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یادبود پدر علم نوین تاکسیدرمی ایران

تاجبخش؛ مردی که فراموش نمی شود
پیرمرد فراموش کرده بود. گاهی دوستان قدیمش را هم به خاطر نمی آورد. اما 
ناگهان چیزی از سال های دور یادش می آمد. با جزئیات دقیق تعریف می کرد. 
از اسم جاهایی که رفته بود تا آدم هایی که با او بودند و کارهایی که کرده بودند. 
این را دوستان و نزدیکانش می گویند که در مدت اخیر به دیدار او رفته بودند 
هنوز  او  اینکه  از  می کرد  خوشحالشان  و  بود  آنها  برای  دلخوشی  همین  و 

»هدایت هللا تاجبخش« است.
٢١ شهریور؛ موعد تدوین آیین نامه 

اسقاط خودروهای فرسوده

مهلت ٢ ماهه وزارت 
صمت رو به پایان است

سرپرست سازمان منابع طبیعی به
رئیس سازمان ثبت اسناد نامه نوشت

اعتراض به صدور اسناد 
مالکیت  رودخانه ها

به نام وزارت نیرو
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک، رسمًا به صدور اسناد 
مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت 
راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم 

رودخانه ها برای وزارت نیرو، اعتراض کرد.

نتایج جدید یک پژوهش علمی نشان داد

زیر پنجاه ساله ها
در کشاکش سرطان

سرطان، بیماری ای که محصول زندگی در کالن شهرهای 
آلوده و مرّوج سبک زندگی فست فودی، پراسترس و 
حاال  است؛  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  درگیر 
گریبان گیر بزرگساالن زیر 50 سال شده است. طبق 
آمارهای جهانی قاره آسیا بیشترین میزان مبتالیان و 
موارد جدید ابتال به سرطان را در خود جای داده است. 
تحقیقات  بین المللی  آژانس  آمار  طبق  همچنین 
سرطان زیر نظر سازمان جهانی بهداشت، ایران به ازای 
هر 100 هزار نفر حدودًا 381 مورد ابتال به سرطان در 
بین هر دو جنس در 5 ساله منتهی به سال 2020 
داشته است. این میزان کشور ما را در منطقه »متوسط 

خطر« نسبت به سایر کشورها قرار داده است.

دربارۀ نسبِت ملکۀ بریتانیا و ایران

بلواِر الیزابت
مسدود شد

زائران اربعین پشت مرز ماندند
  رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر کشور دستورهایی را برای رفع مشکالت موجود در مسیر پیاده روی اربعین صادر کرد

کمبود امکانات و بروز مشکالت بهداشتی و… برای زائران اربعین موجب شد مرزهای شش گانه ایران به عراق مسدود شود

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر  |

گنبدریزان بی سابقه در ایران
آیا معماری اسالمی
 رو به افول است؟

کار از هشدار گذشته است، اتفاقات چند 
پیش  از  بیش  را  سوال  این  اخیر  سال 
اسالمی  معماری  »آیا  می کند:  مطرح 
به  ایران  است؟«  افول  به  رو  ایران  در 
ریشه  که  غنی  معماری  داشتن  دلیل 
از  پس  می رسد،  باستان  دوران  به  آن 
معماری  داعیه دار  توانست  اسالم  ورود 
ساخت  در  که  هم  گنبد  شود.  اسالمی 
نماد  می رفت،  کار  به  اسالمی  مساجد 
طول  در  شد.  جهان  در  اسالمی  معماری 
در  باشکوهی  و  عظیم  گنبدهای  تاریخ 
شده اند. گنبدهایی که  برپا  سرزمین مان 
عصاره ی  از  برآمده  ساخت  نوع  دلیل  به 
هنرمندان  و  معماران  هنر  و  تجربه 
بسیاری بودند و در دوران صفوی به اوج 
به  کارگیری کاشی کاری های  با  شکوفایی 
انقالب  از  پس  رسیدند.  منحصربه فرد 
باالی  مقامات  تاکیدهای  و  اسالمی 
که  می رسید  نظر  به  این طور  حکومتی 
جلوه  و  شد  خواهد  پایدارتر  شکوه  این 
آبی  میان کاشي های  در  ایران  شهرهای 
و فیروزه ای می درخشد. اما اکنون بیش 
از چهل  سال از این آرمان گذشته و حاال 
دالیل  به  بی نظیرمان  و  فاخر  گنبدهای 
ما  و  هستند  فروریزی  حال  در  مختلف 
شدیم. روبه رو  بی سابقه ای  گنبدریزان  با 
به  آن که  از  پیش  باشد،  بهتر  شاید 
در  که  برویم  مهمی  گنبدهای  سراغ 
و  مرمتی  آبروریزی  با  اخیر  سال  چند 
نقب  شدند؛  مواجه  آشکار  بی توجهی های 
به تخریب بی سابقه امامزاده ها و مساجد 
قدیمی ایران بزنیم که بی شماری از آن ها 
امامزاده ها  این  داشتند.  گنبدهای سنتی 
بهسازی  و  نوسازی  بهانه  به  مساجد  و 
امور مساجد روی  اوقاف و مدیران  اداره 
این  افتادند.  تدریجی  تخریب  چرخه ی 
پروسه از اواخر دهه ۷0 آغاز شد و هیچ  
نبود  مهم  برایش  و  نزد  دم  مسئولی هم 
نرسید. جایی  به  هم  رسانه ها  صدای  و 

آجری کاشی کاری  جای گنبدهای  کم کم 
گرفتند  رنگ  طالیی  فلزی  گنبدهای  را 
تاریخ  هویت،  برهم زدنی  چشم  در  و 
به  را  جایش  ایرانی  فاخر  معماری  و 

داد. بازاری  معماری 
برای  دکانی  شبیه  امامزاده ها  بهسازی 
شد  عده ای  سودجویی  و  درآمدزایی 
با  را  مردم  چشم  می خواستند  که 
زرق وبرق های الکی پر کنند و سلیقه شان 
هم   ما  معماری  آن  طبع  به  و  نازل  را 
نازل  و نازل تر شد. در مدت زمان اندکی 
باال  کسب وکارشان  فلزی  گنبدسازهای 
شبانه شان  هجوم   به  جرثقیل ها  و  گرفت 
نرسید  جایی  به  فریادها  دادند.  ادامه 
در  اسالمی  افول معماری  زنگ خطر  اما 
ایران  سراسر  در  خود  سطح  پایین ترین 

درآمد. صدا  به 
می گویند دزدی داشت مغازه ای را می زد، 
گفت  دید،  را  او  رهگذری  شب  دل  در 
تار می زنم.  داد،  پاسخ  دزد  چه می کنی، 
ندارد، گفت  رهگذر پرسید پس چرا صدا 
حکایت  حاال  درمی آید.  صدایش  فردا 
دو  عکس  وقتی  است،  ضرب المثل  این 
شیخ لطف هللا  مسجد  گنبد  شدن  رنگ 
ایران که  اسالمی  معماری  فخر  اصفهان، 
در فهرست میراث جهانی ایران جای دارد، 
منتشر شد، صدای آن همه نبود مدیریت 
برخاست. همه  مردم  نهاد  از  آه  و  درآمد 
این  است،  ممکن  چطور  می پرسیدند 
بیافتد؟ چیزی شبیه دروغ سیزده  اتفاق 
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 دهیار چهارطاق: سه سال است مردم حتی یک کیلو گندم برای آرد کردن ندارند 

کشاورزان، کارگران روزمزد معدن شدند کشاورزان، کارگران روزمزد معدن شدند 
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صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل   - سمنان 
توسط  دامغان  شاه عباسی  کاروانسرای  مرمت  سمنان گفت:  استان 
میراث فرهنگی  اداره کل  نظارت  با  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 

شد. آغاز  سمنان  استان 
با  افزود:  خبر  این  اعالم  با   1۴01 ماه  شهریور   1۷ کرم زاده   امیر 
این  مرمت  سمنان، کار  استان  میراث فرهنگی  اداره کل  پیگیری های 

است. شده  آغاز  فاخر  تاریخی  اثر 
با  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان 
تأکید بر اینکه با اتمام مرمت، این بنا به ظرفیت گردشگری شهرستان 
دامغان افزوده خواهد شد، تصریح کرد: فاز نخست این کاروانسرای 
می گیرد. قرار  بهره برداری  مورد  آینده  سال  نوروز  در   تاریخی 

و  دامغان  شهر  مرکز  در  دامغان  کاروانسرای  داد:  ادامه  کرم زاده 
قرار  )ع(  محمد  و  جعفر  امامزادگان  مجموعه  شمالی  قسمت  در 

است. گرفته 
سمنان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
دوره  در  آجری  با سازه خشتی  دامغان که  تصریح کرد: کاروانسرای 
صفوی ساخته شده به شماره 1۹۶۶ دراسفند 13۷۶ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: مساحت این کاروانسرا 2 
ایوان ها و آب انبار است. ۶00 متر و دارای حجره های متعدد،  هزار و 

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: تا دو سال آینده تمام مناطق 
می شوند.  برخوردار  خورشیدی  و  شبکه ای  برق  از  کشور  عشایری 
و  ستادی  مدیران  کنفرانس  ویدئو  گردهمایی  در  پاپی زاده  عباس 
استفاده  امکان  آینده  سال  دو  تا  گفت:  کشور  عشایر  امور  استانی 
خورشیدی  و  شبکه ای  برق  انرژی  از  کشور  عشایری  مناطق  تمام 

می شود. فراهم 
وی با اشاره به برگزاری نشست با رئیس مرکز آمار ایران در خصوص 
موضوع  کوچنده کشور، گفت:  عشایر  بروزرسانی سرشماری  ضرورت 
با  عرصه  در  اما  است،  اساسی  و  پایه ای  موضوع  یک  عشایر  آمار 
آمار  مرکز  آمار  در  اما  هستند،  عشایر  که  هستیم  مواجه  جمعیتی 
ایران سرشماری نشده اند.پاپی زاده افزود: از آنجا که در آینده توزیع 
خواهد  انجام  هوشمند  صورت  به  خدمات  سایر  و  سوخت  و  آرد 
است  ضروری  کشور  کوچنده  عشایر  جمعیت  آمار  بروزرسانی  شد، 
سرشماری  ایران  آمار  مرکز  با  همکاری  و  تفاهم  با  منظور  همین  به 

می شود. بروزرسانی  کشور  کوچنده  عشایر 
امسال  بودجه  در  داشت:  بیان  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
ارزان قیمت  تسهیالت   1۶ تبصره  از محل  تومان  میلیارد   20۷0 حدود 
هزار   5 حداقل  که  است  این  ما  هدف گذاری  و  شده  پیش بینی 

یابد. اختصاص  کشور  عشایر  به  تسهیالت  این  از  تومان  میلیارد 

مرمت کاروانسرای شاه عباسی دامغان
  توسط سرمایه گذار بخش خصوصی

برخورداری عشایر کشور از برق 
 شبکه ای و خورشیدی تا ۲ سال آینده

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 1401/34/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " ارائه خدمات مشاوره طراحی اولیه، تهیه و تدوین اسناد مناقصه و ارزیابی پیشنهادات 
مناقصه گران جهت انتخاب پیمانکار EPC  کارخانه فیلتراسیون و آبگیری باطله کارخانه هماتیت" مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره و رتبه مجاز در رشته تاسیسات آب و فاضالب با گرید 
یک یا رشته صنایع فلزات اساسی با گرید حداقل دو یا رشته کانه آرایی و فرآوری مواد با گرید حداقل دو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده 
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین كنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاكات ساعت ۱۴ روز یکشنبه 
مورخ ۱۴0۱/07/۱0 در محل دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/0۶/۲۸ مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت 
ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر 

کمیسیون معامالت یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

از  حراست  نیازمند  یزد  در  حفظ کشاورزی  یزد- 
حیات در کویر است اما مشکالت بسیاری این روزها 
کشاورزان این استان را در تنگنا قرار داده که بخشی از 
آنها زیرساختی و برخی دیگر طبیعی است. انگشت 
اتهام همواره به سوی بخش کشاورزی در استان کم 
آب یزد قرار داشته چرا که عنوان می شود بیش از ۹5 
درصد از آب استان در این بخش مصرف می شود 
و کشاورزی در کویر مقرون به صرفه نیست این در 
حالی است که استان یزد رتبه های چشمگیری در 
و  دارد  بخش کشاورزی  محصوالت  برخی  تولید 
 این دیدگاه فعاالن این بخش را دلسرد کرده است.
در  غذایی  ذخیره  تأمین  در  یزد  نقش  از  جدای 
کشور، فضای سبز بخش کشاورزی یزد در کاهش 
آالیندگی های طبیعی مثل ریزگردها و آالینده های 
غیرطبیعی از جمله آلودگی صنایع بسیار تاثیرگذار 
یزد،  استان  زراعی  محصوالت  تولید  است.میزان 
تولید  میزان  و  کشور  تولید  درصد  دهم  شش 
این  تولیدات  از  درصد   1،2 باغی  محصوالت 
محصوالت در کشور را شامل می شود. استان یزد 
در حوزه تولیدات گلخانه ای 1۹.۶ درصد از تولید کل 
کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه تولیدات 
دامی و شیالتی نیز 35 درصد از تولیدات کشور در 

استان یزد رقم می خورد.
جهاد کشاورزی  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
در  استان  بخش کشاورزی  مشکالت  درباره  یزد 
ظرفیت هایی  به  توجه  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
اشاره شد، گفت: ظرفیت های صادراتی  آن  به  که 
و  محدودیت ها  رغم  به  استان  بخش کشاورزی 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی نامساعد باال است 

اما مشکالتی از جمله نبود پایانه صادراتی، فرصت 
بهره برداری بیشتر صادراتی از این ظرفیت ها را از 

است. سلب کرده  استان 
از  یزد  استان  افزود:  زاده  حاتمی  محمدعلی 
برخوردار  صادرات  برای  مناسبی  ظرفیت های 
استان  صادراتی  ظرفیت های  مهمترین  است. 
محصوالت  تن  هزار   353 بر  بالغ  صادرات 
انار،  گلخانه ای، 28 هزار تن پسته، 3۷ هزار تن 
یک هزار تن روناس، 31 هزار تن گوشت طیور، 
1۶1 هزار تن شیر خام و 1۷ هزار تن تخم مرغ 
بر  بالغ  این محصوالت صادراتی  ارزش  است که 
است. شده  برآورد  سال  در  دالر  میلیون   ۴38 

وی با بیان اینکه ظرفیت های صادراتی محصوالت 
عمده کشاورزی استان یزد بر اساس آمار در سال 
گذشته در محصول پسته ۶5 درصد تولید استان 
و به میزان 28 هزار و 208 تن بوده است، ادامه 
داد: در حال حاضر 30 درصد از انار تولیدی استان، 
یک تن از 3.3 کیلوگرم محصول زعفران یعنی 25 
محصول  می شود.  صادر  نیز  استان  تولید  درصد 
دیگر صادراتی استان ۷0 درصد از روناس تولیدی 

استان صادر می شود.
جهاد کشاورزی  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
نامساعد  طبیعی  شرایط  علی رغم  داد:  ادامه  یزد 
حاکم بر استان به ویژه بروز خشکسالی های اخیر 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش بی وفقه 
کشاورزی  مختلف  زمینه های  در  تولیدکنندگان 
به  توجه  مجازی،  آب  بر  تکیه  با  دامپروری  و 
کشت های گلخانه ای، مدیریت بهینه مصرف آب، 

است. شده  حاصل  شایانی  موفقیت های 

کمبود پایانه صادرات 
 محصوالت کشاورزی در یزد

مراسم یادبود
زنده یاد دکتر هدایت اهلل تاجبخش 

پدر تاکسیدرمی نوین ایران

روز یکشنبه ۲0 شهریورماه ۱۴0۱ از ساعت ۱7 تا ۱۹ در محل موزه 
آثار طبیعی و حیات وحش ایران )دارآباد( برپاست. 

نشانی: خیابان دارآباد، بعد از آجودانیه، خیابان موزه

جمعی از شاگردان و فعاالن محیط زیست
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بسته  عراق  به سمت  شش گانه  مرزهای 
شد؛ خبری که صبح دیروز به نقل از رئیس 
نیست  بیراه  و  شد  منتشر  اربعین  ستاد 
بدانیم  اخباری  مهمترین  از  را  آن  اگر 
روز هفته ای که گذشت، روی  که آخرین 
خروجی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
رفت. هفته ای که از همان نخستین روزها، 
از زوایای گوناگون  از خبرهایی که  بود  پر 
می پرداخت  اربعین  راهپیمایی  همین  به 
جمعه  روز  صبح  آن چه  برخالف  البته  و 
شکل گیری  بر  ناظر  پیامی  شد،  منتشر 
مانع یا بروز هرگونه خللی در مسیر زائران 
در آن وجود نداشت. بلکه بالعکس حتی 
این  در  آن چه  هر  چهارشنبه  روز  پایان  تا 
و  ترغیب  راستای  در  شد،  مطرح  راستا 
به  بود  کشور  سراسر  شهروندان  تشویق 
حضور در مراسم راهپیمایی اربعین امسال 
و پیوستن به کاروان چند میلیونی زائران؛ 
نشست  در  دولت  سخنگوی  آن جا که  تا 
خبری روز سه شنبه خود، از بسته حمایتی 
دولت برای حضور در این مراسم خبر داد. 
به خصوص آن که علی بهادری جهرمی، در 
کنار تمهیدات و امکانات معمول و مرسوم 
مورد نیاز این زائران همچون وسایل نقلیه، 
خوراک  بهداشتی،  و  پزشکی  فوریت های 
تاکید کرد که  همچنین  زائران،  اسکان  و 
همچون  ضروری  نه چندان  موارد  برخی 
بسته های رایگان اینترنت پرسرعت و حتی 
وام ٣ تا ٥ میلیونی نیز در صورت تمایل 

زائران، به آنان تعلق خواهد گرفت. 
هفته  پایانی  روز  دو  یکی،  در  اما  آن چه 
بامداد  دقایق  نخستین  از  به خصوص  و 
در  اطالع رسانی  در  این هفته  روز  آخرین 
تاکید  مورد  اربعین  راهپیمایی  خصوص 
قرار گرفت، ناظر بر هشدارهایی بود که از 
ازدحام بیش از حد زائران در گذرگاه ها و 
مرزها، کمبود برخی امکانات مورد نیاز آنان، 
تردد  و کندی  ترافیک  بار  افزایش نسبی 
اقامت  و کوتاه کردن مدت  نقلیه  وسایل 
زائران حکایت داشت. خبرهایی که هرچه 
به بامداد جمعه نزدیک شدیم، بر شدت 

در  و  شد  افزوده  هشدارآمیزشان  جنبه 
به جایی رسید که خبرگزاری ها  نهایت کار 
از  پنجشنبه،  عصر  خبرهای  مهمترین  در 
سفر وزیر کشور به مناطق مرزی خبر داده 
و تاکید کردند که احمد وحیدی به منظور 
درخصوص  عراقی  مقام های  با  رایزنی 
راستای  در  کشور  دو  همکاری  افزایش 
تسهیل تردد زائران، به این کشور همسایه 
غربی سفر کرده است. رایزنی هایی که البته 
بعدی دستگیرمان  از خبرهای  آن طور که 
شد، چندان میسر واقع نشد و در نهایت 
نخستین  همان  در  و  پنجشنبه  پایان  با 
به  فعاًل  »مردم  آمد؛  خبر  جمعه  دقایق 
مرزها مراجعه نکنند.« خبری که به نقل از 
رئیس ستاد اربعین و معاون امنیتی وزیر 
کشور، دقایقی پس از ساعت ١٢ شامگاه 
پنجشنبه یا به تعبیری ٣٠ دقیقه بامداد 
جمعه، روی خروجی خبرگزاری ها رفت و 
همچنان می شد امید به حل مشکل ظرف 
چند ساعت آینده و موقتی بودن هشدار 
را در سطور و بین سطورش احساس کرد. 
چنان که این مقام مسئول در وزارت کشور 
و ستاد اربعین با اشاره به رایزنی های وزیر 
کشور با همتای عراقی اش تاکید داشت که 
»مسئوالن عراقی قول داده اند تا مشکل را 
حل کنند.« هرچند در ادامه تاکید می کرد 
که »عراق هنوز توافقات را اجرایی نکرده و 
به همین دلیل در مرزها ازدحام به وجود 
آمده  است. مجید میراحمدی که با اشاره 
به اینکه »ظرفیت های عراق و پایانه های 
مرزی به هیچ وجه پاسخگوی تعداد زائران 
نیست«، به زائران توصیه کرده که به سمت 
مرزها نروند و در ادامه گفته بود: »دولت 
عراق ٢ ساعت خروج زائران از مرز مهران 
را متوقف کرد. در شلمچه هم حمل ونقل 
و  شد  متوقف  ساعت ها  عراق  داخل  از 
جمعیت  ازدحام  موجب  اتفاق   ٢ همین 
شد و گرمای هوا هم برای زائران مشکالتی 
ایجاد کرد«؛ مشکالتی که در نهایت رئیس 
ستاد اربعین را بر آن داشت تا اظهاراتش 
را این طور خاتمه دهد؛ »توصیه اکید داریم 

فعال مردم به مرزها نیایند تا عراق توافقات 
را اجرایی کند.«

این در حالی بود که در ساعات بعد، با پایان 
شب و طلوع خورشید جمعه، روشن شد 
که در ساعات تاریکی شب، نه تنها تغییری 
تردد  تسهیل  و  اوضاع  بهبود  راستای  در 
بلکه دیگر آن روزنه  زائران حاصل نشده، 
امید به بهبود اوضاع نیز از رمق افتاده و 
بسته  در  به  نیز  قبل  ساعات  رایزنی های 
و بن بست رسیده است. چه آن که  سید 
حوالی  اظهارات  در  میراحمدی  مجید 
ساعت ٨ صبح روز جمعه اعالم کرد: »همه 
مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به 
عراق بسته شد.« رئیس ستاد اربعین که با 
اشاره به »اتفاقات نگران کننده در مرزهای 
شلمچه و مهران«، از »خطرات جدی که 
وجود  به  زائران  سالمت  و  امنیت  برای 
ستاد  فوق العاده  جلسه  تشکیل  و  آمد« 
و  وقایع  بررسی  به منظور  اربعین  مرکزی 
تجزیه و تحلیل آن خبر داد، در ادامه گفت: 
»استمرار وضعیت فعلی قطعًا مخاطرات 
پی  در  زائران  امنیت سالمت  برای  جدی 
دارد.« او با تاکید بر »نگرانی بسیار« همه 
اعضای حاضر در جلسه، اساس این نگرانی 
بسترهای  و  زمینه ها  و  آمادگی  »نبود  را 
پذیرش  عمل  سرعت  در  عراقی  طرف 
انتقاالت و  زائران، سرعت عمل در نقل و 
مرز،  سوی  آن  در  امکانات  بودن  ناکافی 
کثرت جمعیت و هوای گرم« عنوان کرد 
از 5 ساعت  بعد  و گفت: »نتیجه جلسه 
مشورت این شد که همه مرزهای منتهی به 
معابر خروجی زائران ما به عراق، تا اطالع 

شود.« مسدود  ثانوی 
تردد  برای  مرزهای شش گانه که  انسداد 
راهپیمایی  در  شرکت کنندگان  و  زائران 
اربعین امسال در نظر گرفته شده بود، در 
جمعه،  بامداد  دقایق  نخستین  از  حالی 
حرکت تردد زائران را مختل کرد که حوالی 
امنیتی  رئیس کمیته  نیز  دیروز  ٩ صبح 
صدور  توقف  از  اربعین  ستاد  انتظامی  و 
اربعین تا اطالع ثانوی خبر داد.  گذرنامه 

راهور  آن هم در حالی که رئیس پلیس 
کرمانشاه با اشاره به ترافیک ١٥ کیلومتری 
سمت  به  تردد  منع  از  خسروی،  مرز  در 
مرز خبر داد و در ادامه روز هم خبر آمد 
منظور  به  پاسداران  سپاه  فرمانده کل  که 
نظارت بر وضعیت منطقه راهی ایالم شد. 
اربعین در خبری  همچنین رئیس ستاد 
دیگر با ابراز نگران مجدد نسبت به وضعیت 
از زائران خواست زودتر به  امکانات عراق 
کشور بازگردند و خطاب به آن دسته زائران 
که هنوز سفر خود را به سوی مرزهای عراق 

آغاز نکرده بودند، درخواست کرد که به هیچ 
وجه به مرزها مراجعه نکنند؛ درخواستی که 
در حالی با نزدیک شدن به نیمروز جمعه 
از سوی وزیر کشور نیز تکرار شد که احمد 
وحیدی همچنین تاکید کرد که »پلیس 
برای مسدود کردن مسیرها آماده است.« 
با  اربعین  ستاد  رئیس  هم  بعد  ساعتی 
اشاره به کمبود و حتی نبود وسایل حمل 
و نقل در خاک عراق و افزایش چندبرابری 
قیمت  ها به این دلیل، از منتفی شدن سفر 
زمینی خبر داد و البته تاکید کرد که سفر 
هوایی منعی ندارد. سید مجید میراحمدی 
همچنین گفت: »اگر تا ۴8 ساعت آینده 
اطالع  به  شد،  ایجاد  شرایط  در  تغییری 
مردم می رسانیم ولی بدون تغییر شرایط، 
نمی توانیم مجوز حرکت زائران را بدهیم.«
همزمان خبرگزاری ها در خبر مهمی دیگر از 
دستوری نوشتند که ابراهیم رئیسی خطاب 
به احمد وحیدی صادر کرد. دستوری که 
وزیر  با  تلفنی  تماس  در  رئیس جمهوری 
کشور صادر کرد و خواستار خدمات رسانی 
بهتر و رفع مشکالت موجود در مسیر زائران 

شد.
 ٢ دیروز  بعدازظهر  بود که  حالی  در  این 
نیروی  سی130  و   ۷0۷ هواپیمای  فروند 
هوایی ارتش با پرواز به سوی ایالم و توقف 
در فرودگاه این شهر، محموله های زیستی، 
بهداشتی، درمانی و غذایی مورد نیاز زائران 
را به این منطقه رساندند. آن هم در حالی 
که بنابر خبر حوالی ساعت ١٦ روز گذشته 
به نقل از سخنگوی اورژانس کشور، تا آن 
ساعت، بیش از ۶500 نفر از زائران به دلیل 
گرمازدگی به اورژانس مراجعه کرده بودند؛ 
خبری که در ادامه روز تکمیل شد و حدود 
رئیس  که  آن طور  نیز  بعد  ساعت  یک 
جمعیت هالل احمر اعالم کرد که »بیش 
از 8000 زائر ایرانی در عراق به منظور دریافت 
خدمات پزشکی به نیروهای هالل احمر 

مراجعه کرده اند.«
حال در شرایطی که درست یک هفته تا 
فرارسیدن اربعین امسال باقی مانده، باید 
دید در روزهای پیش رو که قاعدتًا بر حجم 
خدمات رسانی  و  افزوده  زائران  جمعیت 
انسانی  نیروهای  خستگی  به دلیل  نیز 
و  امکانات  استهالک  و  استفاده  و 
زیرساخت ها به طور نسبی تحلیل می روند، 
چه شرایطی رقم خواهد خورد و چه حال و 
روزی در انتظار زائران خواهد بود و مراسم 
اربعین امسال در مجموع با چه کم و کیف 

می شود.  برگزار 

کمبود امکانات و بروز مشکالت بهداشتی و… برای زائران اربعین موجب شد مرزهای شش گانه 
ایران به عراق مسدود شود

زائران اربعین پشت مرز ماندند
رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر کشور دستورهایی را برای رفع مشکالت موجود در مسیر پیاده روی 
اربعین صادر کرد

تقدیم استوارنامه نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل 

به دبیرکل
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده جدید دائم 
ایران نزد سازمان ملل متحد، عصر چهارشنبه به 
وقت محلی در دیدار دبیر کل سازمان ملل متحد، 
استوارنامه خود را تقدیم و رسما کارش را آغاز 
کرد. به گزارش ایرنا، در این دیدار که در دفتر 
آنتونیو گوترش انجام شد، سفیر و نماینده جدید 
دائم ایران بر عزم جمهوری اسالمی ایران در تداوم 
تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ملل، 
بویژه در راستای تقویت چندجانبه گرایی و مقابله 
منطقه ای  بحران های  حل  و  یکجانبه گرایی  با 
ظرفیت  و  جایگاه  به  اشاره  با  او  تاکید کرد. 
اولویت های  نیز  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  توسعه همکاری  در  ایران  سیاست خارجی 
کشورهای منطقه خلیج فارس، بر ایجاد امنیت 
منطقه ای با مشارکت سازنده کشورهای منطقه 
به  اشاره  با  همچنین  ایران  سفیر  تاکید کرد. 
نقش و جایگاه دبیر کل، خواستار ایفای نقش 
او در کمک به ایجاد صلح و امنیت منطقه ای 
شد. نماینده دائم ایران در پایان مجددا دعوت 
تمدید کرد.  را  ایران  به  سفر  برای  دبیر کل  از 
دبیر کل سازمان ملل متحد در این دیدار با اشاره 
به جایگاه و نقش جمهوری اسالمی ایران در 
صلح و ثبات منطقه از همکاری و تعامل سازنده 
جمهوری اسالمی ایران با سازمان ملل به ویژه 
در تقویت چندجانبه گرایی قدردانی و بر تداوم 
این همکاری تاکید کرد. دبیر کل ضمن پذیرش 
دعوت برای دیدار از ایران، آمادگی خود را برای 
ایفای نقش در پیشبرد صلح و امنیت منطقه 

خلیج فارس اعالم کرد.

دستور خروج کارکنان دیوان 
محاسبات از انجمن غیردولتی 

حسابداری عمومی
رئیس دیوان محاسبات خروج فوری کارکنان دیوان 
محاسبات از عضویت در انجمن غیر دولتی حسابداری 
خانه  خبرگزاری  به گزارش  شد.  خواستار  را  عمومی 
برخی  عضویت  پیرامون  خبری  پی  انتشار  در  ملت، 
از مدیران دیوان محاسبات در یک انجمن غیردولتی 
غیردولتی  انجمن  غیرتجاری  موسسه  به  موسوم 
مهرداد  اجتماعی،  و  عمومی  بخش  حسابداری 
موسسه که  این  غیردولتی   ماهیت  به رغم  بذرپاش 
ثبت شده،  مردم نهاد )سمن(  قالب یک سازمان  در 
تعارض  شائبه  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  راستای  در 
منافع به کلیه افراد شاغل در دیوان محاسبات، دستور 
قطع فوری همکاری و خروج آنی از عضویت موسسه 
مذکور را صادر کرده و سایر کارکنان را نیز از عضویت 
یا  موسسه  هرگونه  با  آتی  مشابه  همکاری های  و 
وظایف  با  مرتبط  یا  فعالیت های مشابه  مجموعه که 

منع کرد. دارند،  را  محاسبات  دیوان 

گفت وگوی وزیران خارجه 
درباره  ازبکستان  و  ایران 

سفر رئیسی به سمرقند
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
ایران روز جمعه در تماس تلفنی با والدیمیر 
اماموویچ نوروف، وزیر امور خارجه جمهوری 
ازبکستان، در خصوص مهم ترین موضوعات 
تبادل  و  گفت وگو  کشور  دو  اهتمام  مورد 
نظر کرد. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه 
کشورمان ضمن ابالغ سالم رئیسی، رئیس 
جمهور کشورمان به شوکت میرضیایف، رئیس 
جمهور ازبکستان، برای برگزاری موفق اجالس 
قرار  که  شانگهای  همکاری  سازمان  سران 
است به زودی در شهر تاریخی سمرقند برگزار 
امیرعبداللهیان  کرد.  موفقیت  آرزوی  گردد، 
همچنین با اشاره به برنامه حضور رئیسی در 
کشورمان  جمهور  رئیس  سفر  اجالس،  این 
مناسبات  در  عطفی  نقطه  را  ازبکستان  به 
دوجانبه ایران و ازبکستان دانست. والدیمیر 
در  نیز  ازبکستان  خارجه  امور  وزیر  نوروف، 
این گفت وگوی تلفنی، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور رئیس جمهور کشورمان در اجالس 
سران  از  نفر  چهارده  حضور  از  سمرقند، 
این اجالس خبر داد  کشورهای مختلف در 
و یکی از مهم ترین موضوعات در دستور کار 
نشست سمرقند را تمرکز بر اهمیت و ظرفیت 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو جدید 
سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور 
ارائه گزارشی  با  همچنین  ازبکستان  خارجه 
دوجانبه  سفر  برای  انجام شده  تمهیدات  از 
رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان، برنامه 
امضای تعدادی سند دوجانبه در این سفر را، 
زمینه ساز ارتقای بیش از پیش مناسبات دو 

دانست.  کشور 

تنب بزرگ و تنب کوچک و 
ابوموسی؛ جزء الینفک و ابدی 

خاک ایران  
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس 
خارجه  وزرای   153 نشست  پایانی  بیانیه  در  وارده 
شورای همکاری خلیج فارس، جزایر سه گانه ایرانی 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء الینفک 
به  دانست.  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک  ابدی  و 
سیاست های  نقش  کنعانی  ناصر  ایلنا،  گزارش 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  انگیزانه  فتنه  و  مخرب 
در  منطقه  کشورهای  از  بعضی  محاسباتی  اشتباه  و 
منطقه  امنیتی  معادالت  به  بیگانگان  پای  کردن  باز 
دانست  منطقه  در  بی ثباتی  عوامل  مهمترین  از  را 
کشورهای  از  برخی  است که  تأسف  جای  افزود،  و 
اصالح  و  مسئولیت پذیری  جای  به  شورا  عضو 
سیاست های ناکارآمد و شکست خورده، بر فرافکنی 
و بیان حرف های تکراری و مالل آور اصرار می ورزند. 
جمهوری  کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
اسالمی ایران همانگونه که همواره تاکید کرده، معتقد 
است همکاری و چارچوب های منطقه ای بدون حضور 
تقویت  برای رفع مشکالت،  بهترین روش  بیگانگان، 
و  ثبات  تأمین  و  همسایگان  بین  روابط  تعمیق  و 
بازگشت  از  است. کنعانی  منطقه  در  امنیت مشترک 
و دولت  فعالیت سفرای دولت کویت  از سرگیری  و 
تهران و استمرار گفت وگوها  امارات متحده عربی در 
اسالمی  و گفت، جمهوری  استقبال کرد  عربستان  با 
ایران همانند گذشته بر لزوم اتخاذ رویکرد همکاری 
محور از سوی همه کشورهای منطقه برای دستیابی 
به امنیت، ثبات و صلح در منطقه خلیج فارس تاکید 
دارد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با 
در  منطقه  برخی کشورهای  اقدام  ضرورت  بر  تاکید 
جمهوری  بیان کرد،  خود  متناقض  رفتارهای  اصالح 
سیاست  و  راهبردی  نگاه  اساس  بر  ایران  اسالمی 
و  مسائل  حل  راهکار  بهترین  همواره  خود،  اصولی 
همسایگان  با  همکاری  و  تعامل  را  منطقه  مشکالت 
توسعه  در  سازنده  و  مثبت  ابتکارهای  از  و  دانسته 

می کند. استقبال  ای  منطقه  و  دوجانبه  مناسبات 

توصیه های رئیس کمیسیون 
آموزش در آستانه آغاز سال 

تحصیلی 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت 
تمهیدات  باید  دانشگاه ها  و  بازگشایی مدارس  با  که 
نکات  یادآوری  و  مرتب  ضدعفونی  همچون  الزم 
علیرضا  ایسنا،  گزارش  به  گیرد.  صورت  بهداشتی 
منادی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بیان 
کرد: با توجه به این که چیزی تا آغاز سال تحصیلی 
جدید نمانده است ما در کمیسیون آموزش از وزرای 
درباره  تا  کردیم  دعوت  پرورش  و  آموزش  و  علوم 
دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  برای  برنامه هایشان 
ادامه داد: به هرحال دو سال  او  ارائه دهد.  گزارشی 
شرایط  در  آموزش  کرونا  شیوع  دلیل  به  گذشته 
خاص و عمدتا در بستر فضای مجازی انجام می شد 
به  تدریس  تحصیلی  سال  آغاز  با  است  قرار  اکنون 
صورت حضوری در دانشگاه ها و مدارس دنبال شود 
که الزم است مربیان بهداشتی در آموزش و پرورش 
خانواده ها  به  بهداشتی  موارد  مرتب  و  شده  تقویت 
فرزندانشان  اگر  این که  جمله  از  شود  داده  آموزش 
سرماخوردگی داشتند آنها را به مدرسه نفرستند و یا 
در صورت فرستادن به مدرسه اولیا مدرسه آنها را به 
سرویس های  باید  افزود:  منادی  برگرداند.  خانواده 
ضدعفونی  مرتب  هم  مدارس  آبخوری  و  بهداشتی 
و  شود  جدی گرفته  واکسیناسیون  همچنین  شود. 
و  یادآوری شده  بهداشتی  موارد  رعایت  کلی  به طور 
دیوارها  بر روی  در مکان های مختلف مدارس  حتی 
رئیس کمیسیون  شود.  بهداشتی گوشزد  نکات  این 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی همچنین 
و  خوابگاه ها  وضعیت  نیز  دانشگاه ها  در  باید  گفت: 
غذای دانشجویی پیگیری شود و کمبودها رفع شود. 
او در پایان گفت  که می توان در دانشگاه ها از ظرفیت 
از دروس همچون دروس  آموزش مجازی در برخی 
فرصتی  مجازی  آموزش  چون  استفاده کرد  عمومی 
مقاطعی  در  باید  و  تعطیل کرد  را  آن  نباید  بود که 

شود. استفاده 

پیشنهاد دبیرکل سازمان 
همکاری شانگهای درباره 

عضویت ایران
شانگهای  همکاری  سازمان  کشورهای 
این  در  ایران  عضویت  درباره  تفاهم نامه ای 
سازمان  دبیرکل  می کنند  امضا  سازمان 
تفاهم نامه ای  امضای  از  شانگهای  همکاری 
درباره  سازمان  این  عضو  کشورهای  توسط 
خبر  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت 
داد. به گزارش فارس، ژانگ مینگ، دبیرکل 
سازمان همکاری شانگهای در گفت وگویی با 
این خبرگزاری گفت، رهبران کشورهای عضو 
در  نشستی  در  شانگهای  همکاری  سازمان 
سمرقند، تفاهمنامه ای بر سر ورود جمهوری 
ایران به این سازمان امضا خواهند  اسالمی 
ما  کرد:  تشریح  باره  این  در  مینگ  کرد. 
عضو  ]کشورهای  رهبران  که  داریم  انتظار 
تفاهم نامه ای  شانگهای[  همکاری  سازمان 
به  شدن  ملحق  برای  ایران  تعهدات  درباره 
این سازمان امضا کنند که پس از آن، ایران 
معمول  روندهای  طبق  را  مربوطه  تعهدات 
انجام می دهد و عضویتش در این سازمان 
را تکمیل می کند. نشست سازمان همکاری 
شانگهای قرار است 15 تا 1۶ سپتامبر برگزار 
همکاری  سازمان  دبیرکل  به گفته  شود. 
درخواست  اخیرا  نیز  بالروس  شانگهای،  

است. داشته  را  سازمان  این  در  عضویت 

رئیس ستاد اربعین با تاکید 
بر نگرانی بسیار نسبت به »نبود 
آمادگی و زمینه ها و بسترهای 
طرف عراقی در سرعت عمل 
پذیرش زائران، سرعت عمل 
در نقل و انتقاالت و ناکافی 
بودن امکانات در آن سوی مرز، 
کثرت جمعیت و هوای گرم«، 
گفت: نتیجه جلسه بعد از 5 
ساعت مشورت این شد که 
همه مرزهای منتهی به معابر 
خروجی زائران ما به عراق، تا 
اطالع ثانوی مسدود شود

ملکه الیزابت دوم درگذشت و 
بالفاصله پس از اعالم این خبر، 
چارلز سوم به پادشاهی بریتانیا 
رسید تا از این پس او به جای 
الیزابت دوم بر بریتانیا و 1۴ 
کشور مشترک المنافع بریتانیا 
سلطنت کند

ایرانی و غیرایرانی،  باقی مانده و میلیون ها زائر  اربعین  تا فرارسیدن مراسم سوگواری  در شرایطی که درست یک هفته 
راهپیمایی خود را از نقاط مختلف به سوی عتبات آغاز کرده و بسیاری از این زائران نیز بنا دارند در روزهای پیش رو خود را 
به کاروان زائران اربعین برسانند، وزیر کشور از انسداد مرزهای شش گانه ایران به عراق خبر داده و از زائران خواسته تا اطالع 

ثانوی از مراجعه به مرزها خودداری کنند. 

رئیس ستاد اربعین با اشاره به 
کمبود و حتی نبود وسایل حمل 
و نقل در خاک عراق و افزایش 

چندبرابری قیمت  ها به این دلیل، 
از منتفی شدن سفر زمینی خبر 

داد و البته تاکید کرد که سفر 
هوایی منعی ندارد. سید مجید 

میراحمدی همچنین گفت: »اگر 
تا ۴8 ساعت آینده تغییری 

در شرایط ایجاد شد، به اطالع 
مردم می رسانیم ولی بدون تغییر 

شرایط، نمی توانیم مجوز حرکت 
زائران را بدهیم.«

گزارش روز

پیام خرب
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|

ملکه الیزابت دوم پس از 70 سال سلطنت، در ۹۶ سالگی درگذشت
چارلز به پادشاهی بریتانیا رسید

سن  در  بریتانیا  فرمانروای  باسابقه ترین 
۹۶ سالگی و پس از ۷0 سال سلطنت در 
کاخ بالمورال درگذشت. ملکه الیزابت دوم 
اقامتگاهش  در  پنجشنبه  ظهر  از  بعد  که 
به  اسکاتلند درگذشت، در سال 1۹52  در 
سلطنت رسید و در این ٧ دهه سلطنت، 
در  فراوانی  اجتماعی  تغییرات  شاهد 
بود  حالی  در  این  بود.  جهان  و  بریتانیا 
از اعالم خبر درگذشت  که بالفاصله پس 
به  بود،  او  ارشد  پسر  سوم که  چارلز  او، 
پادشاهی بریتانیا رسید تا از این پس او 
به جای الیزابت دوم بر بریتانیا و 1۴ کشور 
کند.  سلطنت  بریتانیا  مشترک المنافع 
به  بیانیه ای  در  بریتانیا که  پادشاه جدید 
مناسبت درگذشت ملکه، این اتفاق را »غم 

و اندوهی بزرگ« توصیف کرد، نخستین 
ایراد کرد. نطق خود را نیز دیروز 

اما شاید مهمترین اتفاق که ساعاتی پیش 
از اعالم خبر درگذشت ملکه بریتانیا، این 
کشور را مرکز توجه رسانه های بین المللی 
قرار داده بود، انتخابات درون حزبی حزب 
با  انتخاباتی که  بود.  بریتانیا  محافظه کار 
نام  و  رسید  پایان  به  تراس  لیز  پیروزی 
او در حالی به عنوان رهبر این حزب دارای 
با توجه  اعالم شد که  پارلمان  در  اکثریت 
به جایگاه این حزب در پارلمان، او نه تنها 
این  جانسون  بوریس  جانشین  به عنوان 
این  از  بلکه  خواهد کرد،  رهبری  را  حزب 
پس همزمان در قامت سومین نخست وزیر 
بر عهده  را  بریتانیا، ریاست دولت  زن در 

تازه کاری که  نخست وزیر  داشت.  خواهد 
تنها ٢ روز پیش از درگذشت ملکه بریتانیا 
و پس از پایان رقابت درون حزبی و پیروز 
در آن کارزار انتخاباتی، از سوی ملکه رسما 
به عنوان نخست وزیر بریتانیا اعالم شد. 

اما ملکه الیزابت دوم که رکورددار بیشترین 
میان  در  سلطنت  دوره  و  عمر  طول 
سال  هزار  طی  انگلستان  فرمانروایان 
گذشته بوده، در حالی پس از مرگ پدرش 
جورج ششم به این مقام رسید که دیروز 
و پس از اعالم خبر درگذشتش، بسیاری 
واکنش  اتفاق  این  به  جهان  رهبران  از 
نشان دادند. در این میان امانوئل مکرون 
ملکه  توییتی  در  فرانسه  رئیس جمهوری 
الیزابت را »تجسم اتحاد بریتانیا برای ٧٠ 

توصیف کرد.  فرانسه«  و »دوست  سال« 
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
اتفاق  این  به  پیامی  در  نیز  همسرش  و 
جاستین  همزمان  دادند.  نشان  واکنش 
از او عنوان  ترودو، نخست وزیر کانادا نیز 
و  کرد  یاد  کانادا  فرمانروای  دیربازترین 
پیشین  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
تمجیدآمیز  پیامی  در  نیز  متحده  ایاالت 
در  ملکه  »طنزی« گفت که  از  جمله  از 
به کارمی برد.  مختلف  افراد  با  گفت وگو 
ترامپ،  دونالد  که  بود  حالی  در  این 
در  هم  آمریکا  پیشین  رئیس جمهوری 
پیام تسلیت خود از ملکه الیزابت به عنوان 
خود  زندگی  در  هرگز  یاد کرد که  فردی 
شولتس،  اوالف  نشد.  اشتباه  مرتکب 
نخست  سانچز،  پدرو  آلمان،  صدراعظم 
وزیر اسپانیا، پادشاه بلژیک و همسرش 
نیز از جمله رهبران جهان بودند که به این 

دادند. نشان  واکنش  خبر 



پیامک شما را دربـاره 
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زود  صبح  کسی  چهارطاق،  روستای  در 
مزارع  به  یا سرکشی  درختان  آبیاری  برای 
از  نیست.  مزرعه ای  دیگر  نمی شود.  بیدار 
گله های سیصد، چهارصدتایی که هر طایفه 
داشت، فقط ده، پانزده گوسفند مانده برای 
اندک  نتوانستند  حتی  آنها  زندگی.  گذران 
از  دریافت کنند.  را  امداد  مستمری کمیته 
لب  عصرها  بیکارند،  نفر  سه  خانواده  هر 
خانه می نشینند و روستا را نظاره می کنند. 
به  دست  هم  با  روزگاری  مردی که  و  زن 
دو  هر  حاال  می چرخاندند،  را  مزرعه  دست 

شده اند.  خانه نشین 
طیاری  نفره   11 خانواده  از  فرد  تنها  علی 
است که در چهارطاق مانده. خانواده طیاری 
»خرج  با  را  گوسفندهایشان  شکم  ابتدا 
ماه  به  ماه  یعنی  می کردند؛  پر  دستی« 
خرج کاه  تا  می شد  فروخته  چند گوسفند 
مانده  آنچه  نهایت  در  درآید.  یونجه گله  و 
بود فروخته شد و  از گله 300 تایی فقط 10 

ماند.  معاش  برای  گوسفند 
خانواده  شد  گرفته  روستا  از  که  آب 
و  افتاد  کوچ  از  هم  طیاری  عشایرنشین 
جمشید،  شدند.  دیار  یک  روانه  کدام  هر 

حجت و محمدعلی به همراه مادر به کرمان 
رفته  خدمت  محمدعلی  کردند.  مهاجرت 
روزمزد اند.  کارگر  هم  حجت  و  جمشید  و 
مثل حامد و بهروز که به صحراگردی روی 
و  شدند  اسالم آباد  راهی  دو  این  آوردند. 
زراعی  محصوالت  مردم  زمین های  روی 
علی  می دارند.  بر  را  درصدی  و  می کارند 
چهارطاق  در  که  است  خانواده  فرد  تنها 
اجاره  روستا  همان  در  خانه  یک  مانده. 
تا  می شود  معدن  راهی  روزها  و  کرده 
بیاورد.  در  را  نفره اش   3 خانواده  خرجی 
»دو، سه بار با صاحبان معدن بحثم شده. 
کشاورزی و نان ما را گرفته  اند. با وساطت 
ریش سفیدان دوباره در معدن راهم دادند.

بیاییم  کوتاه  مجبوریم  نداریم،  چاره  ای 
وگرنه همین حقوق روزمزد را هم نداریم.«

حتی برای خوردن خودمان 
نداریم گندم 

با از بین رفتن کشاورزی و دامپروری، تنها 
شغل اهالی روستا کارگری در معدن است. 
چهارطاق  روستای  دهیار  قلندری،  علی 
یا  خانوار   120 را  روستا  ساکنین  شمار 
از  به غیر  تازه  این  اعالم می کند.  نفر   ۴50

سال  از  نیمی  است که  عشایری  جمعیت 
سال    ۶  ،5 »االن  بودند:  چهارطاق  در  را 
است که سد بسته اند. تمام درختان روستا 
خشک شده. قبال هر سال 10 کامیون گندم 
سه  حاال  می رفت.  سیلو  به  روستا  این  از 
گندم  کیلو  یک  حتی  مردم  است  سال 
برای آرد کردن ندارند. اگر بارندگی نشود و 
نباشد، دیگر هیچ. امسال که  کشت دیمی 
نداشتیم.  هیچ چیز  عمال  نداشتیم  بارندگی 
عنوان  به  تعدادی  و  شدند  بیکار  خیلی ها 
همه  کارند.  به  مشغول  معدن  در  کارگر 
۶ ماه قراردادشان   به  ۶ ماه  قراردادی  اند و 

تمدید می شود.« سخت است برای افرادی 
بوده یک  در روستا  و کاشانه شان  که خانه 
باره عزم رفتن کنند. با این حال کم نیستند 
به مهاجرت شدند؛ حتی  افرادی که مجبور 
برادر دهیار که حاال شاگرد یک مغازه دار در 

است.  شده  کرمان 

آب لوله کشی قابل شرب نیست
و  دبه ها  می رود،  خنکی که  به  رو  هوا 
سوار  موتور  روی  روستا  اهالی  گالن های 
اما  دارد  لوله کشی  آب  روستا  می شود. 
و  پیر  نمی کند.  استفاده  آب  این  از  کسی 
خرد ترجیح می دهند برای خورد و خوراک 

بیاورند  از قنات های روستاهای اطراف آب 
شستن  و  استحمام  برای  را  لوله  آب  و 
چهارطاق  دهیار  کنند.  استفاده  لباس ها 
و  )لجن  لیش  بوی  لوله  »آب  می گوید: 
آب  منبع  یک  خانه     هر  می دهد.  جلبک( 
اطراف  روستاهای  از  که  آبی  تا  گذاشته 
می آورد را  مدتی نگه دارد. از زمان انقالب 
آب شرب روستا از یک قنات تامین می شد 
تامین  برای  زیاد شد،  بعد که جمعیت  اما 
آب چاهی را در همان مسیر رودخانه بعد از 
سد زدند که اصال برای خوردن خوب نیست 

می دهد.« طعم  و  بو  و 
در  مرکزی گلزار  بخش  توابع  از  چهارطاق 
گلزار  بخشدار  اما  است  بردسیر  شهرستان 
که  می گوید  و  نیست  مصاحبه  به  حاضر 
باید  منطقه ای  آب  مشکالت،  این  درباره 
که  جوابی  همان  دقیقا  باشد؛  پاسخگو 
آب  مسئول  می دهد.  بردسیر  فرماندار 
است  معتقد  هم  شهرستان  منطقه ای 
پیگیری  مرکز  از  باید  موضوعات  این  که 
شود. آب منطقه ای استان کرمان اما عمال 
گذشته،   اهالی  این  بر  آنچه  از  اطالعی 
سازمان،  این  اطالعات  طبق  و  ندارد 
به  و  شده  خریداری  کشاورزان  از  اراضی 
مالکیت معدن مس درآمده است.  حمید 
بهره برداری  و  حفاظت  معاون  علیدادی، 
می گوید:  ما«  »پیام  به  آب منطقه ای 
پایین دست  شده  اعالم  ما  به  که  »آنطور 
کشاورزی  زمین های  یکسری  مسیر  این 
است  شده  تملک  کامل  به طور  که  بوده 
در  پایین دست  زمین های  نوعی  به  و 
است  مسلم  آنچه  است.«  مس  مالکیت 
از  بهره برداری  مجوز  هنوز  معدن  این 
حال  این  با  نداشته،  را  باطله  سد  این 
این سد  علیدادی مدعی است که احداث 
مس  »شرکت  نیست:  تخلف  مجوز  بدون 
را قبال گرفته  و آب منطقه ای  مجوز معدن 
سد  احداث  برای  است،  داده  مجوز  هم 
شرکت  هم  رودخانه  بستر  روی  باطله، 
به تازگی  و  داشته  مکاتبات  یکسری  مس 
محیط  که  رسیده  ما  دست  به  نامه ای 
است  اعالم کرده  را  اولیه  موافقت  زیست 
نامه  آنها  نهایی  موافقت  برای  هم  حاال  و 
نظری،  نجمه  است.«  آمده  ما  به سیستم 
کل  اداره  انسانی  زیست  محیط   معاون 
صدور  هم  کرمان  استان  زیست  محیط 
مجوز کل مجموعه معدن را تایید می کند: 
باطله  سد  و  معدن  مجموعه  کل  »برای 
طرح  و  شده  اقدام  معدن  این  سمت  از 
ارائه شده و از سمت سازمان نیز  ارزیابی 
شده.«  صادر  امر  این  برای  نهایی  مجوز 
زیستی چه  ارزیابی محیط  در طرح  اینکه 
این  پایین دست  روستای  برای  برنامه ای 
باطله پیش بینی شده موضوعی است  سد 
به گفته  نمی شود.  داده  پاسخ  آن  به  که 
سد  زیستی  محیط  ارزیابی  طرح  نظری 
بررسی  و  داده شده  قبل  سال ها  از  باطله 

است.  بررسی  نیازمند  آن 

گزارش »پیام ما« از نتیجه احداث سد باطله مس در باالدست روستای »چهارطاق« در شهرستان بردسیر

کشاورزان، کارگران روزمزد معدن شدند
دهیار چهارطاق: سه سال است مردم حتی یک کیلو گندم برای آرد کردن ندارند

حمید علیدادی، معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای: به ما گفتند اراضی پایین دست چهارطاق تملک شده است

٢١ شهریور؛ 
موعد تدوین آیین نامه اسقاط 

خودروهای فرسوده

مهلت ٢ ماهه وزارت 
صمت رو به اتمام است 
)صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
 1۴00 آبان   2۶ مصوبه  با  به تازگی  حالی  در 
به  خودروسازان  الزام  با  رابطه  در  مجلس 
کرده  مخالفت  فرسوده  خودروهای  اسقاط 
صمت  وزیر  به  مجلس  ماهه  دو  مهلت  که 
لغو  برای  اصرار  این  و  بوده  اتمام  به  رو 
خودروهای  اسقاط  برای  خودروسازان  الزام 
قانون   10 ماده  صراحت  وجود  با  فرسوده، 
ساماندهی صنعت خودرو ممکن است دوباره 
باشد. داشته  پی  در  را  نمایندگان  واکنش 

به گزارش ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی 
زبان  ها  سر  بر  بسیار  امسال  بهار  در  امین، 
بود اما رئیس مجلس شورای اسالمی اوایل 
فرصتی  و  نکرد  وصول  اعالم  را  آن  تیرماه 

او داد. به  دوماهه 
صمت  وزیر  استیضاح  طرح  دالیل  از  یکی 
صنعت  نابسامانی  موضوع  به  مجلس  در 
هم اکنون  بنابراین  می شد؛  مربوط  خودرو 
طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو 
خودروهای  اسقاط  برای  خودروسازان  الزام 
قانون   10 ماده  صراحت  وجود  با  فرسوده، 
دوباره  می  تواند  خودرو  صنعت  ساماندهی 
میان،  این  در  کند.  مطرح  را  او  استیضاح 
و  اسقاط  گواهی  کمبود  همچون  مواردی 
افزایش هزینه خودروسازان، دالیل مخالفت 

است.  شده  اعالم  مصوبه  این  با 
نقل  و  حمل    صنایع  معاون  منطقی،  منوچهر 
وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم 
مدیرعامل ایران  خودرو بوده است، 1۹ مرداد ماه 
در نامه ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری 
راهکار  تصویب  زمان  تا  شد که  آن  خواستار 
تولید،  توقف  از  جلوگیری  منظور  به  قانونی، 

یابد. ادامه  تولیدی  شماره گذاری محصوالت 
او اعالم کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، 
طبق آیین  نامه  ای که در دستور کار است، به جای 
اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه  ازای آن 

به صندوق محیط  زیست واریز شود.
طبق تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت 
خودرو که 21 خردادماه امسال به دولت ابالغ 
موتورسیکلت  و  خودرو  تولیدکنندگان  شد، 
داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو 
یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از 

مرکز اسقاط دریافت کنند.
مجلس  نمایندگان  برخی  میان،  این  در 
انجمن  به ویژه کمیسیون صنایع و معادن و 
جدی  منتقدان  جزو  خودرو،  اسقاط  مراکز 
وزارت  معتقدند  آنها  هستند.  صمت  وزارت 
ماده  درباره  الزم  اقدامات  بایستی  صمت 
مبنی  خودرو  صنعت  ساماندهی  قانون   10
را  مسافر  و  بار  حمل  تردد،  از  جلوگیری  بر 
از  اعم  فرسوده،  نقلیه   وسایل  با  رابطه  در 
خودروها و موتورسیکلت  ها انجام دهد و بر 
ارائه گواهی  نیز  ماده  این   2 تبصره  اساس 

است. الزامی  اسقاط 
شریف،  مشهدی  محمود  رابطه  این  در 
بازیافت  و  اسقاط  مراکز  انجمن  رئیس 
خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد 
درخصوص  سوخت  نقل  حمل   و  مدیریت 
این  که  است  معتقد  مصوبه  این  اجرای 
ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه 
خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای 

نمی کند. آن  بازپس گیری 
آیا  که  است  کرده  مطرح  را  سوال  این  او 
فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی  و بسیاری 
از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از 
سن فرسودگی ایجاد می شود، جزو حقوق عامه 
مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد 
خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را 
»کلکسیون« کند و در خانه خود نگه دارد اما 
اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو 
با یکدیگر تداخل پیدا کرده اند  امکان تردد  و 

به هیچ وجه درست نیست.

پیامد فرسودگی باال و اسقاط پایین
به وضعیت خودروهای فرسوده  نگاهی 
باالی  آمار  بیانگر  آنها،  اسقاط  وضعیت  و 
فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و 
انواع  با  این معطلی  نوسازی است. هر چه 
یک سویه  منافع  تامین  جهت  در  توجیه ها 
مواد  و  استانداردها  تقلیل  و  خودروسازان 
قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی 
نیز  و  رانندگی، مصرف سوخت  سوانح  هوا، 
به  را  کشور  در  خودرو  اسقاط  مراکز  رکود 
ماجرا  این  پیامدهای  داشت.  همراه خواهد 
موجب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت 
جاده  ای،  مصدومیت  های  و  تلفات  آنها، 
فعاالن حوزه  بیکاری  مازاد،  مصرف سوخت 
اقتصاد  عقب  ماندگی  مجموع،  در  و  اسقاط 

شد. خواهد  کشور 
پیش از این اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه 
به  اشاره  ضمن  فرسوده  خودروهای  بازیافت 
از  فرسوده  خودروهای  اسقاط  شدن  خارج 
دستور کار دولت از سال ١٣٩٦، از وجود بالغ بر 
هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و 
از بین رفتن بیش از ١١ هزار فرصت شغلی در 

پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.

روستا آب لوله کشی دارد اما 
کسی از این آب استفاده نمی کند. 
دهیار می گوید: آب لوله بوی لجن 

می دهد. هر خانه    یک منبع آب 
گذاشته تا آبی که از روستاهای 

اطراف می آورد را  مدتی نگه دارد. 
از زمان انقالب آب شرب روستا از 
یک قنات تامین می شد اما بعد 

که جمعیت زیاد شد، برای تامین 
آب چاهی را در همان مسیر 

رودخانه بعد از سد زدند که اصال 
برای خوردن خوب نیست

رودخانه ها به عنوان شریان های 
طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و 
جزء الینفک عرصه های طبیعی 

نه تنها قابلیت جداسازی نداشته 
بلکه به لحاظ فنی جزئی از 

اکوسیستم حیاتی )همانند خاک 
و سایر اجزاء یک اکوسیستم( 

تفکیک آن منطقی و کارشناسی 
نبوده و به همین دلیل در 

هیچیک از احکام و قوانین 
جاری، مالکیتی برای سایر 

دستگاه ها لحاظ نگردیده است

هر چه داشتند فروختند. بعضی حتی فرش زیر پایشان را. چهار، پنج سال پیش، این زندگیشان نبود.معاش ۱۲0 خانوار »چهارطاق« 
که یکی از روستاهای بردسیر کرمان است، از طریق دامپروری و کشاورزی بود. فصل کوچ که می شد میزبان عشایر بودند و جمعیت 
چهارطاق به باالی ۵00 نفر هم می رسید. اما وقتی با احداث سد باطله مس، آب رودخانه بسته شد، همه چیز تغییر کرد؛ تقریبا همه بیکار 

شدند مگر عده ای که توانستند کارگر روزمزد معدن شوند.

چهارطاق از توابع بخش مرکزی 
گلزار در شهرستان بردسیر است 

اما بخشدار گلزار حاضر به مصاحبه 
نیست و می گوید که درباره این 

مشکالت، آب منطقه ای باید 
پاسخگو باشد؛ دقیقا همان جوابی 

که فرماندار بردسیر می دهد. 
مسئول آب منطقه ای شهرستان 

هم معتقد است که این موضوعات 
باید از مرکز پیگیری شود. آب 

منطقه ای استان کرمان اما عمال 
اطالعی از آنچه بر این اهالی 

گذشته،  ندارد 
|  
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با  کشور  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
ارسال نامه ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و 
اراضی  مالکیت  اسناد  به صدور  رسمًا  امالک، 
ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و 
شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم 

اعتراض کرد. نیرو،  وزارت  برای  رودخانه ها 
عباسعلی نوبخت با صدور اسناد مالکیت اراضی 
ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و 
شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم 

رودخانه ها برای وزارت نیرو، مخالفت کرد.
در این نامه با موضوع  »خدشه به اسناد مالکیت 
دولت و ابطال اسناد و صدور سند مالکیت تحت 

عنوان بستر و حریم رودخانه ها توسط برخی 
واحدهای ثبتی« خطاب به حسن بابایی آمده 
است:  »همانگونه که مستحضرید حسب احکام 
قانونی وظیفه تثبیت حاکمیت دولت بر روی 
عرصه و اعیانی منابع ملی و دولتی و حفاظت و 
حراست از آن ها بر عهده سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور گذارده شده است، به دلیل 
دستگاه ها  از  برخی  ناصواب  برداشت های 
و  نیرو  وزارت  خاصه  دولتی  شرکت های  و 
شرکت های آب منطقه ای درخواست هایی مبنی 
بر صدور اسناد اراضی ملی و حوزه های آبخیز 
سند تحت عنوان بستر رودخانه ها به واحدهای 

ثبتی ارائه و منجر به ابطال اسناد دولت گردیده 
که به دالیل مستندات قانونی و توجیهات فنی 
اقدام گسترش پدیده شوم زمین خواری نسبت 
فراهم  را  انفال(  )حفظ  ملی کشور  اراضی  به 

آورد.« خواهد 
در بند اول به ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها 
اشاره شده که بر اساس آن همه عرصه و اعیان 
جنگل ها، مراتع، بیشه ها و اراضی جنگلی به 
عنوان اموال عمومی متعلق به دولت به مفهوم 
عام کلمه بوده و بنابراین تغییر هرگونه سند 
اموال  خصوص  در  دستگاه ها  سایر  نام  به 
و  نداشته  توجیهی  هیچ  موصوفه،  عمومی 
صرف  هنگفت،  هزینه های  تحمیل  موجب 
زمان بسیار برای دولت و امکان سوءاستفاده 
برای سودجویان مهیا خواهد کرد و مغایر با 
قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت 
و توسعه پایدار در عرصه های ملی است. این 
و  حفاظت  قانون  ماده 32  به  اشاره  با  نامه 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تاکید می کند 
مالکیت  مورد حقوق  در  دولت  نمایندگی  که 
مربوط به عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع و 
بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی از وظایف 
و اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
منابع  عرصه های  بر  دولت  مالکیت  و  است 
برای  منعی  و  محدودیت  هیچ گونه  طبیعی 

سایر  مقررات  و  قوانین  و  فعالیت ها  انجام 
این  به  ادامه  در  نمی کند.  ایجاد  دستگاه ها 
طبیعی  منابع  سازمان  است که  شده  اشاره 
و  ذاتی  وظایف  دلیل  به  آبخیزداری کشور  و 
پیگیری  برای  قانونی  پشتوانه های  داشتن 
تعدی و تعرض به منابع طبیعی )انفال( هم 
از ابعاد کیفری و هم حقوقی، امکان جلوگیری 
در  داراست.  را  متخلفان  با  قانونی  برخورد  و 
»رودخانه ها  است:  آمده  ششم  و  پنجم  بند 
به عنوان شریان های طبیعی و حیاتی منابع 
طبیعی و جزء الینفک عرصه های طبیعی نه 
تنها قابلیت جداسازی نداشته بلکه به لحاظ 
)همانند  حیاتی  اکوسیستم  از  جزئی  فنی 
خاک و سایر اجزاء یک اکوسیستم( تفکیک 
همین  به  و  نبوده  و کارشناسی  منطقی  آن 
قوانین جاری،  و  احکام  از  دلیل در هیچیک 
مالکیتی برای سایر دستگاه ها لحاظ نگردیده 
است. تغییرات دائمی بستر رودخانه ها در طول 
زمان به دالیل افزایش یا کاهش میزان دبی 
آب، موجب می گردد مسیر و محدوده بستر 
با  امر  این  قطعًا  و  گردیده  تغییر  دچار  دائمًا 
تعیین مختصات جغرافیایی دقیق در راستای 
استانداردهای کاداستر در تعارض بوده و یا به 
امکان صدور سند  ناپایدار  برای بستر  عبارتی 
مالکیت به دلیل تغییرات سالیانه غیرمنطقی 
بوده و به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.«
و  تعیین  نحوه  با  رابطه  در  دیگر  سوی  از 
بهره برداری بستر رودخانه های طبیعی )دائمی( 
کشور به این اشاره شده که به موجب تبصره 
عادالنه آب مصوب  توزیع  قانون  ماده ٢  یک 
سال 13۶1، صرفًا تعیین پهنای بستر و حریم 
است.  نیرو  وزارت  با  دائمی  رودخانه های 

همچنین قانون گذار در تبصره های چهارگانه ذیل 
ماده )٢( قانون توزیع عادالنه آب، ضمن پرهیز 
از ورود به مباحث مالکیتی نسبت به تعیین 
حدود وظایف وزارت نیرو را به شرح زیر تعریف 
و مشخص کرده است؛ از جمله در تبصره )1( 
تعیین پهنای بستر و حریم و تبصره )2( تعیین 

حریم مخازن و تاسیسات آبی.
رودخانه   درباره حریم  نوبخت  آخر،  در بخش 
تاکید می کند که انتقال اسناد رودخانه به نام 
امور آب، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و 
بستر  حد  تعیین  صورت  »در  می دهد:  ادامه 
ارائه نقشه های  نیرو و  ناحیه وزارت  از  قانونی 
امکان  طبیعی  و  دائمی  رودخانه های  بستر 
توسط  کاداستر  نقشه های  روی  بر  جانمایی 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میسر 
خواهد بود. لذا ضرورت دارد با نگاه ملی و پرهیز 
از بخشی نگری، از تکه تکه شدن اراضی ملی به 
انحاء و عناوین مختلف از جمله بستر رودخانه ها 
و نظایر آن و نقض حاکمیت یکپارچه منابع ملی 

کشور جلوگیری گردد.«
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در نهایت با اشاره به این موارد و اقدامات 
برخی از واحدهای ثبتی نسبت به صدور سند 
حریم و بستر رودخانه ها به نام امور آب اقدام 
کرده اند، از رئیس سازمان ثبت اسناد تقاضا کرده 
است که این موضوع در جلسه ای مشترک با 
حضور وزارت نیرو و دستگاه های نظارتی مطرح 
برطرف کردن  راستای  در  الزم  تدابیر  تا  شود 
اقدامات مغایر قانون صورت گرفته، از بدعتی 
مشابهی  موارد  تا  شود  پیشگیری  خطرناک 
که می تواند حفظ اموال عمومی و بیت المال را 

تهدید کند، دیگر به وقوع نپیوندد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی به رئیس سازمان ثبت اسناد نامه نوشت

اعتراض به صدور اسناد مالکیت رودخانه ها
به نام وزارت نیرو

میدان

| روزنامه نگار |

| مرضیه  قاضی زاده |

| جریان آب از سد تا پایین دست که روستای چهارطاق قرار دارد، قطع شده و شن  های بستر رودخانه خشکیده، برای احداث جاده معدن استفاده شده است |
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گنبد مسجد شیخ لطف هللا را 
تعمیر و به نظر من یک َترک 
آن را خراب کردند. رنگ این 
َترک با بقیه ترک ها نمی خورد و 
اندازه آن هم غلط است. وقتی 
لچکی را باال برده اند نتوانسته اند 
آن را جفت کنند و گنبد خراب 
شده است

ادامه یادداشت از صفحه یک

گنبدریزان بی سابقه در ایران
آیا معماری اسالمی رو به افول است؟

هیچ کس  خبری.  شیطنت  مثال  یا  بود 
نمی توانست باور کند گنبدی به این شکوه 
به چنین حال و روزی افتاده باشد. باالخره 
داد کارشناسان مرمت هم بلند شد: »گنبد 
نظر  به  و  تعمیر  را  لطف هللا  شیخ  مسجد 
من یک َترک آن را خراب کردند. رنگ این 
َترک با بقیه ترک ها نمی خورد و اندازه آن 
هم غلط است. وقتی لچکی را باال برده اند 
نتوانسته اند آن را جفت کنند و گنبد خراب 
شده است.« جنجالی به پا شد. متخصص 
رسانه ها  و  کردند  بحث  غیرمتخصص  و 
اصفهان  مسئوالن  اما  کردند  دنبال  ماجرا 
مشخص  نهایت  در  و  کردند  انکار  مدام 

شیخ   مسجد  گنبد  سر  بالیی  چه  نشد که 
بودند؟  که  مقصران  است.  آمده  لطف ا هللا 

شدند؟ دادگاهی  آیا 
آغاز  ویرانی  دومینو  بود؟  کجا  دادگاه 
داربست های  بود،  کافی  فقط  بود.  شده 
تا  بردارند  را  اصفهان  جامع  مسجد  گنبد 
گنبد  داده.  رخ  فاجعه ای  چه  ببینند  همه 
داده  شکل  تغییر  اصفهان  جهانی  میراث 
مسجد  این  آمده ساخت  اسناد  در  است. 
 23 عظیمش،  گنبد  و  صفوی  باشکوه 
اما ما  35 سال است  سال طول کشیده 
حاال  و  می بینیم  را  داربست ها  این  که 
آن چه  دیدیم  آن ها  برداشتن  با  که  هم 

رسام،  هوشنگ  پس  می دیدیم.  نباید 
فریاد  اصفهان  کاشی کاری  پیشکسوت 
نظر  زیر  آثاری  چنین  باید  »چرا  برآورد: 
این کار یک شورای  نفر مرمت شود،  یک 
چند  می خواست.  تجربه  با  و  متبحر  فنی 
اصفهان  در  باید  بزرگی  چه کارهای  و  کار 
کاری  هیچ  هم  هیچ کسی  و  شود  نابود 
نکند! مگر نمی گویید در دهه ۶0  اشکاالت 
پیمانکار  آن  قرارداد  مگر  داشت؛  وجود 
قرارداد  استاد  این  با  و  نکردید  لغو  را 
اختیار  در  را  مرمتی  طرح  شما  نبستید؛ 
از  می گفتید  و  می گذاشتید  پاکدل  آقای 
کند  عمل  طریق  چه  به  باید  بعد  به  این 

اصالح  باید  هست  باال  و  پایین  اگر  یا  و 
را  کاشی ها  تمام  دوباره  اینکه  نه  شود؛ 
کنید!  نو  را  کاشی ها  و  پایین  بریزید 
هم  این  و  هزینه کردند  تومان  میلیاردها 
برخورد  نحوه  است!«  گنبد  امروز  وضع 
و  جهانی  بناهای  مهمترین  با  مرمتی 
وای  پس  باشد،  چنین  ایران که  اسالمی 
در  مرمت که  پروژه های  بی شمار  حال  به 
جریان است. دست ما کوتاه است اما چه 
کجای  هر  در  اگر  نداند،  که  است  کسی 
باالترین  از  بیافتد  اتفاقی  چنین  دنیا 
باید  مربوطه  تا کارشناس  وزارتخانه  مقام 
کشور  مردم  همه  به  و  قانون  محضر  در 
چه   اما  ایران  مجلس  باشند.  پاسخ گو 
کرد؟ قوه قضاییه چه کرد؟ پس وزارتخانه 
وظیفه  مگر  می آمد؟  کاری  چه  به  شدن 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارتخانه 
گردشگری  چیست؟  ایران  صنایع دستی 
که  صنایع دستی  نمی آید.  ایران  به  که 

را  میراث فرهنگی  است.  رفته  محاق  به 
هیچ  بدون  باید  آیا  نمی کنید؟  حفظ  هم 
لرزه  سیمان،  کارخانه  انفجارهای  هراسی 
شهرری  شهربانو  بی بی  بقعه  پیکر  به 
گنبد  ملت،  چشم  جلوی  و  بیاندازد 
این  شود؟  ترک  ترک  منحصربه فردش 
دنیا  کجای  در  تاریخ  به  بی رحمی  همه 
ترک  ترک  که  گنبد  این  می افتد؟  اتفاق 
می شود؟خودتان  احیا  دوباره  مگر  شده 
جهانی  مساجد  مرمت های  که  دیدید 
به  که  ضرغامی  جناب  آیا  بوده!  چگونه 
ندید؟  را  این ها  رفت  شهرری  به  تازگی 
انجیرخوردن  چیست؟  وظیفه اش  مگر 
روشن  همگان  بر  گفتن؟  به به  و  است 
گنبدش،  و  بی بی شهربانو  بقعه  که  است 
است.  اسالمی  و  ساسانی  معماری  نماد 
ما  که  نیست  کافی  نشانه ها  این  آیا 
به  رو  ایران  در  اسالمی  معماری  بگوییم، 

است؟  افول 

مراسم  برای  و  پوشیدم  رسمی  »لباس 
سپاسگزاری بیست وپنجمین سال پادشاهی 
رفتم.  وست مینستر  تاالر  به  انگلستان  ملکۀ 
یکپارچه  و  دبدبه  و  کبکبه  از  سرشار  مراسم 
حوادث  به  توجه  با  ملکه،  و  بود،  تشریفات 
نمی تواند  داشت  اظهار  شمالی،  ایرلند 
فراموش کند به عنوان ملکۀ بریتانیا و ایرلند 

است.«  نهاده  سر  بر  تاج  شمالی 
پرویز راجی، آخرین سفیر پهلوی در لندن، ١۴ 

اردیبهشت ١٣5۶.
٢٠٢٢ عجب سال عجیبی شده است. سالی 
که باید تاریخ نگاران و سیاست پژوهان آن را 
سال پایان غول های سیاسی معاصر بنویسند؛ 
یکی از جهان شرق و دیگری از مغرب زمین.

سرگئیویچ  »میخائیل  مرگ  از  پس 
جماهیر  اتحاد  رهبر  آخرین  گورباچف«، 
در  سالگی   ٩١ در  سوسیالیستی  شوروی 
سی ُام اوت )هشتم شهریور(، ظهر پنج شنبه، 
رسید  خبر  شهریور(،   ١٧( سپتامبر  هشتم 
به  مشهور  وینزر،  مری  الکساندرا  الیزابت 
الیزابت دوم، ملکۀ بریتانیا که در ٩۶ سالگی، 
باخت. جان  سلطنت  سال  هفتادمین  در 

او که وقتی در ۶ فوریه ١٩5٢ به جای پدرش، 
بهمن  نیمۀ  نشست،  تخت  بر  جورج ششم، 
در  مصدق  محمد  اقتدار  اوج  و  بود   ١٣٣٠
ایران. درست در همان برهه ای که وینستون 
وقتی  اما  می کرد  غوغا  انگلیس  در  چرچیل 
به طور رسمی تاج بر سر گذاشت، تنها دو ماه 

سقوط کرد. کودتایی  ایران  مّلی  دولت  بعد، 
دیگرش  سوی  و  بود   CIA یک سویش  که 
MI۶ و ملکۀ جوان اگرچه از نفس وقوع آن 
و دخالت نهاد جاسوسی و امنیتی کشورش 
 Secret Intelligence Service موسوم به
و نخست وزیر و وزیر  امور خارجه  مطلع بود 
هنوز  چون  نداشت  چندانی  نقش  خود  اما 
بود.  نیافته  را  بعد  دهه های  و  برش سال ها 
بانوی اّول انگلیس به همراه همسرش پرنس 
فیلیپ و هیأتی ٢٨ نفره، بعدازظهر پنج شنبه، 
در  آمد؛  ایران  به   ١٣٣٩ اسفند  یازدهم 
پایتخت، در مجموعه کاخ گلستان، در کاخی 
که خوابگاه ناصرالدین شاه بود و تخریبش 
آن  در  را  انگلستان  ملکه  خوابگاه  تا  کردند 

بنا کنند، اقامت کرد  عمارت خوابگاه پس از 
سفر ملکه الیزابت، محل اقامت پادشاهان و 
نسخ  اکنون کتابخانۀ  و  شد  جمهور  رؤسای 

است. خطی کاخ گلستان 
و  اصفهان  در  را  روزی  چند  دوم  الیزابت 
روزه اش  شش  سفر  و  کرد  سپری  شیراز 
مزار  مّلی،  جواهرات  موزه  از  و  یافت  پایان 
در  آبان  نهم  کارگری  کوی  و  اول  پهلوی 
شیخ  مسجد  نقش جهان،  میدان  تهران، 
لطف هللا و مدرسۀ کودکان نابینا در اصفهان و 
تخت جمشید در شیراز دیدن و در مراسمی 
شیرودی  )شهید  امجدیه  ورزشگاه  در 

کرد. شرکت  کنونی( 
حضوری با ذوق زدگی تمام برای شاه همسِر 
برایش  نه تنها  چنان که  تازه ملکه شده اش. 
را که طی  آب کرج  بلوار  و  کرد  منتشر  تمبر 
سال های ١٣٣۶ تا ١٣٣٨ ساخته شده بود 
کنونی(  خمینی  )امام  پهلوی  بیمارستان  و 
را به میدان ولیعهد )ولیعصر کنونی( متصل 
کنونی(  )کشاورز  الیزابت  بلوار  به  می کرد، 
نام گذاری و افتتاح کرد، بلکه هزینۀ هنگفتی 

گذاشت.  دست کشور  روی  هم 
عبدالرضا هوشنگ مهدوی کارمند نسبتًا جواِن 
آن روزهای وزارت امور خارجه که مأمور شده 
بود تا بخشی از تشریفات را عهده دار باشد، 
این سفر،  دربارۀ  از خاطرات خود  فرازی  در 
برای  مذبوحانه  تالش  از  را  جالب  نکته ای 
نوشته  طبقه کارگر  مرفه   زیست  نشان دادن 
است: »طبق برنامه قرار بود ملکۀ انگلیس و 
شوهرش از کوی کارگری نهم آبان بازدید به 
عمل آورند. نگارنده قباًل خبرنگار موویتون را 
به محل برد و شاهد عینی صحنۀ مصنوعی 
تنومد سیبیلو  و خنده آوری گردید. یک مرد 
با کت و شلوار سرمه ای و کراوات و یک زن 
را  همدیگر  که  مالیده  سفیداب  و  سرخاب 
می کردند  خطاب  بهمان  خانم  و  فالن  آقای 
و داد می زد که عضو ساواک هستند، نقش 
کارگر و همسرش را ایفا می کردند. آپارتمان با 

بود. مفروش  قالی های گران بها 
و  بودند  نهاده  زیبا  سبد گل  یک  میز  روی 
غلغل  ورشو  بزرگ  سماور  یک  اتاق  کنار  در 
تلویزیون  دستگاه  یک  گوشه ای  در  می کرد. 
آپارتمان  این  هم  روی  بر  می رسید.  نظر  به 
کارگری از بسیاری جهات از خانه های بسیاری 
متوسط مجلل تر  طبقۀ  و  دولت  کارمندان  از 
بود. هنگامی که ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ 
داخل آپارتمان شدند، از مشاهده این صحنه 

شدند. شگفت زده 
در  ایرانی  کارگران  همۀ  آیا  پرسید  ملکه 

خانه هایشان تلویزیون دارند؟ بدیهی است که 
پاسخ مهمانداران مثبت بود. ولی آثار ناباوری 

دیده می شد.« و همسرش  ملکه  در چهرۀ 
ملکه که بار دیگر، سیزده سال بعد در میانۀ 
سفر به استرالیا، توقفی چندساعته در تهران 
داشت و طبق خاطرات پرویز راجی، آخرین 
سفیر ایران در سال های پیش از انقالب در 
انگلیس به تاریخ ٢٩ تیر ١٣5٧ که »گفتم 
ما چشم به راه تشریف فرمایی ایشان به ایران 
پهلوی،  پایان عمر  تا  بهمن ماه هستیم«،  در 
اول  در  حتی  و  ایستاد  کنارش  در  تمام قد 
نوامبر ١٩٧٨ )١٠ آبان  ١٣5٧( یعنی سه ماه و 
١٢ روز پیش از پیروزی انقالب، در افتتاحیۀ 
پارلمان رسمًا اعالم کرد بریتانیا آرزومند بقای 

رژیم سلطنت در ایران است.
خسارت هایی  حکمرانی اش  زمان  در  اما  او 
کرد  باور  نمی توان  هیچ  که  زد  ایران  به 
نداشت  اجرایی  قدرت  می گویند  آن طورکه 
آن چه  جریان  در  حتمًا  نداشت  هم  اگر  که 
جدایی  تا  مرداد  کودتای ٢٨  از  می گذشت؛ 
بحرین از ایران با تحریک آل خلیفه و تهییج 
دریایی در خلیج فارس، از حمایت مادی و 
در  حسین  صدام  از  حیرت انگیز  تسلیحاتی 
جنگ تحمیلی تا شیطنت های گاه وبی گاه در 

هسته ای. مذاکرات 

به هرروی با جلوس چارلز فیلیپ آرتور جرج 
چارلز  از  پس  بریتانیا،  پادشاهی  تخت  بر 
اول و دوم هردو در قرن هفدهم، با عنوان 
همسر  کرد؛  خواهد  تاج گذاری  سوم  چارلز 
سابق پرنسس دایانای مشهور که پیش تر، 
با  و  آمده  ایران  به  بم  زلزلۀ  پس  و  یک بار 
رئیس دولت اصالحات هم دیدار کرده بود، 
در  به ویژه  تازه  دورانی  انتظار  در  باید  حاال 
نسبت با ایران بود، به دور از مطامع و منافع 

استثماری. و  استعماری 

دربارۀ نسبِت ملکۀ بریتانیا و ایران

بلواِر الیزابت مسدود شد

سایه تخریب بر سر بافت 
تاریخی خمینی شهر 

بلوا بر سر خیابان کشی به قلب بافت تاریخی 
خمینی شهر کشیده شده است؛ یک خانه، با 
وجود اختالف نظرها از صحنه روزگار محو شده 
تا شاید راه برای عریض کردن و البته تجاری 

شدن کوچه پر از کژی، باز شود.
اخیرا  ایسنا،  از  نقل  به  ما،  پیام  گزارش  به 
نامه ای از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با امضاء جواد واحدی، معاون 
آمد  بیرون  استان ها  و  امور مجلس، حقوقی 
که خطاب به علیرضا ایزدی ـ مدیرکل میراث 
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
اصفهان، با احداث خیابانی به عرض 20 متر 
در بافت تاریخی خمینی شهر اعالم موافقت 
شده است. در نامه اشاره شده که این موافقت 
در  خمینی شهر  مردم  نماینده  مطالبه  پی  در 
مجلس بوده است. این موافقت نامه که از سوی 
متولی میراث فرهنگی صادر شده، واکنش های 

است. داشته  پی  در  اعتراض آمیزی 
نجات  پویش  دبیر  کالنتری،  محمدمهدی 
بافت های تاریخی طی نامه ای در اعتراض به 
این رخداد نوشت: »نامه موافقت با تعریض 
 1۴01 مرداد   25 تاریخ  در  گذر،  متری   20
درحالی صادر شده که برخالف تمام مکاتبات 
و دستورات وزارت میراث فرهنگی تا قبل از آن 
بوده است. یک روز پس از آن دستور نیز در 
تاریخ 2۶ مرداد ماه شورای عالی معماری و 
شهرسازی مصوبه ای صادر کرد مبنی بر این که 
هرگونه توافق، صدور مجوز و ایجاد تعهد، تملک 
و تخریب و اقدام اجرائی در راستای تعریض 
و بازگشایی معبر برای کلیه مراجع و نهادهای 
ذی ربط محلی و هرگونه اقدامی تا قبل از تهیه 
طرح تفصیلی با رویکرد حفاظت و احیا در مدت 
تعیین شدۀ 3 ماهه، صریحاً منع شده است.
متاسفانه با آن که این مصوبه صریح، به تمام 
نهادهای ذی ربط، از جمله استانداری اصفهان 
ابالغ شده، اما پس از ابالغ آن، دو مورد تخریب 
است؛  گرفته  صورت  محدوده  این  در  پالک 
از ابالغ مصوبه، تخریب شده و  پالک 1 قبل 
پس از ابالغ آن آواربرداری شده، اما پالک 2 
در روز جمعه 11/۶/1۴01 تخریب شده است.«

با  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
تایید این نکته که تخریب خانه تخلف بوده 
و به شهرداری نیز تذکر داده شده است گفت: 
موضوع مناطقی در میان بافت تاریخی است 
که در حقیقت بعدها ساخته شده و تاریخی 
شهرداری  مجموعه  دوستان  بحث  نیست.  
خمینی شهر که ما هم معتقد به آن هستیم، 
تدقیق در بافت است، این که ببینیم کجا تاریخی 
است و کجا تاریخی نیست. خدای نکرده میراث 
فرهنگی که به دنبال پای مال کردن حقوق حقه 

مردم نیست.
علیرضا ایزدی ادامه داد: درباره خمینی شهر، در 
دهه هشتاد و اوایل دهه نود، بخشی از شهرها 
به عنوان بافت تاریخی مصوبه شدند که یکی 
از آن شهرها، خمینی شهر است. بافت تاریخی 
خمینی شهر بدون درنظر گرفتن طرح تفصیلی 
ابالغ شد و خیلی کلی تعیین کردند  شهری 
که محدوده چندین ده هکتاری بافت تاریخی 
تفصیلی،  طرح  در  قبال  این که  از  فارغ  باشد، 
یکسری خیابان ها مصوب شده است. البته که 
تقدم و تأخر قانونی را باید لحاظ کنیم، این هم 
قانون است. مثال یک روزی سرعت باالی 100 
کیلومتر در جایی ممنوع نیست، اما امروز ممنوع 
است، نمی شود با سرعت 120 کیلومتر برویم بعد 
بگوییم پارسال ممنوع نبود. قانون، تقدم و تاخیر 

زمانی دارد.

ملکه پرسید آیا همۀ کارگران ایرانی در 
خانه هایشان تلویزیون دارند؟ بدیهی 
است که پاسخ مهمانداران مثبت بود. 

ولی آثار ناباوری در چهرۀ ملکه و 
همسرش دیده می شد

|  
ge

tty
im

ag
es

  |

| روزنامه نگار |

| حمیدرضا محّمدی |

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

آگهی فقدان سند مالکیت  
وراث مرحوم حسین قاسمی با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق شده مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 250 فرعی از 123-اصلی واقع در بخش ثبتی سه حومه که ذیل ثبت 1535 و صفحه 
51۴ دفتر 12 بنام حسین قاسمی به شماره سریال 18۹018 صادر و تسلیم گردیده که در اثر سهل انگاری سند 
اولیه مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 120- آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد 
یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز 
مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت 
اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد . ضمنا پالک فوق دارای دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور 
شماره 13۹۴05000000۷3۶۹ مورخ 13۹۴/08/25 صادره از ریاست محترم شعبه بیستم دادگاه خانواده کرمانشاه 
ذیل شماره بازداشتی ۹20۴ در تاریخ 13۹۴/0۹/08 به نفع مهناز شکری برای مالکیت حسین قاسمی بازداشت 
می باشد بموجب دستور شماره 13۹50۴۹1۶0۴5002۹0 مورخ 13۹5/01/2۹ صادره از واحد اجرا ثبت ناحیه یک 
کرمانشاه ذیل شماره بازداشتی ۹5۹5 در تاریخ 13۹5/01/30 به مبلغ 2۶۷۴21053 به نفع – برای مالکیت حسین 

قاسمی بازداشت می باشد .
سعید سلیم فر
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو   
از طرف آیت اله زارع 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سلطانیه  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1۴01۶032۷00800013۹مورخه11 /1۴01/03 هیات اول موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سید محمد غفاری فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 12صادره از سلطانیه ششدانگ یک باب 
ساختمان تحت پالک 502۶ فرعی از ۴۴0 فرعی از ۶۴ اصلی بخش سه زنجان  به مساحت 8۴/ ۴۷۶متر مربع واقع 
در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای علی کالنتری فرزند سیفعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم  
مراتب در دو نوبت به فاصله 15   روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۶/1۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/0۶/31
سعید غریبی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده  
کالسه به   اجرایی  پرونده  موجب 

از  مشاع  دانگ  سه   1۴000055۶
ششدانگ خانه وقفی به شماره قطعه 82 از نقشه 
با  باقری  حاج  موقوفه  اراضی  از  پنجم  و  بیست 
 181۷ پالک  از   21 دفترخانه   ۶135۴ اجاره  سند 
اصلی واقع در رفسنجان بلوار زیتون شهرک آفتاب 
خیابان 1۷متری و پالک شهرداری 2۹ و کدپستی 
۷۷1۹۷5۷0۷01 که بنام حجت ذوالفقاری سند اجاره 
تنظیم گردیده است.حدود و مشخصات ملک طبق 
سند اجاره  به مساحت 250 مترمربع که محدود به 
حدود شماال: به قطعه ۶۷ شرقًا: به خیابان 1۷متری 
جنوبًا: به قطعه  83 غربا:به قطعه 81 می باشد.اعیان 
ساختمان با اسکلت آجری با سقف تیرچه بلوک به 
مساحت 3۷۷ مترمربع شامل ۶۷ مترمربع انباری که 
زیر حیاط واقع شده و بدنه و سقف پالستر سیمان 
اجرا  شده  است. 150 مترمربع پارکینگ که به ارتفاع 
حدود یک ونیم متر از سطح آسفالت پائین تر قرار دارد 
که سقف آن تیرچه بلوک و دیوار اطراف به ضخامت 
سی و پنج سانتی وسط ستون بتنی اجرا شده  است 
و در ارتباط با انباری مذکور قرار دارد. 1۶0 مترمربع در 
همکف که 10 متر آن بالکن و مابقی مسکونی است 
فرش کف و بدنه آن تا ارتفاع یک متر سرامیک شده 
 است و دارای ۶.5 متر کابینت باال و 10.50 متر کابینت 
پایین و 3 متر کابینت با ارتفاع 2.۷0 که متصل به هم 
است در ضلع شمال غربی نورگیری به ابعاد 0.۷ متر 
در 3 متر قرار دارد که روی با شیشه پوشیده شده  
است و بدنه آن تا زیر سقف سرامیک شده است 
سفید سقف دارای گچ بری و ابزار می باشد سیستم 
سرمایش کولر و گرمایش بخاری و درب و پنجره فاقد 
شیشه دوجداره می باشد. حیاط سازی: فرش کف 
یزد موزائیک به مساحت ۶5 مترمربع و 35 مترمربع 
و رمپ و نما و حصار ساختمان سفال اجرا شده است 
و دارای امتیازات چهارگانه آب  و برق و گاز و تلفن 
می باشد که طبق نظر کارشناسان رسمی سه دانگ 
به 15.000.000.000 ریال )پانزده میلیارد ریال( ارزیابی 

شده است. سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از 
ساعت ۹ الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1۴01.0۶.30 در 
اداره ثبت و اسناد و امالک رفسنجان واحد اجرا واقع 
در بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 15.000.000.000 ریال )پانزده 
میلیارد ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدًا فروخته می شود. شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده )%10( 
 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف است مابه  التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج )5( روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی  که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه 
روز تعیین  شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان 
تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران می توانند 
جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک 
رمزدار به مبلغ 10% قیمت ملک در جلسه مزایده به 
نشانی فوق شرکت نمایند. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ،برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی  که مورد مزایده 
دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
وجوه  مازاد،  وجود  صورت  در  ونیز  است  مزایده 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 

نقدًا وصول می گردد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: 

روز شنبه مورخ 1۴01.0۶.1۹
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

علی خسرو انجم 

ول
ت ا

نوب

برای  که  است  باور  این  بر  آذر  اسماعیل 
بهبود وضع زبان فارسی باید یک طرح کلی 
مشخص شود و در عین حال از آسیب تعدد 

می گوید. حوزه  این  در  مدیریت 
در  دانشگاه  مدرس  و  پژوهشگر  این 
و چالش های  آثار  دربارۀ  ایسنا  با  گفت وگو 
و مؤسسه های  برای مراکز  انتخاب مدیران 
دانشگاهی و دولتی فعال در زمینۀ ادبیات 
و زبان فارسی بیان کرد: ما باید برای همۀ 
کارهای مان از جمله زبان فارسی، نقشۀ راه 
چه  می خواهیم  بدانیم  باید  باشیم.  داشته 
کنیم، در کجا قرار داریم و قرار است به کجا 
زبان  وضعیت  بهبود  و  ترمیم  برای  برویم؟ 
کارهایی  و  پروژه ها  طرح ها،  چه  فارسی 
باید  این  ابتدا،  در  دهیم.  صورت  باید  را 
خط کشیده  یک  به صورت  و  شود  ترسیم 
شود و بدانیم ما در کجای این خط هستیم 
برسیم؟ خط  این  به کجای  می خواهیم  و 

قرار  بدانیم چگونه  باید  همچنین  افزود:  او 
خط  این  اگر  بپیماییم.  را  راه  این  است 
بهبود وضع  برای  ترسیم نشود و طرح کلی 
که  زحماتی  نشود،  مشخص  فارسی  زبان 
نخواهد  مشخصی  فرجام  می شود،  کشیده 
گفت:  حال  عین  در  آذر  داشت.اسماعیل 
اکنون  فارسی  زبان  مسئول  قانونی،  نظر  از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. البته، 
این را هم باید بگویم که وزیر کنونی توجه 
خاصی به زبان فارسی دارند، ولی پیشنهاد 
دارند کاری  برای کل کشور است. همه  من 
مسیر  اما  می دهند  انجام  زمینه  این  در 

ندارند. مشخصی 
نمایندگان  مثال،  برای  داد:  ادامه  او 
دیگر  کشورهای  به  ما  کشور  از  فرهنگی 
افراد تخصص الزم  این  آیا  اعزام می شوند. 
می دانند؟  فارسی  زبان  دربارۀ  دارند؟  را 
حداقل  می دانند؟  مقصد  زبان کشور  دربارۀ 
حوزۀ  تحصیل کردۀ  می دانند؟  زبان  یکی دو 

کار  این  برای  راه  نقشۀ  هستند؟  فرهنگ 
دارند؟ اینها می روند، چه می کنند؟ اغلب در 
انجام  اقداماتی  خاص  مناسبت های  یا  روز 
می دهند. هیچ وقت برنامۀ کلی ندارند. برای 
برای  علوم  وزارت  توسط  شخصیت هایی که 
آموزش زبان فارسی اعزام می شوند، معمواًل 
نفر  نمی دانند  اینها  ندارند.  وجود  راه  نقشۀ 
قبلی که در همان کشور بوده، تا کجا پیش 
رفته یا چه کاری انجام داده است تا همان 
راه را پیش ببرند. یک نفر اعزام می شود و 
برود، می رود  به کدام کشور  اینکه  براساس 
نمی افتد. هم  اتفاقی  هیچ  و  برمی گردد  و 

اسماعیل آذر:

زبان فارسی به یک طرح کلی نیاز دارد

ادبیات 
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یادبود پدر علم نوین تاکسیدرمی ایران

تاجبخش؛ مردی که فراموش نمی شود

برادران تاجبخش تمامی 
مجموعه مهارت های 

تاکسیدرمی و موزه سازی را 
به ایران وارد کردند و آنها را به 

هنرجویان خود می آموختند

برای پیش بینی آماری 
خشکسالی، یک بانک داده 

غنی از پیش نشانگرهای جوی، 
اقیانوسی و هیدرولوژیکی مورد 

نیاز است

| روزنامه نگار  و کارشناس محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده |

| زمین شناس  |

| مهدی زارع |

تاکسیدرمی، مجموعه ای 
فعالیت شامل شناخت آناتومی 

و پیکره سازی حیوانات، 
حالت دهی به پیکره ساخته 

شده از آنها، نمایش رفتارهای 
طبیعی، شبیه سازی محل 
زندگی آنها )یا در اصطالح 

ساخت دیوراما( و فن نگهداری 
از آنها برای دراز مدت است

|  
ما

م 
پیا

  |

تاجبخش و آرزویی 
كه به ثمر رسید 

رئیس  سمت  در  شهرداری  در   ٧2 سال  در 
کمیسیون ماده پنج تهران مشغول به كار بودم، 
زیست  محیط  حوزه  به  عالقه ام  به  توجه  با 
دوستان  از  یكی  وحش،  حیات  و  طبیعی 
مشترك هدایت هللا تاجبخش را به من معرفی 
كرد. به تازگی از امریكا بازگشته بود، مردی قد 
بلند و چهارشانه، سبیل های تاب داده و سر و 
لباسی اسپرت و شیك با صدایی بم با چند 
آلبوم عكس در دست وارد دفتر من شد. از 
سابقه خودش و نوری )برادرش( در آمریكا 
و مكزیك در ساخت موزه ها و مجموعه های 
آمریكایی  نامدار  شكارچیان  برای  شخصی 
را  آلبوم ها  دید،  مشتاق  را  من  وقتی  گفت. 
گشود و با احتیاط از همراهی با واالحضرت ها 
در سفرهای شكار و نشان دادن عكس ها و 
توسط خودش  تاكسیدرمی شده  نمونه های 
صحبت كرد. بعد از حدود یك ساعت گفت: 
»من آرزویم این است كه یك موزه برای ایران 

با تردید سوال كردم: »موزه؟« بسازم.« 
كارگاه  ساخت  از  ناشدنی  وصف  شوقی  با 
تاكسیدرمی، دیوراما و زیستگاه های صخره ای 
لحظه  یک  می كرد.  صحبت  صحرایی  و 
احساس كرد حرف هایش را نمی فهمم. لحنش 
را عوض کرد و گفت این موزه محلی خواهد بود 
برای تجمع عالقه  مندان، محققان، دانشجویان، 
كارشناسان محیط زیست و شکارچیان و...

او را خیلی جدی یافتم هرچند صحبت هایش 
قدری رویایی به نظر می رسید. گفت شما یك 
جایی را به من بدهید و پشتیبانی كنید من 

قول می دهم موزه بسازم.
با نفوذی که در شهرداری داشتم و با نزدیکی 
ایشان،  موافقت  و جلب  آقای کرباسچی  به 
مجوز انجام این کار را گرفتم. بعد از مدتی به 
را كه  دارآباد  همین منظور محل فعلی موزه 
به صورت ساختمانی نیمه تمام بود از بنیاد 
مستضعفان خریداری كردیم و با هماهنگی 
شهرداری منطقه، مشاور و پیمانكار گرفته شد 
و كار طراحی موزه و تبدیل ساختمان موجود 
به موزه زیر نظر آقای تاجبخش شروع شد. 
من هم عضو هیئت موسس و هیئت مدیره و 

مسئول تامین منابع مالی شدم.
همزمان با اولین اتاق هایی كه در موزه آماده 
شد، هیئت مدیره شكل گرفت و دیری نپایید 
كه موزه با محوریت تاجبخش محل رفت و 
آمد متخصصان بنام حوزه محیط زیست كشور 
شد، آقایان مهندس ضیایی، بیژن فرهنگ دره 
شوری، دكتر كهرم، مرحوم دكتر لطیفی، دکتر 
مرحوم  مجنونیان،  هنریک  مرحوم  میثمی، 
تخصصی  گروه های  و...  جمالی  سیروس 
آبزیان،  خزندگان،  پستانداران،  شد:  تشكیل 

آموزش و… انتشارات،  دیرینه شناسی، 
تروفه ها و نمونه های زیاد داخلی و خارجی 
جمع آوری و خریداری شد و به اعتبار حضور 
تاجبخش بسیاری از شكارچیان، تروفه های 
موزه  باالخره  و  اهدا كردند  موزه  به  را  خود 
افتتاح شد و در اندك زمانی به مرجعیتی در 
حیات وحش كشور تبدیل شد. شهرداری های 
اغلب شهرهای بزرگ كشور نیز به تأسی از 
تهران، اقدام به ساخت موزه های حیات وحش 

مشابه كردند.
تاجبخش با هماهنگی با دانشگاه آزاد، رشته 
به  موزه  و  كرد  بنیان گذاری  را  تاكسیدرمی 
دوران كارآموزی  برای گذراندن  عملی  كارگاه 
دانشجویان رشته های محیط زیست و اكولوژی 
تبدیل شده بود. پاتوقی برای طبیعت مردان و 
شده  شكارچیان  و  حیات وحش  دوستداران 
بود و روزانه چند صد دانش آموز برای بازدید 
مراجعه داشتند. مرحوم اسكندر فیروز نیز در 
بازدیدی از دارآباد، بسیار مشعوف از این كار 

ماندگار شدند.
اكنون موزه بعد از ربع قرن فعالیت، شهرتی 
جهانی دارد و عضو شورای بین المللی موزه ها و 
نیز كمیسیون آموزش اتحادیه جهانی حفاظت 
عنوان  از 120  بیش  تاکنون  است.   )IUCN(
بنام  متخصصان  اكثر  و  كرده  منتشر  كتاب 
محیط زیست كشورمان ردپایی در موزه دارند. 

دارآباد به مثابه یك دانشگاه بود.
بلندش  فكر  آن  و  تاجبخش  اگر  بی شك 
نبود، این موزه پا نمی گرفت. تغییرات متعدد 
باعث  هیچ گاه  نیز  تهران  شهری  مدیریت 
تغییر ماهیت موزه نشد و هدایت تاجبخش 
عنصر جدانشدنی این مجموعه خواهد بود. 

یادش گرامی. 

از سال 1332 در دوران نوجوانی که همکاری 
دانشکده  و  کرج  کشاورزی  دانشکده  با 
نمونه های  تامین  برای  را  تهران  جانورشناسی 
همواره  کرد،  آغاز  علمی  مراکز  این  جانوری 
داشت.  سروکار  آن  زیستمندان  و  طبیعت  با 
اگرچه شکار و طبیعت گردی یکی از تفریحات 
خانوادگی اش بود، اما زندگی اش از آن زمانی 
تغییر کرد که در 20 سالگی، به همراه برادرش 
نورهللا فرصت همراهی با پروفسور ابولکر استاد 
ابولکر  یافت.  را  شیکاگو  دانشگاه  الجزایری 
قصد داشت تا در سفری به استان گیالن چند 
دانشگاه شیکاگو  برای موزه  را  نمونه جانوری 
جمع آوری کند و هدایت و نورهللا او را در این 

همراهی کردند. سفر 
همین سفر گیالن باعث شد که پروفسور به 
آنها پیشنهاد کند که با توجه به استعدادشان 
طبیعت،  شناخت  و  طبیعت گردی  در 
تحصیالت خود را در ایاالت متحده بگذرانند. 
آنها که همکاری خود را با کانون شکار ایران 
آغاز کرده بودند، راهی ایاالت متحده شدند و 
هدایت در سال 13۴1 مدرک تخصصی خود 
شیکاگو  دانشگاه  از  تاکسیدرمی  رشته  در  را 
گرفت. به مجرد دریافت این مدرک، او برای 
موسسه  به  تجربه  کسب  و  تحصیل  ادامه 
جونز و سازمان جهانی گردشگری معرفی شد 
شکار  حوزه  در  را  خود  رسمی کار  طور  به  و 
بعد که  کرد. هفت سال  آغاز  تاکسیدرمی  و 
به ایران بازگشت، نخستین فعالیت های خود 
برای پایه گذاری تاکسیدرمی نوین و علمی در 
ایران را آغاز کرد که مهمترین این اقدامات، 
سازمان  در  تاکسیدرمی  واحد  راه اندازی 

بود. بر صید  نظارت  و  شکاربانی 

تاکسیدرمی؛ تلفیق علم و هنر
در  و  علمی-هنری  رشته ای  تاکسیدرمی 
قدمت  و  است  جانورشناسی  آموزش  خدمت 
دیرینه ای دارد. با وجود اینکه در ایران شکار 
بدن  اعضای  و  پوست  نگه داری  و  حیوانات 
حیوانات همچون شاخ و دندان از گذشته های 
دور انجام می شد و روش هایی سنتی همچون 
داشت،  وجود  روش سنتی  به  پوست  دباغی 

اما کمتر به این کار نگاه علمی شده بود.

و  سم زدایی  لغوی  معنای  به  تاکسیدرمی 
ماندگاری  برای  حیوانات  پوست  پردازش 
فرآوری  تنها  هنر  این  اما  است.  طوالنی 
فساد  از  جلوگیری  برای  حیوانات  پوست 
شامل  فعالیت  مجموعه ای  بلکه  نیست  آنها 
حیوانات،  پیکره سازی  و  آناتومی  شناخت 
آنها،  از  شده  ساخته  پیکره  به  حالت دهی 
محل  شبیه سازی  طبیعی،  رفتارهای  نمایش 
زندگی آنها )یا در اصطالح ساخت دیوراما( و 
فن نگهداری از آنها برای دراز مدت است. به 
یک  در  آنچه که  هر  تاکسیدرمیست ها،  قول 
و  چشم ها  جز  )به  شده  تاکسیدرمی  پیکره 
مخاط دهان و بینی( دیده می شود طبیعی و 
هر آنچه دیده نمی شود )حجمی که زیر پوست 
ترتیب  این  به  است.  مصنوعی  دارد(  قرار 
عالوه  شده،  تاکسیدرمی  پیکره های  مشاهده 
زیستگاه  و  رفتار  ظاهر،  از  اطالعاتی  آنکه  بر 
اطالعات  می دهد،  مخاطب  به  را  جانوران 
موی  و  پوست  باقیمانده  در  را  جانور  ژنتیکی 

جانور را نیز حفظ می کند. به همین دلیل است 
که نخستین مراجعه پژوهشگران برای یافتن 
یا  از جانوران منقرض شده  ژنتیکی  اطالعات 
نمونه های  و  تاریخ طبیعی  موزه های  به  نادر، 

است. شده  تاکسیدرمی 
برادران تاجبخش تمامی مجموعه مهارت های 
وارد  ایران  به  را  موزه سازی  و  تاکسیدرمی 
کردند و آنها را به هنرجویان خود می آموختند. 
ساخته های دست آنها، نه فقط به گنجینه های 
آنها  از  بلکه  می یافتند  راه  موزه ها  و  شخصی 
در دانشگاه ها و مدارس و حتی مدارس ویژه 
تاکسیدرمی  می شد.  استفاده  نیز  نابینایان 
علمی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و حاالت 
برای  مناسبی  محصوالت  حیوانات،  بدن 
بتوانند  که  می کرد  فراهم  نابینایان  آموزش 
آنها  با  شده،  تاکسیدرمی  حیوانات  لمس  با 
آشنا شوند. به همین دلیل مؤسسه آموزشی 
»ابابصیر« در اصفهان و مرکز آموزش نابینایان 
بودند. تاکسیدرمی  به کارگاه  مجهز  تهران  در 

آغازی بر موزه های تاریخ طبیعی ایران
با  همکاری  شروع  از  پس  هدایت 
سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 
13۴8 و پس از آن سازمان حفاظت محیط 
راه اندازی  برای  تالش ها  نخستین  زیست، 
کرد.  آغاز  را  ایران  در  طبیعی  تاریخ  موزه 
اولین نمایشگاه تروفه های شکار برای موزه 
راه اندازی   13۴۹ سال  در  را  طبیعی  تاریخ 
داور  عنوان  به   1350 در سال  کرد. خودش 
جهانی شکار و صید از آسیا شناخته شد و در 
بین المللی  نمایشگاه  سال 1353 نخستین 
شورای بین المللی حفاظت از حیات وحش 
همچنین  راه اندازی کرد.  را   )CIC( و شکار 
و  نخجیرداری  آموزشی  رشته  راه اندازی 
تاکسیدرمی در ایران از دیگر اقدامات او در 

بود.  1353 سال 
تاکسیدرمی  واحد  در   13۶0 سال  تا  هدایت 
سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشت. 
در سال 13۶3 بار دیگر به امریکا بازگشت و 

بافت شناسی  را در رشته  مدرک دکترای خود 
سال  تا  و  کرد  دریافت  وحشی  جانوران 
و  تاکسیدرمی  تدریس  به  تگزاس  در   13۶۷

پرداخت. دیوراماسازی 
در اوایل دهه 13۷0، پس از بازگشت به ایران 
باردیگر به دنبال ساخت یک موزه مجهز تاریخ 
طبیعی بود تا اینکه شهرداری تهران، پیشنهاد 
در  را  تهران  دارآباد  محله  در  موزه ای  ساخت 
ملکی مصادره شده از پیش از انقالب پذیرفت. 
و  طبیعی  آثار  »موزه  واحدهای  نخستین 
راه اندازی  از سال 13۷2  ایران«  حیات وحش 
واحدهای   13۷5 سال  تا  رفته  رفته  شد 

تکمیل شد. آن  از  بیشتری 
ایران،  و  جهان  مختلف  نقاط  جانوران  سالن 
سالن پرندگان، سالن پروانه ها، بخش تاریخ 
زمین شناسی، کارگاه تاکسیدرمی و کتابخانه از 

بخش های اصلی این موزه هستند.

پاتوقی برای عالقه مندان به حیات وحش
این موزه، آنطور که هدایت می خواست 
از  نمایشگاهی  تنها  داشت  را  آرزویش  و 
حیوانات تاکسیدرمی شده نبود. بلکه محلی 
برای گردهمایی عالقه مندان به حیات وحش، 
و  کودکان  آموزش  قدیمی،  کارشناسان 
کتاب های  تهیه  برای  مرکزی  و  نوجوانان 
دارآباد  موزه  بود.  حیات وحش  درباره  علمی 
را می توان نخستین محل گردهم ایی و پاتوق 
سال های  در  حیات وحش  به  عالقه مندان 
پس از انقالب دانست. جایی که نسلی جدید 
با  آن  در  حوزه  این  فعاالن  و  کارشناسان  از 
طبیعت  از  حفاظت  و  وحش  حیات  الفبای 
آشنا شدند و هنوز هم محلی برای برگزاری 
از  حفاظت  موضوع  با  مختلف  برنامه های 

است. حیات وحش 
هم  دانشگاه  به  راه  تدریس،  برای  هدایت 
تا 13۹1 در دانشگاه  از سال 13۷2  یافت و 
تدریس  به  تهران شمال  واحد  اسالمی  آزاد 
بود  آن  او  دانشجویان  امتیازات  از  پرداخت. 
که برای تحقیقات و پژوهش خود دسترسی 
و  داشتند  دارآباد  موزه  به  مناسبی  و  سریع 
غنی  کتابخانه  امکانات  از  می توانستند  هم 
بودند  قادر  هم  و  کنند  استفاده  موزه  این 
کنند.  تجربه  را  تاکسیدرمی  کارگاه  در  کار 
با  هم صحبتی  و  آشنایی  فرصت  همچنین 
افراد باتجربه در حوزه حیات وحش نیز برای 

بود. فراهم  آنها 
مراکز  در  توان حضور  زمان که  آن  تا  هدایت 
مختلف و راهنمایی و تدریس به عالقه مندان 
و  نکرد  رها  را  و عالقه کار  با عشق  را داشت، 
قصد بازنشسته شدن نداشت. تا آنکه بیماری 
از راه رسید را کار را برای او دشوار کرد. پس 
از فوت برادرش نورهللا در سال 13۹8، هدایت 
نیز درگیر بیماری آلزایمر شده بود و کمتر در 

جمع ها ظاهر شد.
اگر چه بیماری توانش را گرفته بود و بسیاری 
از خاطرات خود را به یاد نمی آورد اما بسیاری 
از خاطرات او نیازی به یادآوری نداشت. هنر او 
در بسیاری از موزه ها و مراکز پژوهشی ماندگار 
ماند و ده ها شاگرد او امروز در ایران، میراث دار 
هنر او و برادرش هستند. هنری که استادان و 

پایه گذارانش فراموش نخواهند شد. 

ایران با مشکالت بی سابقه مرتبط با اقلیم از جمله 
خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، توفان های 
گرد و غبار، دمای بی سابقه، خشکسالی و سیل 
با  اقلیمی  مدل  پنج  مجموعه  از  است.  مواجه 
و  دماهای حداکثر  برای پیش بینی  باال  وضوح 
حداقل و توزیع بارندگی، محاسبه وقوع دماهای 
با دوره 1۹80-200۴، در دوره  شدید در مقایسه 
طوالنی  های  دوره  احتمااًل  ایران   ،20۴۹-2025
تری از حداکثر دمای شدید را به ویژه در قسمت 
دوره های  کرد،  خواهد  تجربه  کشور  جنوبی 
طوالنی تر خشکی برای بیش از 120 روز، بارش 

کمتر از 2 میلیمتر، دمای بیشینه بیش از 30 
-برای  مرطوب  همچنین  و  سانتی گراد  درجه 
کمتر از 3  روز، بارش کل کمتر از 110 میلی متر و 
فراوانی سیالب ها - بیشتر خواهد بود. بر اساس 
تغییر،  حال  در  اقلیم  این  در  اخیر،  مطالعات 
دوره های خشک طوالنی مدت با بارش های شدید 
متناوب قطع می شود، که نشانه ای  برای افزایش 
احتمال وقوع سیل است. بدون اقدامات سنجیده 
سازگاری، برخی از نقاط کشور ممکن است در 

آینده با قابلیت سکونت محدود مواجه شوند.
پیش بینی  به  عمومًا  خشکسالی  پیش بینی 
شدت خشکسالی اشاره دارد )مثاًل مقادیر یک 
موارد خاص،  در  شاخص خاص خشکسالی(. 
دیگری  ویژگی های  به  خشکسالی  پیش بینی 
مانند مدت و فراوانی خشکسالی   یا مراحلی 
مانند شروع خشکسالی، تداوم و بهبود اشاره دارد.  

می توان  را  خشکسالی  سنتی،  طور  به 
کشاورزی،  هواشناختی،  خشکسالی  به 
بر  اجتماعی-اقتصادی  و  هیدرولوژیکی 
اجتماعی-اقتصادی  و  فیزیکی  عوامل  اساس 
طبقه بندی کرد . قبل از اینکه بتوان خشکسالی 
باید یک متغیر یا شاخص  را پیش بینی کرد، 
کمی برای اندازه گیری شرایط خشکسالی از یک 
شاخص های  نمرات  شود.  تعریف  خاص  نوع 
بر  متغیره  چند  و  متغیره  تک  خشکسالی 
اساس متغیرهای آب اقلیمی تکی یا چندگانه 
یافته اند. شاخص  توسعه  دهه های گذشته  در 
با  است  استفاده  مورد  شده  استاندارد  بارش 
پذیرفته  خشکسالی  شاخص  یک  حال،  این 
شرایط  یکسان  توصیف  برای  جهانی  شده 
خشکسالی وجود ندارد. دسته بندی خشکسالی 
)به عنوان مثال، خشکسالی متوسط( همچنین 
اساس  بر  خشکسالی  توصیف  برای  می تواند 
برای  استفاده شود.  آستانه شاخص ها  مقادیر 
خشکسالی  از   خشکسالی،  شرایط  توصیف 

 ،)D1( متوسط    خشکسالی   ،)D0( غیرعادی 
خیلی  خشکسالی   ،)D2( شدید  خشکسالی 
 )D۴( استثنایی  خشکسالی  و   )D3( شدید 
استفاده می کنند. برای پیش بینی آماری، معمواًل 
تاریخی  سوابق  از  ابتدا  پیش نشانگرها   انواع 
آب اقلیمی )شامل مؤلفه های اقیانوسی، جوی 
و خشکی( شناسایی می شوند و سپس برای 
پیش بینی انواع خشکسالی به مدل های آماری 
مختلف داده می شوند. انتخاب پیش نشانگرها  
آماری مختلف در بخش های زیر  و مدل های 

می شوند. معرفی 

انتخاب پیش نشانگرها
خشکسالی،  آماری  پیش بینی  برای 
تاریخی   از مشاهدات  معمواًل  پیش نشانگرها  
که از قبل از دوره پیش بینی شناخته شده اند، 
دینامیکی  پیش بینی  از  می آیند.   به دست 
برای پیش بینی متغیرهای آب اقلیمی می توان 
استفاده کرد.برای پیش بینی آماری خشکسالی، 
یک بانک داده غنی از پیش نشانگرهای جوی، 

اقیانوسی و هیدرولوژیکی مورد نیاز است. این 
عوامل اثرگذار ممکن است در مناطق و فصول 
مختلف نقش داشته باشند. بنابراین، شناسایی 
پیش نشانگرهای مناسب که واریانس های بزرگ 
پیش بینی و در دوره های هدف را توضیح می دهند، 
اولین گام در پیش بینی آماری خشکسالی است.

شناخت سازوکار های فیزیکی خشکسالی زمینه را 
برای انتخاب پیش بینی کننده های مناسب فراهم 
می کند. به عنوان مثال، انتشار عالئم خشکسالی 
از کمبود بارش به سایر انواع خشکسالی نشان 
می دهد که شاخص های خشکسالی هواشناسی 
برای  پیش نشانگر   عنوان  به  است  ممکن 
پیش بینی خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژیکی 
استفاده شوند. پیش بینی خشکسالی به توانایی 
تعامالت  چارچوب  در  دما  و  بارش  پیش بینی 
داده ها  دارد. مجموعه  اقلیمی بستگی  پیچیده 
هستند که  دسترس  در  مختلفی  نقشه های  و 
پیش بینی می کنند بارش و دما در آینده چگونه 

تغییر می کنند.

اهمیت پیش بینی خشکسالی
نگاه کارشناس

پیرمرد فراموش کرده بود. گاهی دوستان قدیمش را هم به خاطر نمی آورد. اما ناگهان چیزی از سال های دور یادش می آمد. با جزئیات 
دقیق تعریف می کرد. از اسم جاهایی که رفته بود تا آدم هایی که با او بودند و کارهایی که کرده بودند. این را دوستان و نزدیکانش 
می گویند که در مدت اخیر به دیدار او رفته بودند و همین دلخوشی برای آنها بود و خوشحالشان می کرد از اینکه او هنوز »هدایت هللا 

تاجبخش« است.

آگهی مفقودی 
برگ سبز و پالك خودروی كامیون كمپرسی سیستم بنز 
تیپ ال پی . كا 3۲/۸0۸ مدل ۱3۵۶ به شماره موتور 
شماره  به   ۱۴۲۹۸7۲۴ شاسی  شماره  و   ۱00۴03۴۴

پالك 7۹ ایران ۵۲3 ع ۴۹  به نام آقای ابوالفضل چل 
نبیگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

وی
قز

مرحوم هدایت هللا تاجبخش در کارگاه تاکسیدرمی موزه تاریخ طبیعی ایران )وابسته به سازمان 
شکاربانی و نظارت بر صید( سال 13۴8 / *عکس های این صفحه با مرحمت آقای علی 

ولی پور و خانم شادی شریف زاده در اختیار روزنامه پیام ما قرار گرفته اند.

بریده روزنامه اطالعات به تاریخ 22 شهریور 1350 که خبر از موفقیت ایران در نمایشگاه شکار 
بوداپست )سپتامبر 1۹۷1( با ۷8 مدال طال می دهد. به دلیل نقش پررنگ تاجبخش در این 

موفقیت، او به عنوان یکی از اعضای چهارنفره هیئت داوری در CIC انتخاب شد. 

کمال عظیمی نیا
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم و َبر6

رو  پیش  دهه های  در  آینده  نسل های 
این  شد.  خواهند  سرطان  درگیر  بیشتر 
محققان  پژوهش  تازه ترین  نتیجه  
در  بیرگام  زنان  بیمارستان  آمریکایی 
قرار  از  پژوهش  این  طبق  است.  بوستون 
شدیم  مدرن تر  اصطالح  به  چه  هر  معلوم 
از  بیشتری  گروه های  رفتیم،  جلوتر  و 
سرطان زا  عوامل  معرض  در  تولد  زمان 
در  دیگر، کسانی که  بیان  به  گرفتند.  قرار 
نسبت  آمده اند  دنیا  به  میالدی   ۶0 دهه 
متولد  میالدی   50 دهه  در  به کسانی که 
معرض  در  بیشتر  تولد  هنگام  در  شده اند، 
عوامل سرطان زا قرار گرفته اند. بنابراین در 
بعدی  نسل های  ابتالی  احتمال  مجموع 
از  پیش  تا  سرطان  به  آینده  دهه های  در 
است. کرده  پیدا  افزایش  سالگی،  پنجاه 

براساس این پژوهش و بررسی داده های 
جهانی سرطان، تعداد کسانی که در جهان 
سرطان  عالئم  میانسالی  آغاز  از  پیش 
کلیه،  مری،  بزرگ،  روده  سینه،  زودرس 
کبد و پانکراس و غیره را نشان می دهند، 
است.  یافته  افزایش  چشمگیری  طور  به 
 8 مختلف که  سرطان  نوع   1۴ بروز  روند 
سیستم  به  مربوط  مستقیم  آنها  از  نوع 

گوارشی بوده اند در بزرگساالن زیر 50 سال 
از سال 2000 تا 2012؛ افزایشی اعالم شده 
محمدرضا  دکتر  خصوص،  این  در  است. 
انجمن رادیوتراپی و  قوام نصیری، رئیس 
با پژوهشگران این  ُانکولوژی ایران همسو 
میخوریم،  که  غذایی  است  معتقد  مقاله 
ما  روده  مفید  باکتری های  بر  مستقیم 
را  سرطان  بروز  احتمال  و  می گذارد  تاثیر 
انجمن  رئیس  افزایش می دهد. همچنین 
ُانکلوژی ایران در این ارتباط  رادیوتراپی و 
سبک  دنیا   جای  همه  »در  می افزاید: 
زیاد  بسیار  تمایل  و  فست فودی  زندگی 
به  منجر  فست فود،  مصرف  به  جوانان 
این  از  است.  شده  زندگی  عادات  تغییر 
رو این نوع سبک زندگی به عنوان یکی از 
موثرترین عوامل بروز سرطان ها به خصوص 
به عالوه  می  شود.  شناخته  نوع گوارشی  از 
مصرف نان های ساندویچی که در تهیه آنها 
می تواند  می کنند،  استفاده  سفید  آرد  از 
و  دهد  تغییر  را  روده   مخاطی  محیط 
از  جهشی  با  را  بدن  مفید  میکروب های 
بین برده و زمینه ساز بروز سرطان در روده 
روغن های  مصرف  همچنین  شوند.  بزرگ 
دمای  در  غذا  طبخ  بی کیفیت،  و  ناسالم 

فقدان  سانتی گراد،  درجه   ۷0 از  بیشتر 
مصرف سبزیجات خام و میوه جات، کمبود 
سرطان  بروز  عوامل  دیگر  از  ویتامین ها 
سرطان  نوع  این  آمار  رو  این  از  است. 
چهارم  دهه  در  جوان ها خصوصًا  در  نسبتًا 

است.« شده  بیشتر  بعد  به 
سرطان، محصول زندگی مدرن

هر چند هنوز بر سر علل بروز سرطان 
نشده  حاصل  توافقی  محققان  میان 
این  بروز  عمده  محرک های  تاکنون  اما 
متغیرهای  از  عبارتند  بیماری ها  مجموعه 
طور  به  و  تغذیه  هوا،  آلودگی  استرس، 
نتیجه ای  این  مدرن.  زندگی  سبک  کلی 
است که تیم تحقیقاتی بیمارستان بیرگام 
آنها  است.  اشاره کرده  آن  به  نیز  بوستون 
سالگی   50 از  پیش  تومورهای  مقایسه  با 
تجربیات  نتیجه گرفتند که  آن،  از  پس  و 
زندگی از زمان تولد گرفته تا رژیم غذایی، 
سبک زندگی و وزن در چند دهه اخیر به 
است  ممکن  و  کرده  تغییر  عمده ای  طور 
عواملی مانند رژیم غذایی و سبک زندگی 
نقش  سرطان  زودهنگام  شیوع  در  غربی 
پژوهش  این  براساس  باشند.  داشته 
نیز  سرطان  زودرس  شروع  علل  دیگر  از 

نوشیدنی های  الکل،  مصرف  به  می توان 
شیرین، کم خوابی، سیگار کشیدن، چاقی، 
فرآوری  غذاهای  خوردن  و   2 نوع  دیابت 

اشاره کرد. بی تحرکی  و  شده 

آسیا، رتبه اول تعداد 
به سرطان مبتالیان 

بین المللی  آژانس  داده های  براساس 
بین  از   ،2020 سال  در  سرطان  تحقیقات 
موارد  نفر   203 و  هزار   312 و  میلیون   3
آمار  با  آسیا  سرطان،  به  جدید  مبتالی 
از  5۷.1 درصد مبتالیان به سرطان پیش 
اول  رتبه  جنس  دو  هر  بین  سالگی   50
اختصاص  خود  به  را  زودرس  سرطان 
با  اروپا  ترتیب  به  آن  از  است. پس  داده 
درصد   12.2 آمار  با  آفریقا  و  درصد   13.۷
جای  سوم  و  دوم  مقام  در  ترتیب  به 
سرطان  بروز  میزان  کمترین  گرفته اند. 
بین دو جنس  ۴۹ سالگی  تا   0 در سنین 
1.1 درصد آمار  نیز مربوط به اقیانوسیه با 
به سرطان زودرس است. مبتالیان جدید 

شیب تند ابتال به سرطان در ایران
تحقیقات  بین المللی  آژانس  داده های 
سرطان در طی 5 سال اخیر تا سال 2020، 
از شیوع سرطان بین 8۹ هزار و ۷۴۷ نفر 
ایران  در  جنس  دو  هر  بین  سال   50 زیر 
درصد   2۷.1 تعداد،  این  از  می دهد.  خبر 
درصد   10.2 هستند،  سینه  سرطان  درگیر 
می کنند  نرم  دست وپنجه  خون  سرطان  با 
رنج  تیروئید  سرطان  از  نیز  درصد   ۹.2 و 
در  سال  پنجاه  زیر  مردان  بین  می برند. 
سرطان  درگیر  نفر   ۶۴5 و  هزار   31 ایران، 
آنها،  بین  سرطان  شایع ترین  و  هستند 
ابتالی به سرطان خون با 1۶.5 درصد است 
زیر  زنان  از  نفر   102 و  هزار   58 همچنین 
پنجاه سال ایرانی مبتال به سرطان هستند 
که از این تعداد ۴1.8 درصد آنها در چنگ 
سرطان سینه گرفتار شده اند. قوام نصیری، 
به  ابتال  افزایشی  روند  به  اشاره  ضمن 
سرطان در دو دهه اخیر در ایران؛ تشریح 
می کند: »سرطان در 20 سال اخیر طبق آمار 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش  پزشکی رو به افزایش بوده است. 
ضعف  دالیل  مهم ترین  جمله  از  استرس 
سیستم ایمنی و بسترساز سرطان در بین 
اقشار جامعه و به خصوص جوانان است. 
کشور ما که با مشکالت متعدد اجتماعی و 
سبک  می کند،  نرم  دست وپنجه  اقتصادی 
ترویج  را  روزمره  اضطراب  با  درگیر  زندگی 
مثال  طور  به  رو  این  از  می کند.  تشدید  و 
هرچند سرطان مری در دو دهه اخیر کمتر 
سرطان  به  ابتال  موارد  متاسفانه  اما  شده 
است.  یافته  افزایش  ایرانیان  بین  معده 
زودرس  عالئم  است که  این  هم  آن  علت 
این سرطان مشابه سوءهاضمه بوده و در 
است.  مشکل  آن  تشخیص  موارد  برخی 

به  مبتال  ایرانیان  درصد   ۹0 حدود  به عالوه 
در  که  هستند  هلیکوباکترپیلوری  انگل 
معده  مخاطی  محیط  از  و  زندگی    معده 
تغذیه می کند. این انگل به عنوان یکی از 
عوامل جدی تسریع بروز تومورهای بدخیم 

می شود.« شناخته  معده  در  سرطانی 

ایران  جغرافیای سرطان 
در نسل های متوالی

و  رادیوتراپی  انجمن  رئیس  گفته  به 
جغرافیایی  موقعیت  ایران،  ُانکولوژی 
دارد.  به سزایی  تاثیر  سرطان ها  بروز  در 
خصوص  در  سرطان  متخصص  این 
نسل های  در  سرطان  انواع  پراکندگی 
متوالی در کشور، چنین توضیح می دهد: 
نشان  زیادی  علمی  »پژوهش های 
ادراری  دستگاه  سرطان های  که  داده 
غربی  جنوب  در  مثانه  خصوص  به 
همچنین  است.  متداول  بسیار  کشور 
در  لنفاوی،  سیستم  بافت  سرطان های 
استان اصفهان بیشتر گزارش شده است. 
خصوص  به  دستگاه گوارش  سرطان های 
از  کشور  شمالی  کمربند  در  نیز  مری 
استان اردبیل تا خراسان رضوی، شایع تر 
مری  و  معده  سرطان  عالوه  به  است. 
و  دارد  زیادی  شیوع  ترکمن صحرا  در  نیز 
بررسی ها نشان داده که ممکن است این 
افراد  در  کلینیکی  عالئم  بدون  بیماری ها 
است  ذکر  به  الزم  باشد.  داشته  وجود 
سابقه  ترکمن صحرا  در  مری  سرطان  که 
انقالب  از  پیش  از  حتی  و  دارد  طوالنی 
است.« داشته  شیوع  منطقه  این  در  نیز 

همواره اطالع رسانِی 
مهم ترین راه مبارزه با سرطان

استفاده  و  مداوم  عمومی  اطالع رسانی 
رسانه های  در  در  متخصصان  نظرات  از 
جمعی و محبوب مردم می تواند ضمن باال 
بردن آگاهی، یکی از راه های موثر مبارزه 
در  قوام نصیری  باشد.  سرطان  کنترل  و 
سرطان  با  مبارزه  راهکارهای  خصوص 
می کند:  اضافه  موثر،  اطالع رسانی  و 
منسجم،  باید  موثر  »اطالع رسانی 
ما  اینکه  باشد.  مداوم  و  شده  مدیریت 
و  سمینارها  سرطان  هفته های  در  تنها 
کنگره های برگزار کنیم پس از آن جدیت 
هرگز  کنیم،  فراموش  را  مسئله  این 
آگاهی  تاثیرگذار  شکل  به  نمی توانیم 
افزایش  سرطان  به  نسبت  را  جمعی 
و  برنامه ریزی  الزمه  بنابراین  دهیم. 
مدیریت  و  آگاهی  ایجاد  کنترل سرطان، 
اقشار  با مشارکت همه  اطالعات  منسجم 
این  در  نیز  پرورش  و  آموزش  است. 
بازی کند  مهمی  نقش  می تواند  خصوص 
و بهتر است در مفاد درسی دانش آموزان 
مبحث بهداشت و سالمتی بدن و سرطان 

شود.«   گنجانده 

نتایج جدید یک پژوهش علمی نشان داد

زیر پنجاه ساله ها
در کشاکش سرطان
یک پژوهش علمی در مقیاس جهانی از رشد مداوم و هر چه بیشتر سرطان زودرس در افراد زیر ۵0 سال در دهه های اخیر خبر داد

بهره مندی یک هزار و 
پانصد و هفت خانوار 

روستای اصفهان 
از اینترنت پرسرعت

یک هزار و 50۷ خانوار استان اصفهان با پوشش 
امسال  ابتدای  از  نفر  و ۷۶8  هزار  جمعیتی ۴ 
پر  اینترنت  و  اطالعات  ملی  شبکه  به  تاکنون 
سرعت سیار متصل شدند. مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان اصفهان، جعفر مطلب زاده 
روز جمعه در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: »احداث 5 
سایت جدید در روستاهای اردستان، فریدونشهر 
و چادگان و ارتقای 1۷ سایت موجود مربوط به 
بویین  برخوار،  اصفهان،  اردستان،  روستاهای 
میاندشت، چادگان، فریدونشهر، کاشان و نایین 
 2۴ دسترسی  به  منجر  اول،  همراه  سوی  از 
جاری  ابتدای سال  از  اصفهان  استان  روستای 
)خدمات  »یو.اس.او«  پروژه  محل  از  تاکنون 
عمومی اجباری روستایی( به شبکه ملی اطالعات 
و اینترنت پرسرعت سیار شده است.« مدیرکل 
اصفهان،  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این 
طرح ها را ۷۴0 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
»اتصال این روستاها به شبکه ملی اطالعات در 
ارتباطات  به  همگانی  دسترسی  تحقق  راستای 
دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 
زندگی مردم  اقتصادی و تسهیل  رونق  استان، 
انجام شده است. همچنین زمینه رشد و توسعه 
بیش از پیش این روستاها با اتصال به شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت محقق خواهد شد.« او با 
ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در روستاهای 
باالی 20 خانوار این استان را 83 درصد اعالم و 
بیان کرد: »این شاخص برای اپراتور همراه اول  
رایتل 3.5  و  ایرانسل 33 درصد  ۶3.5 درصد، 
درصد است. به عالوه تعداد مشترکان همراه اول در 
استان 5 میلیون و 5۶۷ هزار و ۷۹2 خط و تعداد 
مشترکان ایرانسل 2 میلیون و ۹۴1 هزار و ۹۹۷  
است. هم اینک تمام شهرهای اصفهان از پوشش 
نسل های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند. 
در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت 
در استان 18.3۹ درصد و اینترنت پهن باند سیار 

است.« 11۶.۴۷ درصد 

شهرداری، مکان موزه 
هنرهای معاصر فلسطین 

را تعلیق کرد
رئیس فرهنگستان هنر از چالشی جدی بر 
سر راه موزه هنرهای معاصر فلسطین خبر داد. 
مکان این موزه متعلق به شهرداری است و حاال 
این نهاد تصمیم گرفته است آن را پس بگیرد. 
به گزارش ایسنا موزه هنرهای معاصر فلسطین، 
از مکان های فرهنگی و هنری مرکز شهر تهران 
برگزاری  میزبان  اخیر  دهه  دو  در  است که 
حاال  و  بوده   اسالم  جهان  نمایشگاه های 
وضعیت مکان آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. با اتمام قرارداد، شهرداری به جد خواهان 
سال  در  است که  موزه  مکان  بازپس گیری 
138۴ پروژه افتتاح آن کلید خورد و به جمع 
الحاق شد.  گالری ها و موزه های شهر تهران 
از طرفی فرهنگستان هنر هم تالش می کند 
زیرمجموعه ای  دهه  دو  حدود  را که  بنا  این 
اختیار  در  می شد،  محسوب  فرهنگستان  از 
خود داشته باشد. بهمن نامور مطلق، رئیس 
بنای  معلق  وضعیت  خبر  هنر  فرهنگستان 
موزه هنرهای معاصر فلسطین را اعالم کرده 
و در پاسخ به علت کم کار شدن این مکان 
فرهنگی هنری، گفته است: »درحال حاضر ما 
درگیر مواردی مانند بازپس گرفتن مکان موزه 
توسط شهرداری هستیم. مکان موزه متعلق به 
ما )فرهنگستان هنر( نیست و حکم گرفته اند 
که ما را بیرون کنند. همین مسائل باعث شده 
هنرهای  موزه  مکان  در  هنری  اتفاقات  روند 
همچنین  او  شود.«  فلسطین کندتر  معاصر 
ریاست  به  نامه ای  »طی  است:  کرده  بیان 
جمهوری، درخواست تمدید قرارداد برای مکاِن 
موزه هنرهای معاصر فلسطین را کرده ایم اما 
حکم قطعی گرفته شده که موزه به شهرداری 

داده شود.« بازپس 

زمان دریافت ویلچر 
جدید به ۲ سال
کاهش یافت

استان  بهزیستی  توانبخشی سازمان  معاون 
ویلچر  تحویل  انتظار  زمان  کاهش  از  تهران 
جدید )از زمان تحویل ویلچر قدیم( از 3 به 
2 سال خبر داد. به نقل از ایرنا علی محمد 
قادری در این خصوص توضیح داد: » ویلچر 
علت  به  افرادی که  یا  زیاد  وزن  با  افراد  به 
خارج  هستند،  بیرون  معموال  کار  و  کسب 
از طریق کمیسیون  و دستورالعمل  قاعده  از 
توانبخشی تحویل می شود.« او درباره تامین 
ویلچر اضافه کرد: »حوزه توانبخشی کارهایی را 
انجام داده  و از طریق شرکت های دانش بنیان 
صورت  به  موضوع  این  تا  می کند  پیگیری 
در  کسی  هیچ  شود.  بومی سازی  حرفه ای 
هیچ اقلیمی نباید به دلیل نداشتن »ویلچر« 

از تردد در سطح جامعه محروم شود.«

مشکالت متعدد اجتماعی 
و اقتصادی در کشور، سبک 
زندگی درگیر با اضطراب روزمره 
را ترویج و تشدید می کند. این 
مدل به تنهایی از دالیل ضعف 
سیستم ایمنی و بسترساز 
سرطان در بین اقشار جامعه و 
به خصوص جوانان است 

سرطان، بیماری ای که محصول زندگی در کالن شهرهای آلوده و مرّوج سبک زندگی فست فودی، پراسترس و درگیر مشکالت اجتماعی 
و اقتصادی است؛ حاال گریبان گیر بزرگساالن زیر ۵0 سال شده است. طبق آمارهای جهانی قاره آسیا بیشترین میزان مبتالیان و موارد 
جدید ابتال به سرطان را در خود جای داده است. همچنین طبق آمار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان زیر نظر سازمان جهانی بهداشت، 
ایران به ازای هر ۱00 هزار نفر حدودًا 3۸۱ مورد ابتال به سرطان در بین هر دو جنس در ۵ ساله منتهی به سال ۲0۲0 داشته است. این 

میزان کشور ما را در منطقه »متوسط خطر« نسبت به سایر کشورها قرار داده است.

رئیس شورای عالی استان ها: 
از این روی تکلیف شد که در 
شهر تهران هیچ پروژه بزرگی 
در سال 1۴01و حتی )خطوط 
جدید متروی تهران( بدون 
مطالعات کارشناسی، اقدامی 
نداشته باشند

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر لزوم 
پروژه های  برای  اجتماعی  پیوست های  تهیه 
بزرگ مقیاس گفت: امیدواریم بتوانیم با اصالح 
شیوه در الزام به تهیه پیوست های مطالعاتی، 
مانع از شکل گیری پیچیدگی های چالش برانگیز 
در شهرهای در حال توسعه شویم. پرویز سروری 
در گفت وگو با ایسنا، در مورد پیوست اجتماعی و 
فرهنگی پروژه های شهری به ویژه مسکن ملی، 
پروژه های  و  اجتماعی  مسکن  و  مهر  مسکن 
این  وجود  لزوم  و  تهران  اطراف  انبوه سازی 
پیوست ها و اینکه چه میزان به این مطالعات 
توجه  تهران  شهر  پروژه های  در  اجتماعی 
می شود، افزود: شهر تهران در گذشته بدون نظام 
هماهنگ در تهیه پیوست های مطالعاتی اعم از 
فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و اقتصادی توسعه 
یافته است؛ نتیجه این شیوه توسعه که فاقد 
است،  مسائل کارشناسی  در  آینده نگری کالن 
برای شهر مشکالت پیچیده ای را پدیدار می سازد 
که مدیران شهری و ملی را با چالشی چند ده 
عالی  شورای  رئیس  است.  مواجه کرده  ساله 
استان ها با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است 
که اثرات منفی )اعم از معنوی و مالی( انجام 
پروژه های شهری بدون پیوست های مطالعاتی 
غیرقابل اغماض است، افزود: از این روی تکلیف 
شد که در شهر تهران هیچ پروژه بزرگی در سال 
1۴01و حتی )خطوط جدید متروی تهران( بدون 
مطالعات کارشناسی، اقدامی نداشته باشند؛ البته 

این موضوع به صورت پیشنهاد در شورای عالی 
استان ها نیز برای سایر شهرها در دستور کار قرار 
با  بتوانیم  امیدواریم  داد:  ادامه  گرفته است.او 
این اصالح شیوه در الزام به تهیه پیوست های 
پیچیدگی های  شکل گیری  از  مانع  مطالعاتی، 
چالش برانگیز در شهرهای در حال توسعه شویم. 
پروژه های  اجرای  در  می خواهیم  نیز  دولت  از 
کالن همچون مسکن مهر، مسکن ملی، مسکن 
اجتماعی و پروژه های انبوه سازی اطراف شهرها 
به این مقوله بسیار جدی و اثرگذار در مدیریت 
شهرها توجه الزم را داشته باشد. امروز شاهد 
بسیاری از مشکالت در پروژه هایی که در اطراف 
تهران واقع شده اند، هستیم. پروژه هایی همچون 
پروژه زیتون که بیش از سه دهه شهرداری و 
و  است  کرده  مواجه  مشکل  با  را  شهروندان 
بار  التاسیس که  جدید  شهرهای  موضوع  یا 
مشکالت آنها بر شهرهای بزرگ سر ریز می شود 
ایجاد  برای  را  شهری  مدیریت  محاسبات  و 
مواجه  چالش  با  محور  انسان  و  آرام  شهری 
می کند، از این جمله موارد است.سروری تاکید 
موضوع  دارد  وجود  مهمی که  نکته  البته  کرد: 
شفاف سازی در خصوص این طرح ها است. به 
گونه ای که باید مجریان، سازوکار انتشار  عمومی 
پیوست ها و امکان اظهارنظر شهروندان را فراهم 
آورند تا این پیوست ها به صورت دقیق و شفاف 
این  بر  عمومی  نظارت  نهایت  در  و  تهیه شده 

پیوست ها شکل گیرد.

رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد:

لزوم تهیه پیوست اجتماعی برای پروژه های بزرگ

|  
قنا

شف
  |

| روزنامه نگار  |

| نازنین افتخار |

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد - دانشگاه علوم پزشکی   

مناقصه عمومی یک مرحله ای    
واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد - دانشگاه علوم پزشکی   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات 
عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه 

نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل 
و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده 

و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

شماره فراخوان )۲00۱0۹۱۱۶۸0000۹۲(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۹

مورخ   ۱3 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  آخرین 
۱۴0۱/0۶/30

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR۴۶0۱30۱00000000۲7۶۹۹۴۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : ۴۱۱3۹۹۸۱3۱۶۹
کد ملی به شماره : ۱۴000۲3۵۸۶0

شماره فراخوان )۲00۱0۹۱۱۶۸0000۹3(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۹

مورخ   ۱3 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  آخرین 
۱۴0۱/0۶/30

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR۴۶0۱30۱00000000۲7۶۹۹۴۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : ۴۱۱3۹۹۸۱3۱۶۹
کد ملی به شماره : ۱۴000۲3۵۸۶0

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال، به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
7۸۶0۶3۴۲0۴ ارسال نمایید. (( 

انقالب -ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی  به نشانی جیرفت میدان-  تاریخ مهلت ارسال،  پایان  تا  الف را  الزاما پاکت  **))همچنین 
7۸۶0۶3۴۲0۴ ارسال نمایید.((

شناسه آگهی : 13۷8۶۹0

شناسه آگهی : 13۷8۶8۷

نوبت دوم

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴0۱/0۶/۱۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴0۱/0۶/۱۹
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همدان

علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان اظهار کرد: فاز 
نخست آبرسانی به شهر همدان به زودی به بهره برداری 
برای  را  تمام تالش خود  اینکه  بیان  با  می رسد. وی 
برطرف کردن مشکالت کم آبی و خدمتگزاری به مردم 
از  بهره بردای  با  داد:  ادامه  می گیریم،  به کار  همدان 
پیدا  افزایش  شهر  در  آبدهی  ظرفیت  بای پس،  خط 
به  قطعی  زمان  مدت  آتی  روزهای  در  و  می کند 

می رسد. خود  میزان  کمترین 
آبدهی  در حوزه  انضباط  و  نظم  افزود:  فرزاد  قاسمی 
شبکه اهمیت باالیی دارد و اگر ساعات قطعی آب در 
سطح شهر همدان کم شود، بخش زیادی از مشکالت 

شهروندان برطرف می شود.
آبرسانی  پروژه  )بای پس(  گذرگاه  خط  افزود:  وی 
سپری  از  پس  و  است  شده  تکمیل  همدان  به 
بهره برداری  آینده  روز  تا چند  آزمایش،  کردن مراحل 
شبکه  تعادل  در  مؤثری  نقش  خط  این  می شود؛ 

دارد. همدان  آبرسانی 
استاندار همدان ادامه داد: خط گذرگاه )بای پس( تا 
افتتاح طرح آبرسانی به همدان، آب چاه های اطراف 

را به تصفیه خانه شهید بهشتی می رساند.
قاسمی فرزاد افزود: مجموعه استانداری، چهار معاون 
بهار،  و  کبودرآهنگ  همدان،  فرمانداران  استاندار، 
فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و مجموعه وزارت 
و خدمت رسانی  انجام وظیفه  در حال  نیرو شبانه روز 

به مردم در راستای برطرف کردن مشکالت آب همدان 
هستند. استاندار همدان گفت: مشکالت کنونی تأمین 
آب همدان از گذشته به ما ارث رسیده است، با این 
خود  تالش  تمام  و  هستیم  مردم  شرمنده  ما  وجود 
به  خدمتگزاری  و  مشکالت  کردن  برطرف  برای  را 

می گیریم. به کار  شهروندان 
تالش  آبفا  و  منطقه ای  آب  مجموعه  داد:  ادامه  وی 
دارند هرچه زودتر مشکالت آب همدان برطرف شود. 
برده   نام  پروژه  َاَبر  عنوان  به  طرح  این  از  نیرو  وزیر 

نگاه می شود. آن  به  عنوان طرحی ملی  به  و  است 
به  چاه های کشاورزی،  تصریح کرد:  همدان  استاندار 
امانت  به  این چاه ها  وارد شبکه شده؛  صورت موقت 
آن  مالکان  به  زودی  به  باید  و  است  شده  گرفته 

شود. بازگردانده 
که  پدافندی  چاه  حلقه   30 افزود:  فرزاد  قاسمی 
اتصال  آماده  و  به سرعت حفاری  باید  تصویب شده 
به شبکه قرار گیرد؛ چاه های شرکت آبفا نیز در مدار 
باقی می ماند تا به صورت موقت نیازها برطرف شود.

پروژه  نخست  فاز  اینکه  به  اشاره  با  همدان  استاندار 
می شود،  بهره برداری  زودی  به  همدان،  به  آبرسانی 
در  لیتر   ۶00 نخست،  فاز  از  بهره برداری  با  افزود: 
 ۶00 انتقال  و  می شود  آبرسانی  شبکه  وارد  آب  ثانیه 
و  طرح  بهره برداری کامل  با  همزمان  نیز  دیگر  لیتر 

می گیرد. صورت  تصفیه خانه 

وعده کاهش زمان 
سهمیه بندی آب در همدان 

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت که با حضور ۴00 نفر 
ایمن و زیباسازی می  این استان  از عوامل راهداری محورهای مواصالتی 
کرد:  اظهار  با خبرنگاران  در گفت و گو  عادل مصدقی  مهر،  به گزارش  شود. 
بیش از ۴00 نفر از عوامل راهداری با 280 دستگاه سنگین و نیمه سنگین 

برای زیباسازی و افزایش ایمنی جاده های استان فعالیت می کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: خط کشی جاده ها، 
رنگ آمیزی حاشیه و میانه جاده، رفع نقص خاموشی محورها، نصب تابلو 
ارتقای  برای  است که  از جمله کارهایی  راه ها  در سطح  نیاز  مورد  عالئم  و 

انجام می شود. ایمنی جاده ها  ضریب 
وی اظهار کرد: گلستان پنج هزار و 200 کیلومتر راه مواصالتی شامل بزرگراه، 
راه اصلی و فرعی درجه یک، دو و سه دارد که سه راه آن یعنی آزادشهر - 
شاهرود مشهور به جاده خوش ییالق، رامیان - سه راهی شاهرود مشهور 
به اولنگ و مینودشت - گالیکش - سه راهی تنگراه)پارک ملی گلستان( 
خراسان  و  سمنان  استان  دو  با  گلستان  دهنده  ارتباط  استان  شرق  در 

هستند. شمالی 

فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل از تسریع در اجرای خط آبرسانی 
با  و گفت:  داد  خبر  مشگین شهر  شهرستان  توابع  از  نقدی  بخش  10 کیلومتری 
تکمیل ایستگاه پمپاژ آبرسانی آرانچی به موران طی روزهای آینده 1۷ روستای این 
شهرستان از نعمت آب برخوردار می شوند.به گزارش روز جمعه ایرنا سردار غالمحسین 
محمدی اصل در جریان بازدید از پروژه های آبرسانی بخش نقدی از توابع شهرستان 
مشگین شهر ضمن تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای این 

بخش، دستورات الزم را برای تکمیل پروژه تا دو هفته آینده صادر کرد.
بسیج  سازمان  مسئول  نوظهور  عباس  سرهنگ  بازدید  این  جریان  در  همچنین 
سازندگی سپاه استان طول خط آبرسانی به بخش  نقدی را 10 کیلومتر عنوان کرد و از 

دو برابر شدن  نیروی کار برای تسریع در تکمیل این پروژه خبر داد.
علیرضا نعمت سلطانی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل هم با اشاره به 
هماهنگی های انجام شده از سوی شرکت آبفای استان برای رفع موانع و کمبودهای 

تجهیزات مورد نیاز این طرح برای همکاری نهایی با سپاه قول مساعد داد.
در همین زمینه هماهنگی های الزم با شرکت برق استان برای پمپاژ و برق رسانی 

پروژه انجام شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی گفت: اکتشاف پهنه  معدنی شیروان 
- فاروج با همکاری سازمان زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی در دستور کار قرار 
دارد.علی جدی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: پهنه های معدنی شمال 
شرق کشور با روش اسکن کردن مطالعه شده ولی اکتشاف عملیاتی توسط سازمان 
زمین شناسی انجام نشده است.وی افزود: بخشی از پهنه شیروان به ویژه شمال این 
شهرستان معادن آهکی و منیزیم دارد و حتی سیلیس فراوان نیز وجود دارد که باید 

این ظرفیت در این منطقه فراوری شود.
جدی اظهار داشت: سرب، روی، بوکسیت و معادن آهکی در پهنه جنوبی این شهرستان 
وجود دارد که ضرورت دارد تا توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطالعه 
مجزا و جداگانه انجام شود. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: بخشی از معادن این شهرستان که در نزدیکی شهرستان اسفراین قرار دارد 
به نوعی قربانی معدن آلبالغ در این شهرستان شده است که به دلیل مشکالت، 
بهره برداری درستی از آن انجام نشده است.جدی به ظرفیت های گازی این شهرستان 
نیز اشاره ای کرد و گفت: به گفته مسئوالن هنوز این ظرفیت توجیه اقتصادی ندارد اما 

باید به این مهم توجه جدی شود.

آغاز عملیات ایمنی و زیباسازی
 محورهای مواصالتی گلستان

آبرسانی به ۱7 روستای گرمی 
طی روزهای آینده

پهنه  معدنی شیروان 
در خراسان شمالی اکتشاف می شود

| گرگان | | اردبیل | | خراسان شمالی |

راه اندازی »شهرک انرژی« 
در قزوین 

برای نخستین بار در کشور 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - قزوین 
استان قزوین با بیان اینکه »شهرک انرژی« برای 
قزوین  استان  در  پایلوت  به صورت  نخستین بار 
بوئین زهرا  زین آباد  و  آبیک  هللا آباد  مناطق  در 
راه اندازی خواهد شد، گفت: این طرح هم اکنون 
در مرحله ی مناقصه قرار دارد تا بار تولید برق بر 

باشد. تجدیدپذیر  انرژی های  دوش 
پیک  از  گذر  خصوص  در  خواجه وند  مسعود 
تابستان  پیک  از  قبل  ماه   2 کرد:  اظهار  تابستان 
شهرک های  شرکت  صمت،  سازمان  همکاری  با 
و  دقیق  برنامه ریزی  کشاورزی  جهاد  و  صنعتی 
1۴01 صورت گرفت که  از پیک  عبور  برای  مدونی 
بسیار  آن  در  هماهنگی  و  همکاری  مدیریت  نوع 

است. اهمیت  حائز 
از  بهینه  استفاده  هوشمندسازی  به  اشاره  با  وی 
استان  برق  مصرف  درصد   ۶8 برق گفت:  انرژی 
پیک  از  است.  گذر  و کشاورزی  صنعت  حوزه  در 
انرژی  طوری که  به  خورد  رقم  هوشمندسازی  با 
آنالین  به صورت  کشاورزی  و  صنایع  در  مصرفی 
طرز  به  تخلف  بروز  صورت  در  تا  می شد  رصد 

شود. اعمال  تذکرات  شده  کنترل 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
گفت: ۴8 درصد از مشترکین برق استان قزوین 
برای  سال گذشته  دارند.  قرار  صنعتی  بخش  در 
محدودیت های  صنعت  حوزه  در  مصرف  کنترل 
همکاری  با  امسال  اما  شد  اعمال  بی برنامه ای 
صنایع در »روز همکاری« و تعطیلی خطوط تولید، 
آن ها توانستند خارج از تایم همکاری، از 12 شب 
تا ۹ صبح به تولید ادامه دهند که در نهایت رشد 
در بخش صنعت  برق  درصدی مصرف   18 تا   1۶

بودیم. را شاهد 

۲۹ هزار هکتار از اراضی قم 
زیر کشت گندم و جو می رود 
قم - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
 2۹ پیش رو،  زراعی  سال  در  قم گفت:  کشاورزی 
نوع  بهترین  از  استفاده  با  هزار هکتار گندم و جو 
ارقام موجود در زمین های کشاورزی مناطق مختلف 

می شود. استان کشت 
ایرنا،  با  درگفت وگو  جمعه  روز  سالمی  محمدعلی 
بیان کرد: در همین رابطه 23 هزار هکتار از مزارع 
هکتار  هزار   ۶ همچنین  و  جو  برای کشت  استان 
از زمین های کشاورزی به کشت گندم آبی و دیم 
اختصاص خواهد یافت،  همچنین سه هزار هکتار 

نیز در قم کشت می شود. کلزا 
گذشته  سال های  عملکرد  اساس  بر  افزود:  وی 
هکتار  هر  در  نیز  امسال  پیش بینی  کرد  می توان 
برداشت  جو  و  ُتن گندم  پنج  تا  میانگین  طور  به 
شود که این میزان برای استان قم که با تنش های 
روبه  آبی  منابع  کمبود  مساله  جمله  از  محیطی 

است.  توجهی  قابل  رقم  است،   مواجه 
مهارت  از  قمی  این که کشاورزان  به  اشاره  با  وی 
باالیی برخوردار هستند، ادامه داد: کشاورزان استان 
استفاده  شده  اصالح  بذرهای  از  خود  کشت  در 
باالی  برای کیفیت  این مساله عاملی  می کنند که 

است. قم  در  تولید شده  زراعی  محصوالت 
سالمی گفت: در استان قم هماهنگی ها و اقدام های 
الزم برای آغاز سال زراعی از مدت ها قبل آغاز شده 
تولید  افزایش  شاهد  امسال  امیدواریم  و   است 
محصول و کیفیت باالی آن باشیم و کشاورزان قمی 

درآمد خوبی کسب کنند.

مدرس خیابانی افزود: سازمان 
جهاد کشاورزی سیستان و 

بلوچستان از چهار مسیر فعال 
کردن واحدهای مرغداری 

موجود و به ظرفیت رساندن 
آنها، اجرای طرح های توسعه 
مرغداری، احداث پروژه های 
جدید و همچنین افزایش 

دوره های جوجه ریزی نقشه 
راه تولید مرغ استان را طراحی 

نموده است که جای بسی 
تقدیر و قدردانی دارد

اراک - فرماندار اراک گفت: زمین مورد نیاز برای 
ساخت مراکز تجاری صنوف آالینده و مزاحم اراک 
با همکاری نهادهای متولی تأمین شده و اقدامات 
الزم برای انتقال این صنوف از داخل شهر در حال 

انجام است.
امیر هادی با اشاره به اقدامات صورت گرفت برای 
شهر  محدوده  از  آالینده  و  مزاحم  صنوف  انتقال 
چه  مزاحم  صنوف  برخی  وجود  کرد:  اظهار  اراک 
از نظر بصری و زیبایی شهری برای اراک چندان 
خوشایند نیست و چه از نظر مزاحمت سر و صدا، 
مشکالت کاری که برای سکنه و همسایگان این 
صنوف ایجاد می کند که با توجه به خواست مردم 
و پیگیری های صورت گرفته اداری اقدامات اولیه 
برای انتقال صنوف مزاحم در شهر اراک در حال 
انجام است. وی افزود: تالش داریم تا این صنوف 
با همکاری و همراهی اصناف، شهرداری و سایر 
نهادهای متولی طی برنامه ای به خارج از محدوده 

شهری منتقل شوند.
حضور  با  که  جلسه ای  طی  کرد:  بیان  هادی 

برای  الزم  زمین  شد،  برگزار  اراک  شهر  مسئوالن 
ساخت مراکز تجاری صنوف مزاحم اراک در نظر 
گرفته شد تا هر صنفی با دریافت زمین الزم اقدام 
انتقال  و  تجاری  واحدهای  اجرای کار ساخت  به 

بکند. خود  تابع  صنوف 
برای  نخست  گام  کرد:  بیان  اراک  فرماندار 
اجرای  برای  الزم  هماهنگی  و  زمین  اختصاص 
برداشته  اراک  در  مزاحم  صنوف  انتقال  طرح 
شده و با جدیت پیگیر اجرایی شدن این طرح 
اداره کل  اراک هستیم، که خوشبختانه  شهر  در 
مطلوبی  بسیار  همکاری  زمینه  این  در  اوقاف 
داشته و امیدواریم بتوان با سرعت و قدرت کار 
انتقال صنوف مزاحم از محدوده شهری اراک را 

کنیم. اجرایی 
نقطه  به  رسیدن  برای  باید  خاطرنشان کرد:  وی 
به  را  شهری  توسعه  ابعاد  تمام  شهری  مطلوب 
صورت همزمان پیش برد و نمی توان در بخشی از 
فعالیت توسعه شهری گام برداشت ولی از سایر 

ماند. مغفول  آن  بخش های 

سیستان و بلوچستان- استاندار سیستان و بلوچستان 
مرغداری  واحد   ۴5 از  بهره برداری  اینکه  بیان  با 
در  ارزنده ای  گام  استان  در  سیزدهم  دولت  در 
شاهد  بزودی  رود، گفت:  می  بشمار  خودکفایی 
مرغ خواهیم  تولید گوشت  در  استان  خودکفایی 
خیابانی  مدرس  حسین  ایسنا،  گزارش  بود.به 
در  مرغداری  واحد  یک  از  بهره برداری  آیین  در 
کشاورزی  جهاد  سازمان  افزود:  سرباز  شهرستان 
توسعه  را در جهت  انقالبی  و  اقدام جهادی  استان 
آن  ثمره  است که  نموده  آغاز  استان  در  مرغداری 

است. مرغداری  واحد   5۴۷ احداث  مجوز  صدور 
وی ادامه داد: با اقدامات ارزشمند این سازمان از 
واحد   ۴5 امسال  شهریور  تا  سال گذشته  شهریور 
افزوده  استان  به مجموعه مرغداری های  مرغداری 
با پیشرفت فیزیکی 20 تا  نیز  شده و 333 واحد 

۹0 درصد در حال ساخت است.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز 

واحد مرغداری شهرستان سرباز در جنوب  دومین 
نیز  سال  پایان  تا  و  رسید  بهره برداری  به  استان 
استان  شهرستان  این  در  مرغداری  دیگر  واحد   5

می شود. افتتاح 
مدرس خیابانی افزود: سازمان جهاد کشاورزی 
فعال  مسیر  چهار  از  بلوچستان  و  سیستان 
ظرفیت  به  و  موجود  مرغداری  واحدهای  کردن 
رساندن آنها، اجرای طرح های توسعه مرغداری، 
افزایش  همچنین  و  جدید  پروژه های  احداث 
مرغ  تولید  نقشه راه  جوجه ریزی  دوره های 
بسی  جای  که  است  نموده  طراحی  را  استان 

دارد. قدردانی  و  تقدیر 
وی بیان کرد: تمام تالش در سیستان و بلوچستان 
از  مرغ  تولید  زنجیره  تکمیل  با  تا  است  این  بر 
کشتارگاه ها  راه اندازی  تا  روزه  یک  جوجه  تولید 
بتوان شاهد خودکفایی در تولید مرغ و صادرات به 

بود. همسایه  کشورهای 

صنوف آالینده به خارج از محدوده شهری اراک منتقل می شوند

خودکفایی سیستان و بلوچستان در تولید گوشت مرغ در آینده نزدیک

فرماندار اراک: وجود برخی صنوف 
مزاحم چه از نظر بصری و زیبایی 

شهری برای اراک چندان خوشایند 
نیست و چه از نظر مزاحمت سر و 

صدا، مشکالت کاری که برای سکنه 
و همسایگان این صنوف ایجاد 
می کند که با توجه به خواست 

مردم و اقدامات اولیه برای انتقال 
صنوف مزاحم در شهر اراک در حال 

انجام است

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

 1۴0011۴۴0۹0010003۹۴ كالسه   1۴01/2/5 مورخه   1۴00۶030۹0010000۹۶ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی عبدالعلی شفیعی فرزند وجیهه اله كد ملی 
۴32125۶۹8۴ صادره قزوین ششدانگ یكباب خانه به مساحت ۶8/1۷ متر مربع پالك 2۴ فرعی از 20 اصلی بخش 
۴ جنوبغرب قزوین كه در سهم مالك متن قرار گرفته گردیده است . مراتب طی شماره های 1۴01/2/2۴ -۴80۹ و 
1۴01/3/۹-۴821 روزنامه والیت و 1۴01/2/2۴-228۶ و 1۴01/3/۹-2300 روزنامه پیام ما منتشر گردیده است كه 
برابر رای اصالحی شماره 1۴01۶030۹0010005۶0-1۴01/۴/25 میزان مساحت از ۶8/1۷ متر مربع به ۶۹/21 متر مربع 
افزایش و اصالح گردید لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/۶/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/۶/1۹

شعبان عسگری 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر رای شماره 1۴00۶031۹0۹10018۶۴ - 1۴00/12/1
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا ساالری سیف آباد فرزند سهراب بشماره 
شناسنامه 51۹ صادره از جیرفت در ششدانگ مغازه )جهت الحاق به سند پالک 12۴ فرعی از ۴۹ اصلی( به مساحت 
۴/۴0متر مربع پالک - فرعی از ۴۹ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۹- اصلی قطعه یک واقع در عنبراباد محمد  
آباد بی بی شهری بخش ۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمود کنت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01.۶.1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01.۷.2

مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد وامالک

وم
 د

ت
نوب
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ت ا

نوب آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر   

نظر به دستور مواد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20، امالک متقاضیانی که 
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 5۹ اصلی بخش 1۶ 

12312 فرعی بنام آقای سید علی حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر عرصه وقف می باشد به 
مساحت 151.80 مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای حسن نیکبخت 

کفشگری مالک رسمی.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  موجب  به  لذا   -
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 

اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 

به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۶/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/0۶/1۹

شناسه آگهی: ۱370۱7۵

شماره مزایده: ۱۴0۱0۴3۱03730000۴۲
تاریخ ثبت: ۱۴0۱/0۶/۱۴

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی مزایده اتومبیل    
یک دستگاه اتومبیل سواری سایپا se 131 مدل 13۹۶ به رنگ سفید 
به  و شماره شاسی 12۷85۷۶   m1358311۷8 موتور و شماره  روغنی 
شماره ۶3۶ط 32-ایران 82 متعلق به آقای سلیمان منصور کیائی که 
طبق گزارش کارشناس بیمه شخص ثالث مالحظه نگردید .گلگیر عقب 
سمت راست ضربه خورده و نیاز به صافکاری دارد ) احتماال بدون رنگ 
قابل صافکاریست( گلگیر جلوی سمت چپ و زیر چراغ آثار کشیدگی 
است که با قلم مو رنگ شده است. سپر در سمت چپ جلو سائیدگی 
دارد. درب عقب چپ و گیگیر عقب چپ کشیدگی و سائیدگی دارد. گلگیر 
اتومبیل و سیستم  با قلم دارد . صندلی عقب  جلو سمت راست رنگ 
اقای سلیمان  به  است  متعلق  مذکور  اتومبیل  است.  صوتی کنده شده 
منصور کیائی که خانم زینب دانش مهر به استناد سند نکاحیه راجع به 

وصول مهریه علیه نامبرده اقدام به صدور اجرائیه نموده است. و طبق 
گزارش کارشناس اتومبیل مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصدو پنجاه 
میلیون ریال ارزیابی گردید که در روز شنبه مورخه1۴01/۷/2 از ساعت 
۹ الی 12 به نشانی: تنکابن - پارکینگ آسیا از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد . حق حراج و نیمعشر بر عهده بدهکار پرونده است. 
کلیه هزینه ها بر عهده برنده مزایده است . شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است و 
حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است که مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند. مبلغ مذکور قابل 

استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1۴01/۶/1۹

هادی مالحسینی 
سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
شناسه آگهی۱37۸۴3۵

وم
 د

ت
 شماره: ۱3/۱۴0۱/۱۵۴۲نوب

تاریخ: ۱۴0۱/0۵/30
جمهوری اسالمی ایران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک

 استان مازندران   
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
120011۹8 مورخ1۴01/0۴/30 هیات اول موضوع قانون 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
به  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نکا  ملک 
مالکیت دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی اداره 
بهزیستی شهرستان نکا به شماره شناسه 1۴00028۷0۹0 
به  باب ساختمان  اعیان یک  و  در ششدانگ عرصه 

مساحت 308/33 مترمربع پالک 5۷- اصلی 
واقع در مازندران بخش 18 ثبت نکا به کالسه 
فرمانداری  توسط  شده  واگذاری   ۶3۹/۹۹
شهرستان نکا محرز گردیده لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۶/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/0۶/1۹

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

شناسه آگهی: ۱3۶۸۶۴0 
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0۱3/۱۴0۱/۱۶۶۵
۱۴0۱/0۶/0۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان مازندران  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
مورخ   12000۹2۷ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۴01/0۴/01
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  نکا  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیره زارعین به شماره 
ملی ۴۹۹۹۶3۷۶85 فرزند ابراهیم در ششدانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
221 مترمربع پالک ۴- اصلی واقع در مازندران بخش 

۹ ثبت نکا به کالسه 202/1۴00خریداری شده از 
وارثین مرحوم محمدرضا زارعین محرز گردیده 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا درصورتی که 

متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به 
نمایند. بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۶/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/0۷/02

امیر خندان رباطی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
شناسه آگهی: ۱377۸0۲
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه
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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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راز و جرگالن؛ سرزمین کوه ها و دره های رازآلود/ شهرستان مرزی و ترکمن نشین راز و جرگالن با فرهنگ های مختلف و مناظر طبیعی دیدنی، و تاریخی کهن در استان خراسان 
شمالی قرار دارد؛ و مرکز آن شهر راز است. بخش وسیعی از شهرستان راز و جرگالن در طبیعتی کوهستانی و بکر و دره های فراوان، واقع شده است./ عکس از فائزه کابلی

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

قطع  از  جلوگیری  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
برازجان توسط شهرداری«  بلوارهای شهر  درختان 
در وب سایت کارزار در جریان است. در متن این 
محیط   حفاظت  سازمان  رئیس  به  خطاب  کارزار 
زیست و رئیس فراکسیون محیط  زیست مجلس 
استحضار  به  »احترامًا  آمده:  اسالمی  شورای 
اقدام  یک  در  برازجان  شهرداری  می رساند، 
فنی  دفتر  از  ابالغی  بخشنامه  برخالف  و  ناباورانه 
شهرداری های  تمام  به  بوشهر  استانداری  عمران 
اعالم  و  درختان  قطع  ممنوعیت  بر  مبنی  استان 
اقدام  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  برای  مجازات 
بیمارستان  بلوار حدفاصل میدان  به قطع درختان 
تا فلکه فردوسی نموده است. در این اقدام تعداد 
و  شده  هرس  و کنوکارپوس  نخل  درخت  زیادی 
زیبا از بین رفته اند. از مسئولین محترم خواستار 
 ۷ از  این کارزار  هستیم.«  موضوع  این  پیگیری 

دارد. ادامه   1۴01 آبان   ۷ تا  و  آغاز شده  شهریور 

سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست

تا زنده ام چو شمع ازینم گزیر نیست

هر درد را که می نگری هست چاره ای

درد محبت است که درمان پذیر نیست

هیچ از دل رمیده ما کس نشان نداد

پیدا نشد عجب که به دامی اسیر نیست

بر من کمان مکش، که از آن غمزه ام هالک

بازو مساز رنجه که حاجت به تیر نیست

رفتی و از فراق تو از پا درآمدم

باز آ که جز تو هیچکسم دستگیر نیست

سهلست اگر گهی گذرد در ضمیر تو

وحشی که جز تو هیچکسش در ضمیر نیست

وحشی بافقی

»یک  عنوان  با  عکس  نمایشگاه گروهی 
اسداللهی  نجفی  بهداد  با کیوریتوری  آن« 
روز یکشنبه 20 شهریور ماه 1۴01 در مجموعه 
تهران  انقالب  باشگاه  در  واقع  راگادید 
از  افتتاح می شود. به گزارش مهر به نقل 
روابط عمومی نمایشگاه، در این نمایشگاه 
آثار بیش از 50 تن از اساتید و هنرمندان 
عکاس ایران به نمایش در می آید. به گفته 
بهداد نجفی »یک آن« ادامه مسیر برگزاری 
رشته های  برای  گروهی  نمایشگاه های 
با  و  بوده  تجسمی  هنرهای  گوناگون 
برنامه ریزی های انجام شده به یک رویداد 

می شود. بدل  سالیانه 
سعیده آرین مدیر هنری این رویداد در ادامه 
گفت: امروزه به واسطه گوشی های هوشمند، 
همه اگر سوژه خوبی بیابند می توانند عکس 
خوبی ثبت کنند و اگر در زمان مناسبی قرار 
بگیرند هم می توانند عکس خوبی داشته 
خلف  فرزند  عکاسی«  »هنر  اما  باشند؛ 

سوژه خوب در زمان مناسب است و عکس 
فوق العاده محصول همزمانی سوژه ناب در 
موقعیت خاص است. یک لحظه قطعی، 
یک آن، در ثبت واقعیتی مربوط به گذشته 
است که وجه هنرمندانه عکاسی در دنیای 
مدرن را نمایش می دهد و هنر عکاسی را از 

صنعت عکاسی متمایز می کند.
این نمایشگاه تا 8 مهرماه 1۴01 همه روزه 
از 8 صبح تا 8 شب در مجموعه راگادید 

است. بازدیدکنندگان  پذیرای 

تمایز هنر عکاسی 
با صنعت عکاسی در  »یک آن«

درخواست جلوگیری 
از قطع درختان 

بلوارهای شهر برازجان 

کارزار

انتشارات: کتابکده کسری
الهام   معماری،  در  بیومورفیک  »طراحی 
موجود  زیستی  ساختارهای  از  تقلید  و 
منظور  به  طراح  توسط  طبیعت  در 
که  است  بهتر  راه  حل های  به  دستیابی 
امروز به مدد پیشرفت های چشمگیر در 
فناوری ساخت و اجرا، مورد توجه قرار 
است  مدخلی  کتاب  این  است.  گرفته 
به معماری بیومورفیک؛ ابتدا به واکاوی 
ریشه های تاریخی پرداخته و اصول این 
روش طراحانه را معرق و تبین می نماید، 
موردی  نمونه های  معرفی  به  ادامه  در 
می پردازد  زمینه  این  در  شده  انجام 
فناوری های  بر  مبتنی  نمونه هایی  و 
در  پارامتریک  روش های  و  دیجیتال 
سعی  و  انتخاب  را  ساخت  و  طراحی 
در  صحیح  فرآیندهای  ارائه  با  تا  کرده 
محیط های  در  موفق گروهی  پروژه های 
شدن  روشن  به  دانشگاهی،  و  حرفه ای 
چهارچوب  ها و قالب هایی برای استفاده 
هوشمندانه از معماری جذاب بیومورفیک 
به شکل عملی کمک نموده و نقش یک 
راهنما برای دانشجویان و یک منبع الهام 

نماید.« ایفا  را  معماران  برای 
روش های  از  وسیعی  طیف  این کتاب 
به  نگاهی  با  را  معاصر  بیومورفیک 

بیانگر روش ها و  13نمونه موردی را که 
به کار رفته توسط معماران  رویکردهای 
دانشگاهی است،  و موسسات  حرفه ای 

می دهد. قرار  بررسی  مورد 
»سازه های  صفحه ای   15۹ کتاب 
با  فصل  سه  در  بیومورفیک« 
سازندهای  و  زمین  »آب،  عناوین 
نظام های  و  »گیاهان  زمین شناسی«، 
ویژگی های  و  شاخه بندی«، »ساختارها 
و  رویکردها  ارزیابی  بر  عالوه  جانور« 
امروزی  بیومورفیک  طراحی  امکانات 
و  آموزش  کاربرد،  در  آن ها  قابلیت  بر 

می کنند. تاکید  تمرین 
نوشته  بیومورفیک«  »سازه های  کتاب 
ایران  ترجمه  با  آگاتیدیس  آستریوس 
کسری  کتابکده  انتشارات  در  بهلولی 
نسخه   500 شمارگان  و  صفحه   15۹ در 

است. شده  منتشر 

| سازه های بیومورفیک | 
| آستریوس آگاتیدیس |

| ترجمه: ایران بهلولی |

| خوانش »اون آقا، اون خانوم« 
در نوفل لوشاتو |

پی یر  ژان  نویسندگی  به  خانوم«  اون  آقا،  »اون  نمایشنامه 
شهریورماه   1۹ شنبه  داروفروش  سارا  کارگردانی  و  مارتینز 
خوانش می شود. به گزارش هنرآنالین، »اون آقا، اون خانوم« 
و  عابدین زاده  رضا  ترجمه  مارتینز،  پی یر  ژان  نویسندگی  به 
ساعت  شهریور   1۹ شنبه  روز  داروفروش  سارا  کارگردانی 
می شود.  نمایشنامه خوانی  نوفل لوشاتو  عمارت  در   1۹:۴5
هانیه  لک،  محمد  محمدحسین کهن زاده،  بزرگمهر،  کاترین 
یوسفی، پریسا شریفی و علیرضا سلیمانی به ترتیب در این 
و همچنین هستی  نمایشنامه  به خوانش شخصیت های  اثر 

می پردازند.  نمایش  این  در  توضیح خوانی  به  اکرمی راد 

| »خاطره های خط خطی« 
سه گانه ای از ترانه های ایرانی |

مستند »خاطره های خط خطی« به کارگردانی ناصر صفاریان برای 
سومین بار در سوئد به نمایش درمی آید. به گزارش ایسنا، این 
مستند در سال های گذشته، دو بار در سوئد به نمایش درآمده 
بود و حاال در برنامه »شب فرهنگی آپساال«، در تاریخ 10 سپتامبر 
این کشور  آپساالی  شهر  در  بار  سومین  برای  شهریور(،   1۹(
نمایش داده می شود. »خاطره های خط خطی« یکی از فیلم های 
سه گانه ای ست که ناصر صفاریان چند سال قبل درباره ترانه های 
ایرانی ساخت. این فیلم به موج ترانه های ضدعاشقانه و استقبال 
از آن در دهه هشتاد خورشیدی می پردازد و پیشینه این گونه 
صحبت از نفرت به جای عشق در ترانه های گذشته ایرانی را مورد 

اشاره قرار می دهد.

| تئاتر  |

| سینما |

لیست  در  پیامک  ارسال  وجود  با  شما  »نام 
خبرنگاران  به  که  است  پاسخی  این  نیست.« 
داده می شود و متصدیان ایستگاه های مترو نیز 
از شارژ کارت آنها خودداری می کنند. به گزارش 
پیشنهاد  به  بنا  که  است  چندسالی  ایسنا، 
در  تهران،  شهر  شورای  تصویب  و  شهرداری 
حمل  بلیت های  کارت  وضعیت  بررسی  هنگام 
اقشار  جزو  نیز  خبرنگاران  عمومی،  نقل  و 
خاص محسوب شده و از تخفیف بلیت مترو و 
از  بخشی  تا حداقل  بهره مند می شوند  اتوبوس 

تهیه  برای  این قشر که  آمد  و  هزینه های رفت 
آنهم  شهر  مختلف  نقاط  به  سفر  به  مجبور  خبر 
به دفعات زیاد هستند جبران شده و از سویی 
به استفاده از حمل ونقل عمومی ترغیب شوند.

متقاضی  خبرنگاران  که  بود  اینگونه  رویه 
من«  »تهران  سامانه  در  بلیت  کارت  دریافت 
مدیرمسئول  تایید  از  بعد  و  کرده  نام  ثبت 
برای خبرنگاران پیامک آمده و آنها برای شارژ 
الکترونیک،  بلیت  باجه  به  خود  بلیت  کارت 
بلیت  کارت  و  مراجعه  منتخب  ایستگاه های 

رویه  این  امسال  اما  می کردند؛  شارژ  را  خود 
هم  کسی  و  شده  اختالل  دچار  مشخص 

نیست. خبرنگاران  سردرگمی  پاسخگوی 
ماهه  چند  تاخیر  با  اینکه  با  جاری  سال  در 
خبرنگاران  برای  پیامک  سال،  آغاز  به  نسبت 
به  خود  بلیت  کارت  شارژ  برای  شد که  ارسال 
از  برخی  اما  مراجعه کنند  مترو  های  ایستگاه 
آنان با مراجعه به ایستگاه ها با پاسخ متفاوتی 
آنها  به  بلیت  متصدی  که  چرا  شدند؛  مواجه 
و  نیست  سامانه  در  نامشان  که  کرد  اعالم 

کند.  شارژ  را  آنها  کارت  نمی توانند 
کارت  شارژ  در  اختالل  این  گزارش  بنابراین 
پیامک  ارسال  علی رغم  خبرنگاری  بلیت های 
دارا بودن این امتیاز برای آنان، در حالی ایجاد 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  که  شده 
در  حومه  و  تهران  مترو  بهره برداری  شرکت 
کارت  اعالم کرده »مشکل سامانه شارژ  خبری 
بلیت برطرف شده و شهروندان و مسافرانی  که 
می توانند  باشند  شده  مشخص  شرایط  دارای 
برای ثبت نام و پیگیری درخواست های خود به  
https://register-eticket.tehran. آدرس 

مراجعه  کنند…«  ir
حل  برای  مربوطه  مسئوالن  اعالم  وجود  با 
با  شارژها  هم  باز  اما  بلیت ها؛  کارت  مشکل 
به  قدیمی  پاسخ  همان  و  است  مواجه  مشکل 
با وجود  خبرنگاران داده می شود که »نام شما 

نیست.« لیست  در  پیامک  ارسال 

 8 در  ایران«  طبیعت گردی  »100مسیر  کتاب 
 12۹ در  کتاب  از  استفاده  راهنمای  و  فصل 
صفحه در بهار 1۴01 توسط نشر »اگر« منتشر و 
نویسنده  پارسا،  پرویز شجاعی  بازار شد.  روانه 
آبشارها،  قله ها،  معرفی  بر  عالوه  کتاب،  این 
درباره  نمکی،  گنبدهای  و  تاالب ها  دریاچه ها، 
بیراهه گردی  دره نوردی،  پیمایش،  رکاب زنی، 
این  فرعی  و  اصلی  مسیرهای  و  )آفرود( 
به  عالقه مندان  به  را  توضیحاتی  جاذبه ها 
به  است که  ارائه کرده  طبیعت  در  گردشگری 
تجربه،  سفر،  سال  پانزده  »حاصل  او  گفته 
کوه ها،  در  عکاسی  و  پژوهش  نکته برداری، 

بیابان ها، کویرها، جنگل ها، رودخانه ها، دره های 
قالب گشت های  در  ایران  مختلف  استان های 

است.« تحقیقاتی  و  شناسایی 
و  سفر  ضرورت های  از  یکی  ایرنا،  گزارش  به 
است.  سفر  مقصد  درباره  مطالعه  گردشگری 
طبیعت  در  گردشگری  هدف  اگر  آنکه  حال 
است، مسیریابی و انتخاب بهترین و امن ترین 
اقلیم  با  آشنایی  و  پیمایش  نحوه  مسیرها، 
منطقه، منبعی معتبر مانند کتاب، آن هم کتابی 
طبیعت گردی  حرفه ای  راهنمای  یک  که  را 
100مسیر  کتاب  مانند:  می طلبد  باشد  نوشته 
در مقدمه  پارسا  ایران. شجاعی  طبیعت گردی 

طبیعت  در  »گردشگر  می نویسد:  کتاب  این 
مستلزم احترام به آن است، یادگیری و توجه 
از صدمه رساندن به  به نکات فنی و علمی که 
و  گردشگر  هر  برای  می کند  جلوگیری  طبیعت 
بدون شک  است.  واجب  طبیعت  به  عالقه مند 
ایران زیبا، مسیرها و مقصدهای پرشماری دارد 
این کتاب  در  آنها  همه  به  پرداختن  مجال  که 
آینده  در  بتوانیم  امیدوارم  اما  نیست،  میسر 
و  بهتر  قدم های  دیگر  کتاب های  در  و  نزدیک 

برداریم.« شایسته تر 
عالقه مندان  به  طبیعت  در  راهنمای گردشگری 
داشتن  همراه  به  که  است  کرده  یادآوری 
ابزارهای مسیریابی همچون قطب نما، GPS و 
در صورت نیاز استفاده از اطالعات مربی فنی یا 
راهنمای محلی در بسیاری از سفرها الزم است 
و باید برای آن آمادگی داشته باشید، همچنین 
و  تجهیزات  داشتن  همراه  به  و  فنی  آگاهی 
مهمی  اصل  سفر  نوع  هر  برای  الزم  امکانات 
طبیعت  در  سفری  هیچ  آن  بدون  که  است 
دیدنی  جاذبه های  از  یک  نیست.  امکان پذیر 
100مسیر  کتاب  در  آبشارها هستند که  طبیعت 
طبیعت گردی ایران، یازده آبشار زیبای ایران را 
معرفی و مسیرها و انواع آن، ویژگی ها، ارتفاع 
و عرض، نزدیکترین شهر و روستا به آن حتی 
نقلیه ای را که برای رسیدن به آن مورد  وسیله 

است.  تشریح کرده  است،  نیاز 

شارژ کارت بلیت خبرنگاران در ابهام

کتاب »۱00مسیر طبیعت گردی ایران« راهنمایی برای گردشگری


