 
مشاجره داشتیم تا اینکه باالخره با اصرار من 
و سایر دوستان با اکراه متقاعد شد در مراسم 

حاضرشود.
از قضای روزگار روز ماموریت ما به همدان و 
انجام آن مراسم، همزمان شد و به ناچار قبل 
از رفتن  از هنریک قول شرف گرفتم که حتما 
در آن مراسم شرکت کند و در بین راه من و 
حکیمیان از طریق رادیوی اتومبیل که خودم 
می راندم و مراسم را مستقیما پخش می کرد 
با  بلندگو  از دقایقی  گوش می کردیم. بعد 
صدای بلند هنریک را معرفی کرد و او برای 
دریافت جایزه خود فراخوانده شد امیرحسین 

و من با هیجان کف می زدیم…
یکی دو ماه بعد به دعوت وزارت علوم در 
کشور  از  خارج  به  دانشجو  اعزام  امتحان 
به  و  شد  قبول  عالی  امتیاز  با  و  شرکت 
اچ  پی  پذیرش  سه  ماه،  سه  دو  فاصله 
اروپا  و  آمریکا  معتبر  دانشگاه های  از  دی 

کرد. دریافت 
خانمی  که مدیرکل اعزام دانشجو در وزارت 
و  اداره  تلفن  به  مکرر  طور  به  بود  علوم 
به  تشویق  را  او  و  می زد  زنگ  آموزشگاه 
اعزام می کرد، ولی متاسفانه هنریک هربار 
من  البته  می کرد.  خالی  شانه  بهانه ای  به 

می دانستم. را  دالیلش 
باریس برادر بزرگتر هنریک )دکتر باریس 
بازنشسته  محترم  معاونت  مجنونیان 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران( در 
اتریش مشغول تحصیل در دوره دکتری 
در  هم  دیگرش  برادر  و  طبیعی  منابع 
فرانسه به تحصیل اشتغال داشتند. برادر 
ژرژیک که  بنام  هنریک  و سوم  کوچکتر 
برای او خیلی عزیز بود و تازه از دانشگاه 
فارغ التحصیل شده  با درجه ممتاز  تهران 
همه  از  و  می کرد  زندگی  هنریک  با  بود 
و  شده  بیماری  گرفتار  پدرشان  مهمتر 
تهران  به  ارومیه  از  درمان  برای  دائمی 
به  مراجعه  در  اورا  هنریک  و  می آمد 
پزشکان و بیمارستان ها همراهی می کرد.
 مجموع شرایط طوری رقم خورد که متاسفانه 
هنریک نتوانست به خارج از کشور برود. از آن 
بدتر ژرژیک نازنین به بیماری العالج سرطان 
مبتال شد و متاسفانه به سرعت حالش به 

وخامت گرایید و درگذشت.
این رویداد کمر هنریک را شکست... سالیان 
سال ژرژیک را یاد می کرد، می سوخت واشک 
آخرین  تا  غم  این  بگویم  اگر  می ریخت. 
روزهای زندگی با او همراه بود مبالغه نکرده ام.

در  من  سربازی  خاتمه  از  بعد 

سازمان استخدام و ماندنی شدم... بعد در 
سال 57 انقالب شد، همه چیز تغییر کرد. 
در این گیرودار قرارداد دانشگاه بوعلی لغو 
و آموزشگاه محیط زیست که چندان هم 

بود. شده  دایر  دوباره  نبود  مهر  مورد 
هنریک تمام توانش را بر آموزش دانشجویان 
آموزشگاه  که به عشق زندگیش بدل شده 
بودند قرار داده بود، سر از پا نشناخته شب و 
روز می خواند، مشغول ترجمه بود و می نوشت، 
جزوات درسی تهیه و آنها را تدریس می کرد. 
همین جزوات و صدها صفحه مطالب علمی 
 دیگر که نوشته و ترجمه کرده بود و آنها را 
در کارتن های مقوائی نگهداری می کرد، پایه 
و اساس بیش از هفتاد جلد کتاب آموزشی 

شد که بعدها به چاپ رسیدند.
زیادی  تعداد  از  بازاری  آشفته  به  خانه اش 
و  نوشته ها  از  مملو  و  پراکنده  کارتن های  

بود. شده  تبدیل  ترجمه هایش 
و  می ورزید  عشق  دانشجویانش  به 
آنان  اختیار  در  بی مضایقه  را  داشت  هرچه 

شت. ا می گذ
حیاتش  روزهای  آخرین  تا  وضع  این 

داشت. ادامه 
این مطلب کوتاه جای شرح و بسط خدمات 
علمی  هنریک و زحماتی که برای تهیه کتاب ها 
و همچنین آموزش شیوه های نوین حفاظتی 
از طبیعت کرد نیست و مجال بزرگتری را 
بگویم که هنریک که  می طلبد. همین قدر 
مجرد زیست و مجرد از دنیا رفت، با مناطق 
و  بود  ازدواج کرده  سازمان  حفاظت  تحت 
محیط بانانی که تربیت کرده بود بچه هایش 

بودند که با غم و شادی آنان همراه بود.
هر  و  بازنشسته  که  آخر  این سال های  در 
دو  خانه نشین شده بودیم، گاهی به اتفاق 
جناب مهندس هوشنگ ضیائی به دیدارش 
می رفتیم و هفته ای دست کم یکی دو بار با 
هم تماس تلفنی داشتیم و بیشتر گفتگوی 
ما درباره درد کمر و دست و پا و غیره و مبادله 

آدرس و شماره تلفن دکترها بود...
روز  سه  زدم  حرف  او  با  باری که  آخرین 
 19 درباره کووید  بود، کلی  مرگش  از  قبل 
صحبت کردیم، سر به سر همدیگر گذاشتیم 
و خندیدیم و قرار بود که به دیدنش بروم 
تماس  از طریق  بعد  روز  متاسفانه سه  که 
تلفنی هوشنگ عزیز از خبر وحشتناک مرگ 

شدم. آگاه  عزیزم  هنریک 
شاید باور نکنید ولی بعد از رفتنش، ماهی 
میزنم  زنگ  خانه اش  تلفن  به  دوبار  یکی 
که  پیامگیر  طریق  از  را  او  عزیز  صدای  و 
ممنونم«   بگذارید-  پیغام  »لطفا  می گوید: 

دلخوشم. آن  به  و  می شنوم 
یادش عزیز و گرامی.

| بیژن فرهنگ  دره شوری|

| عبدالحسین وهاب زاده |

| آیدین پورخامنه || باریس مجنونیان |

| رمضانعلی قائمی |

| مهدی فتوره چی |

برای هنوی عزیزم

به افتخارش می شد 
سر بر آسمان سایید

کاش بیشتر می آموختیمبرای دیدن برادرم وقت می گرفتم

تنها زمان خواب در خدمت محیط زیست نبود

به پاس نیم قرن دوستی 

| پیشکسوت محیط زیست |

| پیشکسوت محیط  زیست |

| استاد بازنشسته دانشکده 
منابع طبیعی دانشگاه تهران |

| روزنامه نگار|

| پیشکسوت محیط زیست |

| کارشناس مدیریت محیط زیست |
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حمید گشتاسب: برای استاد 
فقید هنریک مجنونیان نیازی 
به نگارش زندگینامه ای حجیم 

و پر طمطراق و پر تعارف و 
تکلف نیست. چون پارک های 

ملی و مناطق حفاظت شده 
ایران زندگینامه او هستند و 

این زندگینامه ای بس سترگ و 
غنی است

رمضانعلی قائمی: بر کسی 
پوشیده نیست که هنریک 
مجنونیان تمام عمر خود را 

بر سر محیط زیست گذاشت. 
او تنها در ساعت اداری برای 

محیط زیست کار نمی کرد بلکه 
جز ساعاتی که می خوابید بقیه 
زمانش را در خدمت این حوزه 

گذاشته بود

باریس مجنونیان: با بیش از 
شصت جلد کتاب تالیفی و 
ترجمه که قسمت اعظم آن 
امروزه در اکثر دانشگاههای 

کشور به عنوان کتب کالسیک و 
پایه تدریس می شود، هنریک 
عمال نقش خود را برای ترویج 

علم برای نسل های حتی بعد از 
وفاتش هم تعمیم داده است

کیابی  دکتر  استاد گرامی  آقای  اتفاق  به 
منزل  به  دانمارکی  با یک جعبه شیرینی 
هنریک عزیز رفتیم. با دکتر دوستی دیرینه 
شوخی هایی  همواره  و  صمیمی  داشت  و 
به  خطاب  می شد.  بدل  و  رد  بین شان 
شیرینی  هم  باز  نکنه  بهرام!  گفت:  دکتر 
احمقانه خریدی؟ این لفظی بود که برای 
شیرینی های خشک و بدون خامه به کار 
می بست. از استاد اجازه خواستم عکسی 
بیندازیم که با خوشرویی پذیرفت و گفت: 
این دوربین های بشور و بپوش عکس های 
دوربین   به  )اشاره  می گیرند  هم  خوبی 

سونی(. دیجیتال 
معلم  هنریک،  زنده یاد  مورد  در  نوشتن 
سخت.  هم  و  است  آسان  هم  عشق، 
دارند  خاطراتی  ایشان  با  دانشجو  صدها 
که همه اش شنیدنی است که نوشتن آن 
آسان و شیرین می ُنماید. اما در عین حال 
هنریک  چون  سخت،  زدنی  قلم  چنین 
رفت و جایی در ذهن ها نشست که دست  

دوستان  تعارف،  بدون  نیست.  یافتنی 
نزدیک او که میراث معلمی  و نهادینه شدن 
آنها  در  زیست  محیط  حفاظت  باورهای 
رهاورد شاگردی کردن در مکتب او و تفکر 
آزاد اندیش او بوده، به مراتب از هر کسی 
برای نوشتن سزاوارترند. اما به هرحال مِن 
کمترین، خطر کردم تا به یاد چند درس 
را  کوتاه  سطرهای  این  کردن  شاگردی 
بنویسم آن هم با نگاهی باریک از زاویه ای 

بزرگ مرد. این  زندگی  به  کوچک 
دانشگاه  به سه دهه است که در  نزدیک 
با دانشجویان تحصیالت تکمیلی سروکار 
عجوالنه  پرسش،  این  سال هاست  دارم. 
در ذهن برخی دانشجویان کمال گرا وجود 
دارد و  تبدیل به یک سوال پرتکرار شده: 
ساده  هم  کنیم که  چیزی کار  چه  روی 
باشد و هم در پایان از دل آن کار مقاالت 
متعددی بیرون بیاید! به همین خاطر چند 
اولین جلسه درس روش  سال است که 
اینطور شروع می کنم:  تحقیق را به ناچار 

مقاله  نوشتن  الزاما  خوب  تحقیق  یک 
شاخص های  در  نام تان  شدن  نمایه  و 
کار  یک  برای  پس  نیست،  بین المللی 
خوب به شناسایی و ادراک کافی از یک 
مساله نیازمندیم و همینطور مطالعه بسیار، 
چون این نمایه ها هر چند معتبر بعضا ما 
را از هدف باز می دارد. بیان مساله ای که 
در کتب و مقاالت فارسی هنریک وجود 
دارد بسیار قوی، استخوان دار و مبتنی بر 

می شود. دیده  ضرورت 
می رود  انتظار  همچنان  خوشبختانه 
هنریک  نام  دانشگاه  جدید  ورودی های 
را شنیده باشند. می شود از آنان خواست 
سرویس های  در  انگلیسی  به  را  او  نام 
اچ- اعداد  و  کنند  جستجو  علم سنجی 
ایندکس و ارجاعات ايشان را استخراج و 
آیا  یافت.  نخواهند  آنها چیزی  ارائه کنند. 
هنریک از اینها بی اطالع بود؟ خیر، به هیچ 
وجه. آیا برای آنها وقعی قایل بود؟ باز هم 
با تحکم بیشتر: به هیچ وجه! هنریک عزیز 

ویژگی  این  بود.  خودش  اصل  برابر  کپی 
متمایز ایشان بود که او را به مجموعه ای 
از بهترین صفات تفضیلی منتسب می کرد. 
در دوره و زمانه مال اندوزی و غوغاساالری، 
میهن،  طبیعت  به  عشق  با  زندگی کردن 
زمین،  ایران  عرصه های گوناگون  به  رفتن 
گذاشتن  جا  به  و  کردن  قلم فرسایی 
پایه ای متعدد، هیچکدام  آثار  ترجمه ها و 
دشوارتر  آن  از  و  نبود  آسانی  و  سهل  کار 
متعهد ماندن به علم، اخالق و معلمی کردن 
تا روزهای آخر زندگی، کسی که به معنای 

بود. او  واقعی معلمی  در خون 
وهاب زاده  استاد  از  چند کلمه  این  شاید 
پرحاصل  زندگی  از  حال  شرح  بهترین 
هنریک فقید باشد: هنریک آگاه، هنریک 
مهربان و دوست داشتنی، هنریک فداکار، 
هنریک متعهد به کار تا دم مرگ، هنریک 
غریب مضاعف در خانه خویش، هنریک 

خسارتی. چه  زمین،  شایسته  شهروند 
روحش شاد و یادش تا ابد در دل ها گرامی.

سالگرد  دومین  فرارسیدن  آستانه  در 
بنا  و  گرانسنگ  استاد  این  درگذشت 
مبنی  ما«  روزنامه»پیام  درخواست  به 
و  شخصیت  خصوص  در  اظهارنظر  بر 
که  متنی  انتشار  مرحوم،  آن  ویژگی های 
هنریک  مهندس  علمی  اثر  آخرین  در 
مجنونیان تحت عنوان »پارک های ملی و 
مناطق حفاظت شده« به شرح زیر نگاشتم،  

می دانم: مناسب  را 
»هنریک  مهندس  کتاب  واپسین  این 
هنریک  که  کتابی  است.  مجنونیان« 
وجودش  شمع  آن  چاپ  از  پیش  خود 
این  و  او  سرگذشت  خاموشی گرایید.  به 
به  خود  از  جهان  این  در  اثری که  آخرین 
این  یاد  بالفاصله  را  انسان  جای گذاشت ، 
پل  فرانسه،   بزرگ  نویسنده  از  منثور  فراز 

همچون  نیز  »انسان ها  می اندازد:  والری 
می بینند؛ گذر  آسیب  چیز  سه  از  کتاب ها 
درون  که  چیزی  و  محیط  خطرات  زمان،  
آنهاست«. آری،  چیزی استثنایی در درون 
او بود. چیزی بی همتا، ناب و نام ناپذیر که 
شیوه بودنش در این جهان متراکم از اشیاء 
نوعی  او  می  کرد.  تکین  و  یکتا  را  امور  و 
را تجربه  از »بودن در جهان«  تکرارنشدنی 
می کرد: پرکار،  شریف، پاکدست،  دانشمند،  
پارک های  تمام  تنها.  البته  و  معلم  رفیق،  
مناطق  تمام  بودند،   دوستانش  ایران  ملی 
حفاظت شده فرزندانش،  زیستگاه ها با او 
حرف می زدند. او زبان طبیعت را می فهمید 
بود.  عاشقشان  حیاتش  آخر  لحظه  تا  و 
با  فوت  از  قبل  روز  چند  تا  طوری که  به 
دست آسیب دیده،  رنج مریضی و درکوران 

این  نگارش  برای  کرونا،   بیماری  کشتار 
و  تحقیق  مطالعه،  بی وقفه  ارزشمند  کتاب 
استاد  برای  می کرد.  مشورت  و  پژوهش 
نگارش  به  نیازی  مجنونیان  هنریک  فقید 
پر  و  طمطراق  پر  و  حجیم  زندگینامه ای 
تعارف و تکلف نیست. چون پارک های ملی 
او  ایران زندگینامه  و مناطق حفاظت شده 
هستند و این زندگینامه ای بس سترگ و 
غنی است. و چه نیکو زنده یاد ژاله اصفهانی 
ماندگاری انسان های بزرگ همچون استاد 
فقید را در صحنه زندگی به رخ می کشاند

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که بسپارند به یاد

یاد و نام او جاودان باد 

دامنه تأثیرگذاری بعضی انسان ها صرفًا به 
زمان حضور فیزیکی آنها در این دنیا محدود 
هنریک  استاد  مورد  در  امر  این  نمی شود. 
مجنونیان به کمال صدق می کند. با وجود 
اینکه دومین سال از فقدان کالبد خاکی اش 
را به پایان می رسانیم همچنان اندیشه او در 
بنیان حفاظت از طبیعت ایران جاری است 
و این جریان همچون اندوه نبودنش کماکان 
به  مجنونیان  استاد  داشت.  خواهد  تداوم 
حق پایه گذار علم حفاظت نوین و مدیریت 
مناطق حفاظت شده در ایران است. بسیاری 
از اولین ها در زمینه مدیریت مناطق تحت 
همراه  مجنونیان  هنریک  نام  با  حفاظت 
تهیه  اولین دستورالعمل  از جمله  هستند. 
که  حفاظت  تحت  مناطق  مدیریت  طرح 
از  نشریه 257  عنوان  کتابچه ای تحت  در 
سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 1381 
نظارت دکتر  با  تیم همکارش  و  او  توسط 
مجید مخدوم تدوین و مبنایی برای تهیه 
به مدیریت  سایر دستورالعمل های مربوط 
محیط  سازمان  در  حفاظت  تحت  مناطق 

زیست شد.  محدوده امن که کماکان در 
یا دارای  تمام مناطق تحت حفاظت فاقد 
مردم  و  توسط محیط بانان  مدیریت  طرح 
به  شدید  حفاظت  پهنه  عنوان  به  محلی 
بود  ایده ای  می شود  شناخته  رسمیت 
موقعیت  به  توجه  با  مجنونیان  استاد  که 
تضعیف شده سازمان محیط زیست در دهه 
60 ، برای حفظ زیستگاه های حساس و بکر 
مطرح کرد. برای اولین بار مفهوم ذخیره گاه 
برای  و  معرفی   ایران  در  را  زیستکره 
ذخیره گاه های انتخاب شده در ایران برنامه 
مدیریت تدوین کرد و کتاب »ذخیره گاه های 
و  انتخاب  اصول  تا  نوشت  را  زیستکره« 

مدیریت این مناطق را ارائه کند.
ارزشمند  کتاب  عنوان   60 به  نزدیک 
حفاظت  اصلی  محور  با  مجنونیان  استاد 
زمره  در  هم  هنوز  متفاوت  موضوعات  و 
استفاده  مورد  تخصصی  منابع  معتبرترین 
کارشناسان و دانشجویان و فعاالن محیط 
کتاب ها  این  می آیند.  شمار  به  زیست 
کاربردی ترین  تا  مفاهیم  بنیادی ترین  از 

دستورالعمل ها را در بر می گیرند و موضوع 
هر کدام از آنها با وسواس و دقت و بر مبنای 
انتخاب  حفاظت  با  درگیر  جامعه  روز  نیاز 
شوربختانه  که  کتابش  آخرین  شده اند. 
و  چاپ  شاهد  نتوانست  اشتیاق  تمام  با 
انتشارش باشد کتاب سه جلدی پارک های 
ملی و سایر مناطق حفاظت شده ) همراه 
با دستورالعمل های علمی – فنی( است که 
مفیدترین  از  آن  دستورالعمل  های  بخش 
و کاربردی ترین دستورالعمل های گردآوری 
تحت  مناطق  با  ارتباط  در  شده  تدوین  و 
می تواند  سال ها  برای  و  است  حفاظت  
مورد استفاده متخصصان و دست اندرکاران 

گیرد. قرار  حفاظت 
زندگی  روز  آخرین  تا  مجنونیان  استاد 
مشتاق  بی وقفه،  ارزشمندش  و  پربار 
و  اصول  تا  کوشید  خستگی ناپذیر  و 
به  را  دنیا  در  حفاظت  علم  دستاوردهای 
شرایط سرزمین ایران ترجمه و در اختیار 
علمی کشور  و  اجرایی  دست اندرکاران 
دانش  از  بی بدیلی  گنجینه  او  دهد.  قرار 

حفاظت از محیط زیست و دانسته ها درباره 
و  تاریخ  نقاشی،  ادبیات، موسیقی،  شعر، 
را  دیگران  سخاوتمندانه  که  بود  فرهنگ 
می ساخت.  شریک  می دانست  آنچه  در 
ایرانی  و  انسانی  آداب  و  اخالق  آموزگار 
بودند.  قرمزش  خط  اخالقی  اصول  بود. 
نشستن  به  او   با  شدن  هم کالم  بار  هر 
در یک کالس درس می مانست. شخصیت 
علمی  بی نظیر و انسانیت بی همتای استاد 
هنریک مجنونیان را در یک نوشتار کوتاه به 
دشواری می توان توصیف کرد. او به راستی 
می خوانند  را  او  دانشجویانش  چنانکه 
آموزگار عشق بود. گویی خداوند او را برای 
بی دریغ مهر ورزیدن، برای خوبی و زیبایی 
خلق کردن و برای معلم بودن آفریده بود. 
مکتبی  بود.  مکتب  یک  نبود  فرد  یک  او 
که در آن دوگانه عشق و اندیشه هم وزن 
هم به کار گرفته می شوند تا دنیا به جایی 
زیباتر برای زندگی انسان و دیگر مخلوقات 
خداوند بدل شود. نامش جاودان، راهش 

یادش گرامی باد. و  رهرو  پر 

شهروند شایسته زمین

توران، باب آشنایی من با استاد

معتقد به حفاظت پایدار با مشارکت مردم بومی

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده ایران 
زندگینامه استاد هنریک مجنونیان 

آموزگار عشق

به پاییز 1374 برمی گردد.   اولین برخورد من 
برای بررسی و تعیین و نهایی کردن محدوده 
یک پنجم امن مجموعه توران )پارک ملی،  و 
پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده( 
و  عناوین  شامل  تنها  زمان  آن  در  فعلی که 
محدوده های پناهگاه حیات وحش و حفاظت  
زمان  آن  رفتم.  مالقا ت شان  به  بود،   شده 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  کارشناس 
سمنان و در حوزه محیط زیست طبیعی مشغول 
کار بودم. تعیین محدوده امن توران به جهت 
کریدور عبوری عشایر و دامداران از پل احمدآباد 
شترهای  وجود  نیز  و  منطقه  میانه  در  واقع 
اکولوژیکی  ارزش های  همچنین  و  سرگردان 
ترانزیت  جاده  حدفاصل  شمالی  بخش  در 
صورت  به  که  احمدآباد  جاده  تا  عباس آباد 
کمربندی منطقه توران را به دو بخش شمالی 
و جنوبی تقسیم می کرد که هر دو بخش از دو 
شاخ عباس آباد تا چشمه عزیز و از ماجراد تا 
حوالی زمان آباد زیستگاه های گورخر، یوزپلنگ،  
زاغ بور،  هوبره،  پلنگ، قوچ و میش، کل و بز از 
گونه های شاخص و بارز منطقه را شامل می شد 
از حساسیت های ویژه ای برخوردار بود. لذا بنا به 
ضرورت، جهت مشورت به عنوان نماینده از سوی 
اداره به سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست 
که آن زمان در خیابان استاد نجات الهی )ویال( 
قرار داشت رفتم. پس از پرس و جو   ایشان 
را به همراه گروهی کارشناس دیدم که دور یک 
میز بزرگ مشغول بررسی نقشه یکی از مناطق 
سازمان بودند. محوریت صحبت ها و دفاعیات 
از معرفی منطقه ای جدید تحت یکی از عناوین 

مناطق چهارگانه حکایت داشت. ضمن معرفی 
خودم و دلیل حضورم از ایشان درخواست وقت 
بررسی روی منطقه توران را کردم. ایشان در اوج 
مشغله کاری با متانت تمام و خوشرویی مرا 
پذیرا شد. با سئواالت دقیق که نشان آشنایی 
 ... و  عادات  زیستگاه ها،  کریدورها،   با  ایشان 
گونه های بارز منطقه و نیز شرایط اکولوژیکی و 
حساسیت های منطقه نظیر چشمه ها و منابع 
آبی منطقه می شد توضیحات و توجیهات بنده 
که در واقع حاوی نظرات کارشناسی اداره کل 
ضمن  ادامه  در  شنید.  را  بود  سمنان  استان 
انتخابی،  محدوده  در  تغییرات  برخی  بررسی 
ادله کارشناسی کامال تخصصی را ارائه و مطالب 
بسیار ارزنده ای فرمودند که در نهایت منجر به 
نهایی شدن محدوده امن منطقه توران گردید. 
در آن سال ها هنوز زون بدنی مناطق به سیاق 
فعلی مطرح نبود و تعیین و تثبیت آن بسیار 

حائز اهمیت و ارزشمند بود.
طول  ساعت  دو  از  بیش  زمانی که  مدت  در 
کشید با آنکه اشراف الزم و کافی به منطقه توران 
داشتم و به قولی تمام منطقه را پیمایش نموده 
بودم و با تمام منطقه آشنا بودم تحت تاثیر 
استاد قرار گرفتم.  توضیحات استاد مجنونیان 
به گونه ای بود که نشان از تسلط دقیق ایشان بر 
منطقه داشت و مطالب شان را آموزنده یافتم. 
همواره وقتی یادی از ایشان در جمعی می شود 
ناخودآگاه اولین جلسه کارشناسی ام با ایشان در 
خصوص محدوده امن توران را به خاطر می آورم 

و درس آموخته هایم از استاد گرانقدر را.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

کارشناسان  و  محیط بانان  تمامی   تقریبا 
سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، 
با  مرتبط  رشته های  دانشجویان  کوهنوردان، 
و خاطره  یاد  زیست  و محیط  منابع طبیعی 
هنریک  »مهندس  ایران  طبیعت  مرد  بزرگ 
مجنونیان« را در ذهن دارند. در یک جمله باید 
گفت آنچه هم اکنون از تکه هایی از طبیعت 
و  شده  حفاظت  مناطق  عنوان  تحت  ایران 
نتیجه  است،  مانده  ذخیره گاه ها  پارک ها، 
شناسایی  در  مجنونیان  هنریک  تالش های 
مناطق، نقشه برداری و تدوین قوانین مربوط 
به حفظ و حراست از این مناطق بوده است. 
همچنان که به جرات می توان این گزاره را بیان 
کرد که آنچه سواد علمی  و عملِی کارشناسان 
محیط زیست است نتیجه شاگردی هنریک 
مجنونیان و استفاده از ده ها کتاب و مقاالت 

تالیف و ترجمه و تدوین ایشان بوده است.
هنریک مجنونیان هیچ گونه چشمداشت مالی از 
فعالیت هایش برای حفظ طبیعت ایران نداشت 
علمی  سطح  بودن  باال  علت  به  اینکه  ضمن 
تحلیل  و  تجزیه  قدرت  داشتن  و   معلومات 
مسائل مرتبط با علوم محیط زیست و منابع 
طبیعی، به روز ترین مطالب علمی  و قوانین 
مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست را دارا 
بود. همین موضوع باعث می شد به روزترین 
اتفاقات درباره مدیریت منابع طبیعی و خصوصًا 
مناطق حفاظت شده و پارک های ملی را با توجه 
به عضویت در کنوانسیون های بین المللی مرتبط 
برای  مختلف  روش های  به  طبیعی  منابع  با 
محیط بانان، مدیران، کارشناسان سازمان های 
محیط زیست و منابع طبیعی آموزش دهد. 
در کنار آن تالیف و ترجمه  ده ها کتاب و مقاله 
ایشان به عنوان منبع و مرجع برای دانشجویان 
کارشناسان  و  مدیران  سطح  عالی ترین  تا 
سازمان منابع طبیعی و محیط زیست تا سالیان 

سال قابل استفاده خواهد بود.

چندین بار افتخار استفاده از نظرات ایشان جهت 
استفاده از مشارکت های مردمان بومی  و محلی 
برای حفاظت از زیستگاه ها در مناطق بیابانی 
به ویژه پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم 
تالیف کتاب  به  نهایت منجر  در  را داشتم که 
مشارکت مردمان بومی  پناهگاه حیات وحش 
یوزپلنگ  از  حفاظت  برای  جاجرم  میاندشت 
استفاده شد.  روان  تثبیت شن های  و  ایرانی 
از  که  می داد  توضیح  ایشان  دارم  خاطر  به 
حفاظت  کشور ها  از  بسیاری  قبل،  سالیان  
از مناطق حفاظت شده را به مردمان بومی  و 
محلی واگذار کرده اند از این رو ایشان هم تاکید 
داشت که بایستی اول از همه منافع مستقیم 
و غیرمستقیم منابع طبیعی موجود در مناطق 
حفاظت شده به مردم محلی و بومی  این مناطق 
بودند شاید  معتقد  مجنونیان  هنریک  برسد. 
زمان الزم باشد تا برخی مردمان محلی و بومی 
 متوجه شوند که حفاظت از این مناطق، به نفع 
خود مردم محلی است اما وقتی متوجه این 
موضوع شوند، به صورت دائمی  مسئولیت حفظ 
و حراست از این مناطق را بر عهده می گیرند 
زیرا منافع اقتصادی و محیط زیستی بی شماری 
از منابع طبیعی مناطق حفاظت شده به دست 
می آورند. در کنار آن هنریک مجنونیان تاکید 
محیط  و   طبیعی  منابع  مدیران  داشتند که 
زیست مدیران  بایستی دانش و تجربه خود را 

ارتقا دهند.
در پایان باید گفت اعتقاد به وجود مشارکت های 
منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  مردمی  برای 
طبیعی و به روزرسانی معلومات علمی  و تجربی 
هنریک  مهندس  تالیفات  و  مقاالت  در  که 
مجنونیان به وفور و واضح توضیح داده شده 
است، اصلی ترین راهکار برای کاهش هزینه های 
دولت برای حفاظت از منابع طبیعی، کاهش 
بومی  و  تنش های بین دولتمردان و مردمان 

محلی است.

نقش و تاثیر مهندس هنریک مجنونیان بر 
زیست  محیط  حفظ  و  علمی کشور  جامعه 
سرزمینی که بسیار دوستش می داشت، با 
توجه به سال ها تدریس، ترجمه و تالیف و 
کار اجرایی در سازمان حفاظت محیط زیست 
بر هیچکس پوشیده نیست. ولی آنچه به 
گمان من ایشان را در روابط انسانی و برای 
افرادی که با ایشان در ارتباط بودند، عزیز، 
ارزشمند و منحصربه فرد می کرد، ویژگی های 
شخصیتی خاصش بود به طوری که جای 
خالی نبودنش به هیچ شکلی قابل جبران و 

فراموشی نیست.
انتخاب  دوست  عنوان  به  را  فردی  وقتی 
بخشندگی  برای  مرزی  و  حد  می کرد، 
و  نمی شناخت  مسئولیت  احساس  و 
انجام  قلب  صمیم  از  می توانست  هرچه 

می داد. بخشندگی اش فقط به هدیه دادن 
رمان  و  یا شعر  زیستی  کتاب های محیط 
محدود نمی شد. وقت گذاشتن و شنوا بودن 
همراه با همدلی و مهربانی بسیار، مشارکت 
دادن نسل جوان در تدوین کتاب ها و ارائه 
دلسوزی  با  همراه  توصیه ها  و  راهنمایی 
در  که  مواردی  مداوم  پیگیری  و  فراوان 
این  از  نمونه هایی  می گرفت،  قرار  جریان 

است. بخشنده  روحیه 
فقط  مهربانی  و  بخشندگی  این  که  البته 
در ارتباط با افرادی که می،شناخت نبود، از 
موسسه های فعال در امور خیر و به طور کلی 
از هر حرکت خیرخواهانه ای به شکل جدی 
با شناختش  حمایت می کرد. عالقه همراه 
هنرهای  ادبیات،  سینما،  و  تاتر  به  نسبت 
دانستن  ارزش  با  و  موسیقی  و  تجسمی  

هنر، یکی دیگر از ویژگی های دوست داشتنی 
ایشان بود.دید هنری و توجه به زیبایی در 
نیز  و  مطالب  آموزش  طرز  کتاب هایش، 
هنری  فعالیت  داشتن  به  دیگران  تشویق 
با  سخن گفتن  تجربه  می کرد.  پیدا  نمود 
روزمره،  و  عادی  حتی صحبت های  استاد، 
درس  کالس  کمی  از  دست  من  برای 

فوق العاده ای! گفتگوهای  چه  نداشت. 
موضوع های  تنوع  اطالعات،  دامنه گسترده 
باعث  ایشان،  طبعی  شوخ  و  بحث  مورد 
می شد ترجیح دهید بیشتر شنونده باشید.

این  مجنونیان  استاد  بزرگ  هنر  به گمانم 
است که با وجود همه سختی ها،  عاشقانه و 
سرسختانه و به زیبایی به کشور و مردمش 

خدمت کرد.
یاد عزیزش گرامی باد.

| سید محمود قاسمپوری |

| حمید گشتاسب  |

| زهرا قلیچی پور  |

| روشنا بهباش |

| کیانوش داودی |

| حسین آبساالن |

 استاد محیط زیستی 
با دید هنرمندانه

| عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس |

| عضو هیات علمی آموزشکده محیط زیست و 
مدیرکل سابق دفتر زیستگاه ها و امور مناطق |

|  عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه 
حکیم سبزواری |

| عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی 
محیط زیست دانشگاه آزاد اهواز |

| مسئول تدوین و اجرای طرح مدیریت مناطق 
چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست |

| مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان زنجان |
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بین  در  ویژه ای  جایگاه  محرم  ماه  سوگواری 
ایرانیان دارد و نشانه های آن را در تاریخ ایران 
فرهنگ  در  مراسمی که  می توان جستجو کرد. 
ایرانیان ریشه دوانده و اثرات آن را  و معماری 
امروزه هم می توان مشاهده کرد. این مراسم در 
هر گوشه ایران با شرایط مختلف و آمیخته شدن 
برگزار  به شکلی متفاوت  بومی  با فرهنگ های 
می شود که عالوه بر جایگاه مهم آن در مسائل 
مذهبی می توان به آنها به عنوان جاذبه گردشگری 
نگاه کرد. جاذبه های فرهنگی که می تواند نمایانگر 
میان  این  در  باشد.  و مذهب مردمان  فرهنگ 
تنها شیوه برگزاری مراسم اهمیت خاص ندارند 
هم  معماری  بر  عزاداری  مراسم  تاثیر  بلکه 
شایسته توجه و دارای اهمیت خاصی است. از 
گذشته تاکنون برای انجام مراسم مذهبی مکانی 
مشخص در نظر گرفته می شد. مثال برای نماز 
عزاداری  برای  و  خانقاه  دراویش  برای  مسجد، 
امام حسین)ع( مکانی به نام تکیه طراحی و 
ساخته شد. اگر به سراغ نقشه های دوره قاجار 
برویم کلمه »تکیه« زیاد به چشم می خورد. در 
این گزارش مراسم عزاداری را از زاویه تکیه ها مورد 
توجه قرار داریم و گشتی در تهران میزنیم تا با 
تکیه ها آن آشنایی بیشتری پیدا کنیم. از تاریخ و 

کارکرد آنها مطلع شویم.

 معنای کلمه تکیه
»تکیه«  کلمه  معنای  با  اول  است  بهتر 
آشنا  دیگر  مذهبی  بناهای  با  آن  تفاوت  و 
عامل موسسه  ، مدیر  شویم. »سعید روشن« 
تهران شناسی در مورد معنای کلمه تکیه می گوید: 
محل  و  خانقاه  معنای  به  اصل  در  تکیه  کلمه 
دراویش است اما به دلیل تغییری که در معنی 
پیدا کرد به محل مختص عزاداری امام حسین 
را  تکیه  کلمه  ما  که  زمانی  شد.  نامیده  )ع( 
به کار می بریم یعنی جایی که در آن تعزیه یا 
شبیه خوانی برگزار می  شود. این نام در دوره قاجار 
به این بناها اطالق می شد ولی با گذر زمان به 
این بناها حسینیه هم گفته شد. ما الزم است 

تفاوت چند اصالح را با هم بررسی کنیم. ابتدا 
واژه تکیه است که به عنوان محل برگزاری تعزیه 
شناخته می شود. کلمه حسینیه نسبت به کلمه 
تکیه جدیدتر است و لزوما در آن تعزیه برگزار 
دیگری که  نام هایی  مورد  در  روشن  نمی شود. 
بر اماکن مذهبی اطالق می شود می گوید: کلمه 
اهمیت است »مهدیه« است.  دیگری که حائز 
مهدیه هرچند که کارکردی همانند حسینیه دارد 
آن  در  و  است  زیاد  زمان  امام  بر  آن  تاکید  اما 
به  شعبان  نیمه  جشن های  و  ندبه  دعای  باید 
شکل مفصل تری برگزار شود. کلماتی دیگر مانند 
سجادیه، زینبیه، فاطمیه و حسینیه در دهه های 
اخیر متداول شده است و در گذشته مصادیقی 

نمی شود. یافت  آنها  برای 

 قدیمی ترین تکیه های تهران
تهران  تاریخی  تکیه های  از  وقتی  شاید 
صحبت به میان می آید دانستن اینکه کدام تکیه 
باشد.  ما جالب  برای  است  بقیه  از  تر  قدیمی 
سعید روشن، پژوهشگر در این مورد می گوید: 
اگر تهران، شمیران و ری را یک کل واحد در نظر 
تهران،  حاضر  حال  تکیه  قدیمی ترین  بگیریم، 
تکیه محله »نفرآباد« است که به نام تکیه یا 
حسینیه حضرت علی اکبر مشهور است. این تکیه 
در سال 1060 هجری قمری ساخته شد. در دهه 
چهل یک بازسازی بر روی آن صورت پذیرفت. 
مراسم  پذیرای  هنوز  تهران  تکیه  قدیمی ترین 
سوگواری ایام محرم است. برگزاری مراسم در 
تکیه نفرآباد به سبک و سنت پیشین با خیمه 
و خرگاه همراه است. برای حضور در تکیه نفرآباد 
می توان به ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم 

در شهرری و محله نفرآباد مراجعه کنند.
و  قدیمی  تکیه های  دیگر  مورد  در  روشن 
توانستند  تکیه ها  برخی  می گوید:  تهران  فعال 
به زمان حال برساند و  را  تاریخ خود  در طول 
کنند  برگزار  خود  در  را  مراسم خاص  همچنان 
یکی از این تکیه ها، تکیه سادات اخوی، بین 
در  سیروس  چهارراه  و  سرچشمه  چهارراه 

از قدیم ترین  یکی  دارد.  قرار  بنزین  کنار پمپ 
هیئت های تهران است که هنوز به شکل سنتی 
مراسم و پذیرایی برگزار می شود. یکی دیگر از 
تکیه های قدیمی تهران، تکیه صدرالعلما یا تکیه 
حلبی سازها است. حلبی سازها افرادی هستند 
که در گذشته سقف شیروانی می ساختند، این 
صنف از بین رفته اما تکیه آنها همچنان برقرار و 
فعال است. بین مسجد جامع و مسجد امام در 

الحرمین قرار دارد. بازار بین 

دوران طالیی تکیه ها
دانستن دوران اوج ساخت تکیه ها در تهران 
هم خالی از لطف نیست. سعید روشن در مورد 
این دوران می گوید: تکیه ها در دوران ناصرالدین 
شاه قاجار یک دوره طالیی دارند. در این دوران 
تکیه های زیاد و مهمی ساخته می شوند که نام 
آنها در کتاب های تاریخی وجود دارد. برخی از 
تکیه ها به نام اشخاص است به طور مثال خواهر 
نام  به  تکیه ای  الدوله«  »عزت  ناصرالدین شاه، 
الممالک«.  تکیه »مستوفی  یا  دارند  خودشان 
برخی از تکیه نام خود را از اصناف می گرفتند به 
طور مثال تکیه بزازها که متعلق به صنف بزازها یا 
پارچه فروش ها بود و هم اکنون هم با بیش از 
صد سال قدمت همچنان دارد چهارراه گلوبندک 
تکیه ها  متولی  نامدار  افراد  فقط  است.  دایر 
نام  با  داریم  تکیه ای  قاجار  دوران  در  ما  نبودند 
»تکیه پیرزن« که متولی آن یک پیرزن بود یا 
تکیه کورها که متولی آن افراد نابینا بودند که در 
محدوده محله سنگلج قرار داشت. افرادی هم 
که دارای مناسب دولتی بودند هم در ایجاد تکیه 
فعال بودند مانند حاج میرزا آقاسی که تکیه ای 
به نام عباس آباد به خاطر نام خود در انتهای بازار 
عباس آبادفعلی که صنف فرش فروشان در آن 

قرار دارند.

 مهم ترین تکیه تهران
تکیه دولت، مهم ترین تکیه تهران در دوره 
هم  امروز  تا  آن  نام  که  است  ناصرالدین شاه 
توسط  آن  از  زیبایی  نقاشی  است.  باقیمانده 

استاد کمال الملک به یادگار مانده است. سعید 
تکیه   می گوید:  دولت  تکیه  توصیف  در  روشن 
داری چندین طبقه است که سقف آن با پارچه 
پوشانده می شد. مردم در اطراف آن می نشستند 
و مراسم و تعزیه را تماشا می کردند. تکیه دولت 
با نام هایی همانند تکیه همایونی، تکیه قصر و 
تکیه بزرگ شاهی هم شناخته می شود. محل 
آن در جنوب شرقی کاخ گلستان و در نزدیکی 
مسجد شاه یا امام ساخته شد و محوطه زیادی 
را از آن خود داشت. ناصرالدین شاه بعد از فوت تا 
یکسال به امانت در تکیه دولت دفن بود و بعد از 
آن به شاه عبدالعظیم منتقل شد. همچنین یک 
مجلس بسیار مهم در سال 1304 که احمد شاه را 
خلع و رضاشاه را به سلطنت رساند به نام مجلس 
موسسان در تکیه دولت تشکیل شد. متاسفانه 
تکیه دولت به مرور تخریب شده، آخرین میخ 
بر تابوت این تکیه ارزشمند در سال 1325 کوبیده 
و به طور کامل تخریب شد و بانک ملی جای 
آن ساخته شد. یکی از افراد تاثیرگذار در ساخت 
تکیه دولت، آقای حسین علی مهرین است که 
به عنوان معمار تکیه دولت شناخته می شوند. 
شاه  ناصرالدین  تصمیم  برای  مختلفی  دالیل 
برای ساخت تکیه دولت مطرح می شود. در زمان 
ناصرالدین مهم ترین تکیه تهران، تکیه عباس آباد 
بود که متعلق به میرزا آقاسی بود. به علت کوچک 
بودن این تکیه ناصرالدین شاه دستور به ساخت 
هم  دیگر  روایت  می دهد.  را  بزرگ تری  تکیه 
دلیل ساخت تکیه دولت را به سفر ناصرالدین 
شاه به انگلستان و بازدید از بزرگ ترین سالن 
نمایش سرپوشیده سلطنتی انگلستان به نام 
آن  از  پذیری  تاثیر  و  لندن  آلبرت هال  رویال 
نسبت می دهند. روشن در مورد اهمیت مراسم 
تعزیه در تکیه دولت می گوید: به کسی که در 
تعزیه وظیفه تنظیم نمایش را دارد، معین البکا 
یا ناظم البکا گفته می شود. در مورد معین البکا 
یا ناظم البکا تکیه دولت معروف است دو ماه 
قبل از محرم افرادی از سراسر ایران می آمدند و 
در کنار این فرد تمرین می کردند و او بهترین ها 
را انتخاب می کرد و برای اجرای تعزیه در تکیه 

دولت آماده می کرد.

 تکیه های محله شمیران
تهران در منطقه  از   تکیه های مهم  تعدادی 
شمیران  مهم  تکیه های  از  دارند.  قرار  شمیران 
محل  که  کرد  اشاره  نیاوران  تکیه  به  می توان 
فیلم برداری سریال شب دهم در آن بود. سعید 
روشن پژوهشگر در مورد تکیه نیاوران می گوید: 
این تکیه مربوط به زمان ناصرالدین شاه است و 
یک موزه کوچک هم در کنار آن قرار دارد. نگهداری 
آن هم خوب بوده و دقیقا روبروی کاخ نیاوران 
قرار دارد و تقریبا بزرگترین تکیه شمیران است. 
روشن در مورد دیگر تکیه های منطقه شمیران 
این چنین می گوید: تکیه دیگر این منطقه تکیه 
حصار بوعلی است که در فاصله کمی از میدان 
نیاوران قرار دارد. تیکه دزاشیب دیگر تکیه منطقه 
شمیرانات است که ثبت ملی هم شده است. تکیه 
دربند در محله دربند است که وقتی از دربند به 
سربند رهسپار شویم در سمت چپ یک ورودی 
دارد که تکیه دیدنی است. تکیه تجریش نیز در 
کنار حرم امامزاده صالح قرار دارد از تکیه های مهم 
تهران است. نکته مهم در مورد تکیه تجریش دو 
قسمت است تکیه باال و پایین که در هر دو مراسم 
برگزار می شود اما تکیه باال مشهورتر است چون در 

نزدیکی امامزاده صالح قرار دارد.

 دیگر کارکرد تکیه ها
در گذشته وقتی مراسم عزاداری در برخی 
بسته  تکیه  درب  و  می رسید  پایان  به  تکیه ها 
می شد مانند تکیه نیاوران اما برخی دیگر از تکیه ها 
موسسه  مدیرعامل  داشتند.  دیگری  داستان 
تهران شناسی در این مورد می گوید: برخی تکیه ها 
در زمانی که استفاده عزاداری ندارد مورد استفاده 

تجاری قرار می گیرد همانند تکیه تجریش که در 
سایر ایام سال محلی برای عرضه میوه است. 
خیلی از مکان های دیگر هم این سبک دارد دارد. 
در تهران قدیم هم این رویه وجود داشت و برخی 
تکیه ها در زمان های دیگر سال کارکردی متفاوت 
داشتند. همانند برخی حسینیه های کنونی که در 

ایام غیر عزاداری کارکردی دیگر دارند.

 زمان عزاداری در تهران قدیم
در تهران قدیم بیشتر تکیه ها مراسم را از 
عدم  آن  دلیل  و  برگزار می کردند  ظهر  تا  صبح 
نور  تامین  برای  فراوان  دشواری  و  برق  وجود 
برای مراسم در شب بود. روشن در مورد مراسم 
که در گذشته در شب برگزار می شد می افزاید: 
در شب های خاصی مانند شب عاشورا، تاسوعا 
یا شب شام غریبان مراسم بعد از نماز مغرب و 
عشا اجرا و و پایان می یافت. اولین کسی که در 
بین هیئت هایی که به خیابان می آمدند برق را 
به وسیله استفاده از موتور برق تامین کرد، آقای 
طیب حاج رضایی بود که بابت این کار هم شهرت 

زیادی کسب کرد.

 تکیه محلی برای تعزیه و شبیه خوانی
یکی از مراسمی که به طور خاص در تکیه ها 
برگزار می  شد مراسم تعزیه و شبیه خوانی بود. 
شبیه خوانی یعنی شبیه شدن به افراد دیگر و 
اجرای نمایش است. تعزیه هم بخشی از این 
شبیه خوانی است که به ماجرای کربال می پردازد. 
در اجرای تعزیه هیچ وقت زنان حضور نداشتند و 
نقش زنان توسط افرادی با صدای نازک یا افراد 
کم سن برگزار می شد. محققان معتقد هستند 
که موسیقی ایرانی به وسیله دو گروه توان ادامه 
حیات پیدا کرد. یکی یهودیان و دیگری گروه های 
تعزیه. گروه های تعزیه به واسطه استفاده آواها 
و نغمه ها در کالم شخصیت ها موجب حفظ این 
میراث ارزشمند را فراهم کردند. در تعزیه بسیاری 
از موارد دارای اهمیت است از جمله لباس افراد. 
کسانی که امام خوان یا اولیا خوان هستند معموال 
لباس سفید بر تن دارند یا اگر سید باشند لباس 
سبز بر تن دارند. کسانی که شقی خوان است یا 
گروه اشقیا را بازی می کنند معموال لباس تیره 
رنگ یا سیاه دارند و اگر قاتل باشند مانند شمر 
لباس قرمز می پوشند. در بین لباس های تعزیه 
یک رنگ منحصر به فرد وجود دارد و آن رنگ زرد 
است. رنگ زرد فقط مختص حر است چون رنگ 
زرد نشانه شک است و شک کردن حر در میدان 

کربال بسیار معروف است.

 شیوه برگزاری مراسم
دچار  زمان  مرور  به  عزاداری  مراسم 
تغییراتی شدند یکی از آنها تغییر زمان برگزاری 
اینکه  اما  است  بوده  به شب  از صبح  مراسم 
شده  تغییراتی  چه  دچار  مراسم  این  شیوه 
روشن  سعید  از  است که  پایانی  سوال  است 
سوال  این  پاسخ  در  روشن  می پرسیم. 
به  رویه  عزاداری کنونی  در مجالس  می گوید: 
این شکل است که ابتدا قرآن و زیارت عاشورا 
عزاداری  و سپس  می شود، سخنرانی  خوانده 
مراسم  بخش  پایان  پذیرایی  می شود.  انجام 
معموال  مراسم که  گذشته  در  اما  بود.  خواهد 
بود  رویه  این  به  معموال  می شد  برگزار  صبح 
که در آغاز مراسم دعا و زیارت عاشورا خوانده 
به شکل مفصل  و سپس شعرخوانی  می شد 
و  منبری  منبر،  پیش  سپس  می شد.  برگزار 
روضه خوان مراسم را ادامه می دادند و بعد از 
آن تا پذیرایی انجام می شد. بعد از این دوبار 
مراسم با روضه خوانی و منبر تا اذان ظهر ادامه 
پیدا می کرد. مراسم به صورت چرخشی برگزار 
می شد و شما هر زمان که به مجلس می رسید 
می توانستید از سخنرانی و روضه استفاده کنید. 
این چرخش شاید تا 4 یا 5 بار در یک مراسم 
برگزار می شد که هنوز هم در هیئت های قدیمی 

می شود. انجام 

محرم فرصتی برای توسعه گردشگری مذهبی

گشتی در تکیه های تاریخی تهران

 رئیس کل دادگستری
 گلستان خبر داد

صدور کیفرخواست 
اعضای باند موریانه 
جنگل های هیرکانی

از  گلستان  استان  دادگستری  کل  رئیس   
موریانه  باند  عضو   21 کیفرخواست  صدور 
جنگل های هیرکانی در دادسرای کردکوی خبر 
داد. به گزارش ایسنا، حیدر آسیابی صبح دیروز 
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  مرداد  چهارشنبه 12 
شامل  باند  این  عضو   21 گفت: کیفرخواست 
تعدادی از افراد محلی، کارکنان منابع طبیعی و 
کسانی که چوب های قطع شده را در خارج از 
استان می خریدند به اتهام مشارکت در قاچاق 
یافته چوب های جنگلی صادر شده  سازمان 
است. این مقام ارشد قوه قضاییه در گلستان با 
اشاره به اینکه دادستان کردکوی در کیفرخواست 
خود عالوه بر اعمال اشد مجازات برای حبس و 
جزای نقدی، تقاضای مجازات تکمیلی هم کرده 
است، بیان کرد: در خصوص چند نفر دیگر از 
اعضای این باند هم تحقیقات در مراحل نهایی 
است و به زودی تصمیمات الزم اتخاذ می شود. 
وی با بیان اینکه اعضای این باند به مدت بیش 
از یک سال با همکاری تعدادی از کارکنان منابع 
می کردند،  قطع  را  جنگلی  درختان  طبیعی، 
متذکر شد: این افراد درختان قطع شده را پس 
از دپو در یک محل، با کامیون از استان خارج 
می کردند. هفته گذشته رئیس کل دادگستری 
گلستان از برخوردهای سریع و بازدارنده برای 
پیشگیری از قاچاق چوب در استان خبر داد و 
بر این مهم تاکید کرد که پرونده های مربوط به 
قاچاق چوب در دادگاه ها، دادسراها و یا تعزیرات 
باید یک ماهه تعیین تکلیف شود و اگر در این 
آن  علت  باید  نرسید  نتیجه  به  پرونده  مدت 

مکتوب اعالم شود .

۱6 هزار روستای کشور 
آبرسانی می شود

هزار   ١6 شناسایی  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
روستای کشور برای آبرسانی گفت: بهترین 
با توجه به شرایط کشور، آبرسانی  کار خیر 
است. به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در 
جلسه شورای جهاد آبرسانی ضمن تسلیت 
ایام محرم، با بیان اینکه 43 سال از انقالب 
محرومین  به  کمک  آن  شعار  که  اسالمی 
گفت:  می گذرد،  است  بوده  روستاها  و 
خصوص  در  گسترده ای  اقدامات  تاکنون 
صورت  کشور  سطح  در  محرومیت زدایی 
بهترین کار  اینکه  بیان  با  او  است.  گرفته 
خیر با توجه به شرایط کشور، آبرسانی است، 
اضافه کرد: در حال حاضر 75 درصد کشور 
آبرسانی شده، اما مایه تاسف است که در 
روستاها همچنان مشکالت کم  از  بسیاری 
آبی وجود دارد. به گفته وزیر نیرو، مهمترین 
خدمتی که می توان در این دوره انجام داد، 
در  که  روستاهاست  به  آبرسانی  موضوع 
به  اشاره  با  محرابیان  دارد.  قرار  کار  دستور 
لزوم آبرسانی به 16 هزار روستای کشور، از 
انعقاد یک قرارداد برای آبرسانی به 7638 
او  نیرو،  وزارت  اعالم  داد. طبق  روستا خبر 
در پایان با اشاره به آبرسانی 3000 روستا در 
مدت 30 ماه توسط خیران، بر تدوین برنامه 
پیشرفت  هفتگی  و کنترل  دقیق  زمانبندی 

ویژه کرد. تاکید  پروژه ها 

در گذشته مراسم که معموال 
صبح برگزار می شد معموال به 
این رویه بود که در آغاز مراسم 
دعا و زیارت عاشورا خوانده 
می شد و سپس شعرخوانی 
به شکل مفصل برگزار می شد. 
سپس پیش منبر، منبری 
و روضه خوان مراسم را ادامه 
می دادند و بعد از آن تا پذیرایی 
انجام می شد
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| محمدمهدی گوهری |

آگهی فراخوان  
 واگذاری یک قطعه زمین آموزشی)اجاره به شرط تملیک( )تجدید( 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد اجاره امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده 500۱00377۱00000۴ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

لیست امالک

قیمت پایه اجاره بها )ریال(مبلغ تضمین )ریال(آدرسمساحت مترمربعشماره پالكکاربریشهرستانردیف

آموزشیجیرفت1
قسمتی از پالک 7032 فرعی مفروز و مجزی شده  از 

706 اصلی بخش 45 کرمان
1،963،000،00039،242،400،000خیابان خیبر کوچه 1635/115

نوبت اول

۱(  برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
فراخوان شامل خرید و دریافت اسناد فراخوان ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین 
شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2(  کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3(  عالقمندان به شرکت در فراخوان می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 02۱-۴۱93۴
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش “ 

ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.
نام و نشانی مزایده گزار :

-مزاید گزار : اداره کل و راه شهرسازی جنوب استان کرمان .
-آدرس: شهرستان جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس راه – بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 

اداره كل راه و شهرسازی جنوب  استان كرمان
-تلفن: ۱8-03۴۴33۱05۱6، فاكس: 03۴۴33۱۱۱09

      ) ۱۴0۱ /05 ۱۴0۱             مهلت دریافت اسناد مزایده:) تا ساعت ۱3 روز چهارشنبه 26/ /05 زمان انتشار در سامانه: ۱8/
    )۱۴0۱ /06 /۱0 ۱۴0۱                   آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: )تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه  /06 /۱0 تاریخ مهلت بازدید: 

  ۱۴0۱ /06 /۱2 ۱۴0۱/06                        زمان اعالم به برنده:  /۱2 زمان بازگشایی: 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
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مازندران 

بزرگ ترین  از  یکی  رود،  باُول  یا  بابلرود 
رودخانه های شمال ایران بوده و با 109 کیلومتر 
طول از ترکیب سه رودخانه آذررود، کارسنگرود 
و  شده  تشکیل  البرز  سد  در  رود  اسکلیم  و 
شمالی،  سوادکوه  جنگل های  از  گذر  از  پس 
بابلسر به دریای مازندران  بابل و  شالیزارهای 
می ریزد و از آنجایی که بیشتر مسیر عبوری آن 
از شهرستان بابل است، نام شهرستان از این 

است. رود گرفته شده 
به گزارش مهر، بابل رود در سالیان نه چندان 
دور دارای جاذبه های توریستی و آبی زالل بود 
این  توریستی  مکان های  از  یکی  عنوان  به  و 
به  روزها  این  اما  شهرستان محسوب می شد 
علت ورود فاضالب های خانگی و شیرابه های 
زباله به عنوان یک فاجعه محیط زیستی از آن 
یاد می شود، فاجعه ای که باعث شده زیستگاه 
بسیاری از آبزیان در آن آلوده و رودخانه پاک 
تبدیل به انباشت فاضالب های خانگی و شیرابه 
زباله شود.محمد صالحی از ساکنان حاشیه پل 
محمد حسن خان شهرستان بابل با بیان اینکه 
تمام کودکی و دوران نوجوانی را همراه همسن و 
ساالنم در کنار این رودخانه گذرانده ام، با افسوس 
و آهی پر از درد از روزهایی می گوید که آب این 
رودخانه آن قدر شفاف بود که به عنوان آب شرب 

استفاده می شد.

بابلرود معضلی برای بابل شده است
این  افزود:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  او 
رودخانه زمانی زیستگاهی برای انواع مختلف 
آبزیان و تفرجگاهی برای ماهیگیری و محلی 
خوش آب و هوا برای خانواده ها بود اما حال 
به معضلی برای شهرستان تبدیل شده است.

کمی آن سوتر کاسبی را می بینیم که بساطش 
ساکن  است،  پهن کرده  درختی  سایه  زیر  را 
شهر آمل است و خود را علی معرفی می کند 
و می گوید: بسیاری از سبزی فروشان ساکن 
در این محل به دلیل دسترسی نداشتن به آب 
رودخانه  از آب  ماندن سبزی  تازه  برای  شرب 

می کنند. استفاده 
رئیس محیط زیست شهرستان بابل بیان کرد: 
سال ها است آلودگی شدید در رودخانه بابلرود 
وجود دارد که یک فاجعه بزرگ محیط زیستی 
بوده و سالمتی مردم را به خطر انداخته است 
نیفتاده  اتفاقی  هیچ  حال  تابه  متأسفانه  اما 
چند  طی  کرد:  بیان  حیدرپور  است.حسین 
نامه به شهرداری اخطار  سال اخیر طی چند 
اتفاقی  تاکنون  اما متأسفانه  داده شده است 
صورت نگرفته است و با توجه به اینکه سالمت 
و بهداشت مهمترین اصل در زندگی مردم است 
نباید آن را رها کرد و باید هر چه سریع تر با این 

فاجعه بزرگ محیط زیستی و خطرناک مقابله 
کرد.حیدرپور اذعان کرد: متأسفانه در سال های 
گذشته با تکمیل نشدن پروژه فاضالب شهری 
در این شهرستان کارکرد لوله های جمع آوری 
آب های سطحی با فاضالب خانگی تغییر پیدا 
کرده است و 20 الی 25 لوله در بابلرود برای 
ورود آب های سطحی در نظر گرفته شده بود و 
اکنون برای فاضالب های خانگی مورد استفاده 
قرار می گیرد و عالوه بر ورود شیرابه به سکوی 
زباله فاضالب های خانگی نیز به بابلرود ورود 
غلط  ابتدا  از  زباله ای که  می کند سکوی  پیدا 

مکان یابی شده است.
خدمات  رئیس کمیسیون  پورچالی  همچنین 
شهری افزود: احداث سکوی زباله از ابتدا فکر 
غلطی بود و بدتر از آن اختالف میان شهردار با 
پیمانکار برای اجرایی نشدن تصفیه خانه بوده 
است که منجر شد شیرابه ها ی سکوی زباله 
بدون تصفیه وارد بابلرود شوند و در حال حاضر 
درصدد هستیم به کمک پیمانکار جدید معضل 

را مرتفع سازیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با انتقاد از نبود 
بودجه و اعتبار کافی برای حل این معضل محیط 
زیستی زباله ابراز کرد: اعتبار چنین پروژه های 
متأسفانه  تأمین شود که  وزارت کشور  از  باید 
چنین اعتباراتی به صورت قطره چکانی تأمین 
می شود اما این مانع از رفع مسئولیت شهرداری 

نمی شود.
پورچالی با اشاره به دست و پا گیر بودن برخی از 
قوانین مربوط به قراردادهای شهرداری بیان کرد: 
بسیاری از قراردادهای مربوط به شهرداری باید از 
طریق سامانه صورت گیرد اما متأسفانه برخی از 
پیمانکاران دانش بنیان مانند دانشگاه نوشیروانی 

شرایط حضور در این سامانه را دارا نیستند.
هیچکدام از توجیهات باال متوجه رفع مسئولیت 
برای پاکی و بازگشت بابلرود به روزهای خوش 
نمی شود و همگان در حال ناخوش بابلرود مؤثر 
هستند و باید با پیشگیری از ورود آالینده ها، این 

رود بزرگ را به زندگی برگرداند.

ورود فاضالب خانگی به بابلرود
ورود شیرابه ها و فاضالب خانگی و صنعتی، رود زیبای بابل را به زباله دانی تبدیل کرده که سالمت مردم 

و زیستمندان را به خطر انداخته است

دختر  توسط  تجربی  علوم  کنکور  اول  رتبه  درخشان  نتیجه  کسب  از  پس 
همراه  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  یاسوجی 
تنی چند از مسئوالن آموزش و پرورش استان به دیدار فرناز حسن زاده نخبه 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  نشست  این  در  رفتند.  بویراحمدی  و  کهگیلویه 
36 هزار دانش آموز  اینکه همه ما مدیون  بیان  با  بویراحمد  و  استان کهگیلویه 
و  مدیران  مدیون  همچنین  شد:  یادآور  هستیم  شهید  معلم   4500 و  شهید 
فرزندان  صحیح  تربیت  و  تعلیم  با  و  ایثار  و  تالش  با  که  هستیم  معلمانی 
او  وجود  به  همه  تا  تربیت کردند  را  فرناز حسن زاده  متعهدی همچون  و  نخبه 

کنیم. افتخار 
او در ادامه با تبریک این موفقیت به خانواده حسن زاده ادامه داد: فرناز نماز 
به شهدا شده  متوسل  همواره  همچنین  و  نکرد  فراموش  هیچ گاه  را  وقت  اول 
حساب کنیم  محدودیت  را  محرومیت  نباید  اینکه  بیان  با  مسئول  این  است. 
بویراحمد  و  مثل کهگیلویه  استانی  در  است که  خوشحالی  بسی  جای  گفت: 
استان  نوجوانان  و  جوانان  همه  می کنند.  آفرینی  افتخار  نخبه ای  افراد  چنین 

دهند.  قرار  خود  الگوی  را  زاده  فرناز حسن  باید  بویراحمد  و  کهگیلویه 

مسدود  از  خوزستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 شدن 16 محور روستایی استان در پی وقوع سیل اخیر خبر داد.

محمد جوالنژاد در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: در پی ورود سامانه 
بارشی مونسون و وقوع سیل،70 محور اصلی و شریانی به دلیل 
 ریزش کوه و گل و الی ناشی از طغیان رودخانه ها مسدود شدند.
 50 آالت،  ماشین  دستگاه   30 بکارگیری  با  افزود:  او 
محورهای  تمام  انسانی  نیروی   420 و  راهداری  گشت 
 16 بازگشایی  برای  تالش  و  شدند  بازگشایی  اصلی 
دارد. ادامه  هستند،  مسدود  همچنان  که  روستایی   محور 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه 
شده  ریزش برداری  استان  راه های  طول  در  مترمکعب  هزار   23
انواع راه و  است، گفت: در پی وقوع این سیل به 320 کیلومتر 
عنوان کرد:  جوالنژاد  شد.  وارد  خسارت  فنی  ابنیه  دستگاه   220
برآورد اولیه از خسارت وارده به راه های استان تاکنون بیش از 4 

است. ریال  میلیارد  هزار 

 مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان از 
تکمیل و احداث بندهای حوضه آبخیز چاشتخوران در شهرستان سمنان خبر داد.

امیر بیدختی 12 مردادماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این طرح به منظور حفظ 
و احیا عرصه های منابع طبیعی، تعداد چهار بند سنگ و مالت با حجم عملیات 
یک هزار و 132 مترمکعب در حوضه چاشتخوران شهرستان سمنان احداث و در 

مدت اجرای قرارداد برای 10 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.
وی ادامه داد: از محل اعتبارات آبخیزداری سفر رئیس جمهوری به سمنان، عملیات 
اجرایی این طرح با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 280 میلیون ریال هزینه شده است .

تخصیص  با   1401 تیر  از  آبخیزداری  طرح  این  اجرایی  عملیات  کرد:  اظهار  وی 
است. برداری  بهره  آماده  و  رسید  اتمام  به  اکنون  هم  و  آغاز  الزم  اعتبارهای 

چاشتخوران  حوضه  در  بند  احداث  آبخیزداری  عملیات  اینکه  بیان  با  بیدختی 
شهرستان سمنان در راستای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آبخیزداری 
اجرا شده تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری در مسیر سیالب در افزایش 
حجم سفره  آب های زیر زمینی، ذخیره سازی آب و جلوگیری از فرسایش خاک 

کمک کننده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز با اشاره به سرقت تجهیزات 
پل ششم و مشکالت و ترافیک ایجاد شده در پی مسدود شدن این پل گفت: 
چگونه 50 تن اتصاالت فوالدی در این ارتفاع سرقت می شود اما بعد از چند سال 
پنجمین  و  شصت  در  سراج  نیست.احمد  پاسخگو  خصوص  این  در  هیچکس 
جلسه علنی شورای شهر اهواز که )12 مردادماه( برگزار شد، در خصوص مشکالت 
ایجاد شده در پی سرقت از پل ششم و مسدود شدن این پل اظهار کرد: امروز 
کش و قوس های پل ششم موجب ایجاد ترافیک سنگین در محور مواصالتی و 
بسیار مهم منتهی به یکی از بیمارستان های شهر شده و مشکالت عدیده ای برای 
مردم ایجاد کرده است.به گزارش ایسنا، وی افزود: این مشکالت به دلیل سرقت 
سه  حدود  اینکه  وجود  با  و  است  داده  رخ  پل  فوالدی  اتصاالت  تن   50 حدود 
 سال از این سرقت می گذرد اما هنوز پاسخی به افکار عمومی داده نشده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز گفت: شهرداری اهواز به عنوان 
یک دستگاه عریض و طویل با دو پیمانکار و این همه تجهیزات، در دو ماه اتصاالت را 
مجددا متصل می کند.سراج تصریح کرد: مگر این سرقت کار یکی دو نفر بوده است؟ 
چگونه 50 تن اتصاالت فوالدی در این ارتفاع سرقت می شود اما بعد از چند سال 
هیچکس در این خصوص پاسخگو نیست؛ دستگاه های متولی امنیت شهر باید به 
این سوال و مطالبه قانونی پاسخ دهند و افکار عمومی را قانع کنند.رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای شهر اهواز گفت: در یک مقطع زمانی گفته شد که سارق این 
پل دستگیر شده است که در این صورت باید به مردم معرفی شود یا شوند. باید بدانیم 
که اموال مسروقه کجا رفته است؟ آیا دادگاه این سرقت برگزار شده است؟ همچنان 

افکار عمومی منتظر پاسخ است.

شمالی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
است. الیروبی  نیازمند  استان  این  رودخانه های  از  کیلومتر   650  گفت: 
و  رودخانه های مهم  اینکه طول  به  اشاره  با  ایسنا،  با  واسطه در گفت وگو  وحید 
حساس این استان دو هزار و 200 کیلومتر است، اظهار کرد: از این مساحت 650 
 کیلومتر نیاز به الیروبی و 400 کیلومتر نیاز به عملیات دیواره سازی و بهسازی دارد.
وی افزود: از طول 650 کیلومتر نیازمند به عملیات الیروبی، 126 کیلومتر آن در 
سال های گذشته و 6 کیلومتر آن در سال جاری الیروبی شده اند.  همچنین 400 
کیلومتر رودخانه ای که نیازمند عملیات دیواره سازی و بهسازی دارد  85 کیلومتر 
شده اند. ساماندهی  جاری  سال  در  آن  نیم کیلومتر  و  سال های گذشته  در   آن 
وی بیان کرد: با توجه به هزینه باالی عملیات ساماندهی و دیواره سازی، اعتباری بالغ 

بر 51 هزار و 250 میلیارد ریال نیاز است تا بتوان آن را در استان اجرایی کرد.

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش
 کهگیلویه و بویراحمد با رتبه اول تجربی 

مسدود شدن ۱6 محور روستایی 
 در پی ورود سامانه مونسون

احداث بندهای حوضه آبخیز 
چاشتخوران در سمنان

کسی پاسخ گوی سرقت تجهیزات 
 پل ششم اهواز نیست

650 کیلومتر از رودخانه های 
 خراسان شمالی نیازمند الیروبی است

| یاسوج  | | خوزستان  | | سمنان |

| خوزستان |

| خراسان شمالی  |

موفقیت شرکت گاز 
استان کرمان در تمدید 
5 گواهینامه استاندارد 

بین المللی 
کرمان - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از 
انجام ممیزی نهایی جهت تمدید 5 گواهینامه 
بین المللی در شرکت گاز استان کرمان خبر داد. 
استان  شرکت گاز  عمومی  روابط  به گزارش  
کرمان، منوچهر فالح گفت: انجام این ممیزی ها 
 ،ISO  9001:2015 کیفیت   مدیریت  شامل 
خطوط   ،ISO  31000:2018 ریسک  مدیریت 
به  رسیدگی   ،ISO  10015:2019 ایزو  راهنمای 
شکایات مشتریان ISO 10002:2018، سنجش 
رضایت مشتریان ISO 10004:2018 بوده است.  
وی افزود: شرکت گاز استان برای ایجاد تفکر 
صحیح  ارتباطات  فرآیندی،  نگاه  سیستمی، 
همکاران، تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت باال 
به ذینفعان، جلب رضایت حداکثری ذینفعان 
و ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در جهت تحقق 
اهداف استراتژیک شرکت، اقدام به بروز رسانی 
سیستم های مدیریتی و انجام ممیزی نموده 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بیان 
بروز رسانی  فرآیندها،  استاندارد سازی  کرد: 
شاخص های  بروز رسانی  فرآیندها،  شناسنامه 
شرکت، خط مشی و ... از دیگر اهداف استقرار 
انجام ممیزی است.   و  سیستم های مدیریتی 
فالح به دیگر اقدامات در راستای سیستم های 
مدیریتی و انجام ممیزی ها اشاره کرد و یادآور 
طبق  شرکت  فرآیند های  کلیه  انجام  شد: 
الزامات ذکر شده و با تمرکز به جلب رضایت 
حداکثری ذی نفعان به صورت مستمر بوده که 
باعث افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در 

عملکرد شرکت است.

اولین پروانه کاربرد 
نشان حالل در سیستان 
و بلوچستان صادر شد 

بلوچستان - مجید محبی مدیر  سیستان و 
کل استاندارد گفت: واحد تولیدی صنایع غذایی 
مینو شرق موفق به دریافت اولین پروانه کاربرد 
نشان حالل برای فرآورده تافی و آبنبات، کراکر، 
بیسکویت و فرآورده حجیم شده بر پایه بلغور 
ذرت در صنعت غذایی و کشاورزی در استان 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد 
سیستان و بلوچستان او اظهار داشت: صدور 
مدارک  دریافت  با  حالل  نشان  پروانه کاربرد 
توسط  تکمیلی  و  اولیه  بازرسی های  انجام  و 
کارشناسان استاندارد و کارشناس امور اسالمی 
و حالل سازمان ملی استاندارد ایران و بررسی 
کامل مراحل تولید اعم از مواد اولیه، بسته بندی،  
خطوط فرآوری و تولید، انبارش  و تایید تمام 
مستندات، توسط فقیه ناظر امور حالل مستقر در 
سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است.

شماره نامه:  ۱۴0۱856290۱0005550
۱۴0۱ /05 تاریخ ارسال نامه: 06/

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک شاهرود

آگهی فقدان سند مالكيت    
 1/5248 ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 

ثبتی  سه  بخش  در  واقع   4860،1055 از  مفروز 

ثبت  ذیل   253 111صفحه  دفتر  در  شاهرود 

به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  نام  به   13242

تسلیم  و  صادر  مسکن  و  زمین  سازمان  نمایندگی 

استشهاديه  برابر  نامبرده  سپس  است  گردیده 

علت  به  مالكيت  سند  مفقودیت  اعالم  المثنی 

سند  صدور  درخواست  و  است  نموده  را  جابجایی 

1ماده  تبصره  برابر  لنا  نمود  را  المثنی  مالکیت 

یکی  در  یکبار  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120

کس  هر  تا  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از 

یا  و  دارد  اعتراض  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت 

سند مالکیت در دست می باشد و یا مدعی انجام 

 10 حداکثر  مدت  ظرف  را  مراتب  است  معامله ای 

روز پس از انتشار آگهی کتبًا به اداره ثبت اسناد و 

امالک شاهرود در غیر این صورت پس از انقضای 

المثنی  مالکیت  سند   ، اعتراض  قانونی  مهلت 

سند  چاپی  شماره  شد  خواهد  صادر  مقررات  وفق 

930291 میباشد. برابر اسناد رهنی متعدد در رهن 

بانک مسکن قرار دارد.

تاریخ انتشار : 1401/05/13

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
امالک شهرستان شاهرود و  اسناد  ثبت  سرپرست 
از طرف رضا طالع زاری
آگهی۱35977۴ شناسه 

شماره نامه: ۱۴0۱856290۱00056۴9
تاریخ ارسال نامه: ۱۴0۱/05/09

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت    
 10 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 

یک  بخش  باقیمانده  اصلی   3566 از  فرعی 

 112 صفحه   262 جلد  امالک  دفتر  در  شاهرود 

نخعی  محمود  آقای  بنام   36062 ثبت  ذیل 

صادر و تسلیم گردیده است. سپس ورثه مالک 

با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده 

نامه  آئین   120 برابر تبصره یک ماده  است. لذا 

قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 

صدور  به  نسبت  هرکس  تا  آگهی  کثیراالنتشار 

سند مالكيت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در 

معامله  انجام  مدعی  یا  و  باشد  می  وی  دست 

10 روز  ای است، مراتب را حداکثر ظرف مدت 

اداره ثبت اسناد و  انتشار آگهی کتبًا به  از  پس 

اینصورت  غیر  در  نماید.  اعالم  شاهرود  امالک 

سند  اعتراض،  قانونی  مهلت  انقضای  از  پس 

خواهد  صادر  مقررات  وفق  المثنى  مالکیت 

 625897 ای  دفترچه  سند  چاپی  شماره  شد. 

می باشد.

1401/05/13 انتشار  تاریخ 

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
پور رضا حسین 
امالک شهرستان شاهرود و  اسناد  ثبت  سرپرست 
از طرف رضا طالع زاری

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

کارت  و  )شناسنامه(  سبز  سند،برگ 
نقره ای   ۴05 پژو  سواری  خودروی 

 375 انتظامی  شماره   ۱38۴ مدل 
موتور  شماره  به   ۴9 ایران   55 ص 
شاسی  شماره  و   ۱2۴8۴23۴۴57
نژاد  علی  آیگین  نام  به   ۱32۱6358
خیرآباد علیا مفقود گردیده و از درجه 

باشد. می  ساقط  اعتبار 

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
سواری هاچ بک پراید تیپ ۱۱۱ سفید-
انتظامی  شماره   ۱389 مدل   روغنی 
شماره  به  ایران۴9   98 ص   96۱
شاسی  شماره  و   3۴۴2330 موتور 
سکینه  نام  به   S  5۴30089009۴70
کشاورز مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

باشد. می  ساقط 

برگ سبز سواری پژو بنام مهدی جودکی 
به شماره موتور ۱66B0009527 و شماره 
شاسی NAAAP۴۱F3GJ790306 و 

شماره پالک 6۱2د92ایران3۱ مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز خودرو کامیونت-ون مدل ۱397 
به شماره موتور Z2۴7583۴9Z  و شماره 
شماره  و   NAZPL۱۴0TJ05۱2۱3۴ شاسی 
امیر  مالکیت  به  ایران38-35۱د97  پالک 
مفقود   ۴8902963۱۱ ملی  کد  با  کاظمی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
پراید مدل ۱386 به شماره موتور ۱750۴70 
 ۱۴۱2285976۱80 شاسی   شماره  و 
68-959م9۴  ایران  پالک   شماره  و   S
ملی  کد  به  عشرستاقی  دنیا  مالکیت  به 
درجه  از  و  مفقود گردیده   ۴899۱5355۴

باشد. می  ساقط  اعتبار 

برگ سبز خودرو سواری :  پژو۴05 جی ال 
مدل   بژ-متالیک   : رنگ  به  آی۱/8  ایکس 
 ۱2۴8۴09۱0۴۴  : موتور  شماره  به   ۱38۴

شماره شاسی :  ۱۴237823 به شماره 
پالک : 79۴ ل62 ایران :65 بنام علیرضا 
 09۱36220۴06: تماس  شماره  کرهانی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

باشد. می 
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آگهی مفقودی 
بهرامی  احسان  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 

 ۴2602۱۱9۱9 شناسنامه  شماره  به  اسحاق  فرزند 
برق  رشته  مقطع کاردانی  در  گچساران  از  صادره 
صنعتی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی با 
فاقد  و  شماره 9۱۱855۱90 مفقود گردیده است 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران،خیابان 

مدبشارت کوچه سوم ارسال نماید. 
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زیست خراسان  مدیرکل حفاظت محیط 
رضوی گفت: با دستگاههای کم کار در حوزه 
چشم پوشی  هیچ  بدون  زیست  محیط 
می شود.به گزارش  قاطع  و  برخورد جدی 
محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط 
در  اله پور  مهدی  رضوی،  خراسان  زیست 
و  و کالت  مشهد  مردم  نماینده  با  دیدار 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
آلودگی هوا در شهر  اسالمی در خصوص 
مشهد افزود: هر ساله تعداد روزهای آالینده 
اگر  و  می کند  پیدا  افزایش  مشهد  شهر 
دستگاه های مسئول در قانون هوای پاک به 
تکالیف خود عمل نکنند، وضعیت آلودگی 
شهر مشهد در وضعیت خوبی قرار نخواهد 
درصد   12 اینکه  به  اشاره  با  وی  گرفت. 
مدیریت  تحت  رضوی  خراسان  مساحت 
محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان است، بیان کرد: این نهاد هم اکنون 
با 30 درصد ظرفیت اداری، اداره می شود 
که حفاظت و حراست از این عرصه وسیع 
نشان از مسئولیت پذیری همکاران ما دارد.
اله پور با اشاره به پدیده گرد و غبار استان 
که  بحرانی  کانون   2 در  رضوی  خراسان 
بیشترین مشکالت را در استان ایجاد کرده، 
برگزاری سران اجالس  به  با توجه  گفت: 
وزیران با دستور رئیس جمهور ارتباط خوبی 

برای حل این پدیده بوجود آمد و مذاکراتی 
اتفاقات  شد که  انجام  خصوص  این  در 
خوبی را به همراه داشت.مدیر کل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی در این دیدار 
این  فعالیت های  از  ارائه گزارشی  با  ابتدا 
اداره کل و تشریح راهبردهای اولویت دار، 
شریف  مردم  نماینده  مساعدت  خواهان 
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
سازمان  کالن  اهداف  تحقق  راستای  در 
سرمایه های  از  بهتر  چه  هر  حفاظت  و 
ارزشمند انسانی و طبیعی شد.این مسئول 
حفاظت  اقدامات  خواندن  مؤثر  ضمن 
تخلفات  از  بازدارندگی  در  زیست  محیط 
مشکالت  و  آلودگی ها  و  صید  و  شکار 
محیط زیستی، خواهان بازنگری در قوانین 

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  نظارتی 
تا قدرت نظارتی و  شد و درخواست کرد 
جهت  سازمان  این  الزم  اجرایی  ضمانت 
حفاظت هر چه بهتر از محیط زیست کشور 
رودخانه  خصوص  در  یابد.اله پور  افزایش 
کشف رود، مشکالت بهره برداری نا به جا 
و برداشت های بی رویه آب و کشت و کار 
و دخالت عوامل انسانی در این رودخانه 
افزود: تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه 
کشف رود باید به رسالت قانونی خود عمل 
نمایند که در این خصوص از تدبیر نماینده 
رئیس  و  کالت  و  مشهد  شریف  مردم 
کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص 
دستگاه های  حضور  با  جلسات  تشکیل 

نظارتی و اجرایی قدردانی نمود.

برخورد با دستگاه های کم کار 
در حوزه محیط زیست خراسان رضوی

مشهد

حسین حیدرپور رئیس 
محیط زیست شهرستان 

بابل بیان کرد: سال ها 
است آلودگی شدید در 
رودخانه بابلرود وجود 

دارد که یک فاجعه بزرگ 
محیط زیستی بوده 

و سالمتی مردم را به 
خطر انداخته است اما 

متأسفانه تابه حال هیچ 
نیفتاده است اتفاقی 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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آبگیری تاالب های قم پس از بارندگی های اخیر/ عکس از احمد ظهرابی

عکس:  ایسنا

پارسال روزنامه پیام ما در سیزدهم مردادماه گزارشی با عنوان »یک خانواده 
در آتش تنگه هایقر سوخت« درباره آتش سوزی فیروزآباد منتشر کرد. 
همچنین در این شماره گزارشی با عنوان »آب چالوس را برای کشت برنج 
بردند« منتشر شد که از ردپای طرح های انتقال آب در خشکی رودخانه 

چالوس خبر می داد.

| ژئوپارک چیست؟ |
براساس تعریف یونسکو، ژئوپارک منطقه ای است با وسعت کافی که مرزهای 
آن به وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین شناسی در محدوده آن 
قرار گرفته باشد و این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع اطراف 

خود نقش موثری ایفا کند.

نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم

به آزار دلم کوشد دل آزاری که من دارم

و گر دل را به صد خواری رهانم از گرفتاری

دالزاری دگر جوید دل زاری که من دارم

به خاک من نیفتد سایه سرو بلند او

ببین کوتاهی بخت نگونساری که من دارم

گهی خاری کشم از پا گهی دستی زنم بر سر

به کوی دل فریبان این بود کاری که من دارم

دل رنجور من از سینه هر دم می رود سویی

ز بستر می گریزد طفل بیماری که من دارم

ز پند همنشین درد جگر سوزم فزونتر شد

هالکم می کند آخر پرستاری که من دارم

رهی آن مه بسوی من به چشم دیگران بیند

نداند قیمت یوسف خریداری که من دارم

رهی معیری

انتشارات: نشر نی
جامعه شناسی  سال گذشته،  بیست  در 
هم  به  و  است  کرده  بسیار  تغییرات 
به  را  ما  که  رشته هایی  بازپیوستن 
پیوند  رشته  این  کالسیک  خاستگاه 
اصلی  دلیل  است.  ضروری  می دهد 
این تغییر پیوسته انتقال به عصر جدید 
و  شرق،  غرب،  که  دوره ای  به  است، 
حتی مدرنیته به مفاهیم کهنه ای تبدیل 
شده اند. به همین خاطر است که جامعه 
شده. سیاستمداران  توجه  مرکز  دوباره 
برای  غیرتخصصی  کتابی  کتاب،  این 
جلب نظر خوانندگان عام، آگاهی دادن 
چالش  به  و  مبتدی،  دانشجویان  به 
جامعه شناسی  متخصصان  طلبیدن 
جامعه شناسی«  »مقدمات  است. 
مبانی  و  اصول  درباره  مباحثی  با 
تدوین  فصل  پنج  در  جامعه شناسی 
عبارت اند  فصل ها  است.عناوین  شده 
و  )جهان  انسانی  جامعه  »طبیعت  از 
جامعه  جامعه،  به  دادن  جامعه، شکل 
جامعه شناسی  علم  عمل(،  در  انسانی 
جامعه شناسی،  رشته  )پیدایش 
روش های تحقیق، و تجربه حرفه ای(، 
شناختی،  جامعه  نظریه های 
آینده  در  جامعه  و  اجتماعی  نهادهای 

آینده  تبیین دگرگونی،  باز،  )آینده های 
جامعه ای  سوی  به  و  سرمایه داری، 
بار  اولین  برای  که  کسانی  انسانی(. 
بخوانند،  جامعه شناسی  می خواهند 
است. مناسب  شروع  برای  این کتاب 
 )Martin Albrow( البرو  مارتین 
جامعه شناس  یک   )1937 )متولد 
خود  آثار  خاطر  به  است که  انگلیسی 
عصر  نظریه  سازی،  جهانی  مورد  در 
و جامعه مدنی جهانی، مشهور  جهانی 
است. او در سال 1963 به عنوان اولین 
دانشگاه  در  وقت  تمام  جامعه شناس 
در  متعاقبًا  و  شد  منصوب  ریدینگ 
که  جایی  کاردیف،  کالج  دانشگاه 
دانشگاه  در  و  بود،  بخش  رئیس 

کرد. کار  روهمپتون 

| مقدمات جامعه  شناسی | 
| مارتین البرو |

| مترجم: منوچهر صبوری |

| نمایش جدید گروه تئاتر »بازی« |
آتیال پسیانی نمایش جدید خود را براساس کتاب جزیره گنج روی 
صحنه می برد. به گزارش هنرآنالین، گروه تئاتر»بازی« که همچون 
بسیاری از هنرمندان تئاتر در دوران کرونا نمایشی را اجرا نکردند، 
رمان مشهور »جزیره  اساس  بر  را  نمایشی  دارند  حاال تصمیم 
گنج« روی صحنه بیاورند. متن این نمایش نوشته مشترک آرش 
نعیمیان و خسرو پسیانی است که این روزها مشغول نگارش 
این اثر هستند و البته در نگارش نمایشنامه، نسخه اصلی رمان را 
کامال بازنویسی می کنند. رمان »جزیره گنج« نوشتۀ رابرت لوئیس 
استیونسون، داستان نویس اسکاتلندی است که دیگر اثر او »دکتر 
جکیل و آقای هاید« هم برای کتاب خوانان شناخته شده است. در 
اجرای این اثر نمایشی همه اعضای گروه تئاتر »بازی« حضور دارند 

و در کنار آنان چند بازیگر مهمان نیز دعوت می شوند. 

| اکران شهر خاموش در سینماهای ایران |
سازمان سینمایی پروانه نمایش فیلم سینمایی »شهر خاموش« 
احمد بهرامی را صادر کرد و این فیلم آماده اکران است. به 
گزارش پانا، پروانه نمایش فیلم سینمایی »شهر خاموش« به 
کارگردانی احمد بهرامی صادر شد. این فیلم سینمایی که رضا 
محقق تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد با دریافت پروانه نمایش 
از سازمان سینمایی برای اکران در سال جاری آماده می شود. 
باران کوثری، علی باقری، بابک کریمی، بهزاد دورانی، محسن 
بازیگران  دوقلو  برادران  و حبیب شراهی  دروی، کریم  مهری 
»شهر خاموش« هستند که جلوی دوربین مسعود امینی  تیرانی 
رفتند. »شهر خاموش« دومین اثر بلند سینمایی احمد بهرامی 
پس از فیلم »دشت خاموش« است که موفق به کسب جایزه 

افق های ونیز شده بود.

| تئاتر  |

| سینما |

بسیار  است که شباهت  ایرانی  غزال  نوعی  جبیر 
زیادی به آهو دارد. جبیر چثه کوچکتری نسبت آهو 
داشته و در این گونه بر خالف آهو، هر دو جنس 
نر و ماده شاخ دارند. به نقل از وب سایت کویرها و 
بیابان های ایران، غالبًا به صورت جفت یا دسته های 
کوچک )پنج تا 25 راس( دیده می شوند. حیوان 
پرطاقتی است. شرایط سخت مناطق کویری را به 
خوبی تحمل می کند. به آب کمی احتیاج دارد. در 
بعضی از مناطق آب مورد نیاز بدن خود را از گیاهان 

تأمین می کند. جبیر از شترها ترس چندانی ندارد 
معموالً  در جوار آنها در حال چرا مشاهده می شود. 
برخی از شکارچیان در پناه شترها و هماهنگ با 
گام های شتر به جبیرها نزدیک می شوند و آنها را 
شکار می کنند. جبیر در گذشته جزو گونه های با 
پراکندگی مناسب در اکثر عرصه های بیابانی کشور 
بوده که متاسفانه به دلیل شکار غیرمجاز و تغییر 
کاربری عرصه های دشتی و بیابانی در چند سال 
گذشته از طبیعت بیشتر مناطق حذف گردیده و 
نسل این گونه زیبا در معرض خطر انقراض قرار 

گرفته است.

جبیر

دوردست«  در  گمشده  »زمزمه های  تهیه کننده 
می گوید ما در این مستند نشان می دهیم مهاجرت 
به  واقع بینانه  نگاه  باید  و  نیست  همگانی  نسخه 
می تواند  برخی ها  برای  چرا که  داشت،  مساله  این 
موفقیت آمیز باشد و برای بسیاری منجر به اتفاقات 

شود. نامطلوب 
سیدمهدی دزفولی یکی از تهیه کنندگان »زمزمه های 
گمشده در دوردست« در گفت وگو با هنرآنالین درباره 
موضوع این مستند گفت: شاید یکی از تبعات پنهان 
به چشم  باشد که  مهاجرت  اقتصادی،  بد  وضعیت 
بسیار  تاثیر  اما  نیاید  اقتصاددانان  و  سیاستمداران 

منفی بر جامعه ایران می گذارد.
او ادامه داد: ما اگر چه کشوری هستیم که در سه 
نبودیم  خارجی  و  داخلی  جنگ  درگیر  اخیر  دهه 
آن  از  10 کشوری هستیم که مهاجرت  در جمع  اما 
بسیار زیاد و این مساله قابل تامل است. طبق آمار 
ایران  از  نفر  هزار  یکصد  از  بیش  ساالنه  غیررسمی 
نخبگان  افراد  این  از  بسیاری  مهاجرت می کنند که 
یک  بدن  از  خونی که  مانند  هستند؛  ایران  جامعه 
فرد  یک  تدریجی  مرگ  باعث  و  می رود  انسان 

می شود.
تهیه کننده مستند »زمزمه های گمشده در دوردست« 
در  نشود  توجه  مهاجرت  به  وقتی  کرد:  تاکید 

می شود  آشکار  آن  فراوان  آسیب های  میان مدت 
در  ما  هدف  است.  شده  مشخص  هم  تاکنون  که 
»زمزمه های گمشده در دوردست« توجه به آسیبی  

می شود.  وارد  ایران  جامعه  به  است که 
با  دوردست«  در  گمشده  »زمزمه های  تهیه کننده 
اعالم این خبر که قرار است به زودی این مستند 
صحبتی که  طبق  برسد، گفت:  عمومی  نمایش  به 
شده،  سوره  تلویزیونی  و  مستند  مرکز  دوستان  با 
از  پس  مختلف  محافل  در  مستند  این  است  قرار 
رایزنی ها از یک بستر مناسب پخش شود . همچنین 
این اثر برای جشنواره مستند سیما نیز ارسال شده 
این مستند  اصلی  اینکه مخاطب  بیان  با  او  است. 
و  بروند  ایران  از  می خواهند  که  هستند  افرادی 
تصور می کنند حتما و قطعی آینده عالی و روشنی 
نشان  مستند  این  در  ما  افزود:  آنهاست،  انتظار  در 
باید  و  نیست  همگانی  نسخه  مهاجرت  می دهیم 
به این مساله داشت، چرا که برای  نگاه واقع بینانه 
برخی ها می تواند موفقیت آمیز باشد و برای بسیاری 
مساله  مهاجرت  شود.  نامطلوب  اتفاقات  به  منجر 
پیچیده ای است که سه ضلع دارد؛ کشور مبدا، مسیر 
مساله  به  پرداختن  برای  که  مقصد  و کشور  عبور 

اصلی دقت کرد. این سه ضلع  به  باید  مهاجرت 
در  گمشده  »زمزمه های  دقیقه ای   60 مستند 

دوردست« محصول مرکز مستند و تلویزیونی سوره 
پانزدهمین  جنبی  بخش  در  این  از  پیش  و  است 
بخش  و  »سینماحقیقت«  بین المللی  جشنواره 
فیلم  جشنواره  سی وهشتمین  ذره بین  زیر  مستند 
در  این مستند همچنین  است.  داشته  فجر حضور 
بازار فیلم َکن که همزمان با هفتاد و پنجمین دوره 

داشت. حضور  شد،  برگزار  َکن  فیلم  جشنواره 
در خالصه داستان »زمزمه های گمشده در دوردست« 
آمده است: گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در 
آن ها  می کنند.  زندگی  صربستان  در  کوچکی  شهر 
عبور  اروپا  از مرزهای  بهتر می خواهند  زندگی  برای 
کنند. این پناهجویان از آینده ای که برای خود متصور 

هستند، صحبت می کنند.

با وجود نگرانی هایی که در مورد بحران آب و هوا وجود 
دارد، انجام سفرهای کوتاه با هواپیماهای لوکس در 

میان ثروتمندان و افراد مشهور رایج است.
یکی  سوییفت،  تیلور  تازگی  به  گاردین،  از  نقل  به 
به  که  شده  متهم  آمریکایی،  مشهور  خوانندگان  از 
واسطه استفاده مکرر از جت شخصی خود در سال 
در هوا  8000 تن گازهای سمی  نشر  جاری، مسئول 
در سال جاری است؛ درحالی که یکی از نماینده های 

او، ادعای آژانس Yard بر این مبنا که سوییفت به 
جت  با  سفر  میزان  بیشترین  که  سلبریتی  عنوان 
شخصی خود را داشته، را تکذیب کرد. بررسی یارد 
بین  را  پرواز   170 هواپیمای سوییفت  داد که  نشان 
که  است  داده  انجام   2022 ژوئیه   29 تا  ژانویه   1
15.9 روز در هوا با میانگین زمان پرواز 80 دقیقه و 
139.36 مایل در هر پرواز بوده است. مجموع انتشار 
برای سال 2022، 8293.54 تن  گازهای گلخانه ای 

محاسبه شد که 1184.8 برابر بیشتر از میانگین کل 
است. فرد  یک  انتشار ساالنه 

این نماینده به گاردین گفت: »جت تیلور مرتبًا به افراد 
دیگر قرض داده می شود.«

پیش از این نیز سلبریتی دیگری به خاطر استفاده 
با  دقیقه ای   17 پرواز  یک  در  خود  از جت شخصی 
در  جنر  کایلی  پرواز  روبه رو شد.  انتقادات  از  موجی 
 Van 12 جوالی فقط 17 دقیقه طول کشید و او را از
برد.  کاماریلو  مجاور  شهر  به  لس آنجلس  در   Nuys
به دلیل »بی اعتنایی مطلق  توییتر  او توسط کاربران 
به سیاره« مورد حمله قرار گرفت و »جنایتکار آب و 
باره  این  در  تمام وقت« خوانده شد. گاردین  هوایی 
او  دقیقه ای   17 سفر  می شود که  زده  تخمین  گفت 
منجر به انتشار یک تن دی اکسید کربن می شود، که 
اگرچه به خودی خود مقدار زیادی نیست، اما حدود 
یک چهارم کل ردپای کربن ساالنه یک فرد متوسط 
در جهان است. درحالی که این سفر با ماشین حدود 

چهل دقیقه طول می کشد.
از 33 میلیون تن  جت های خصوصی ساالنه بیش 
گازهای گلخانه ای منتشر می کنند. بار ناچیز مسافران 
برابر  تا چهارده  پنج  آنها  این معنی است که  به  آنها 
بیشتر از هواپیماهای تجاری به ازای هر مسافر و 50 
تنها یک درصد  دارند.  آلودگی  قطارها  از  بیشتر  برابر 
گازهای  انتشار  از  نیمی  مسئول  جهان  جمعیت  از 

هستند. پرواز  به  مربوط  گلخانه ای 

دزفولی: مهاجرت باید واقع بینانه باشد

سلبریتی های بی اعتنا به کره زمین


