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یادداشتی از هوشنگ ضیایی درباره »هدایت اهلل تاجبخش«

تغییر نگرش شکارچیان
مدیون »تاجبخش« است 

سازمان  به  ورودم  ابتدایی  سال های  به  تاجبخش  دکتر  با  من  با  آشنایی 
شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1349 برمی گردد. آن سال براى اولين بار 
براى آشنايى با دكتر تاجبخش به ساختمان کارگاه تاکسیدرمی که در خیابان 

خارک بود رفتم. 

بازگشت به ۷ سال قبل
فیروز قاسم زاده: امیدواریم در زمستان در نوار غربی بارش های خوبی را شاهد باشیم تا به افزایش سطح آب دریاچه کمک کند

سخنگوی صنعت آب کشور از وضعیت دریاچه ارومیه گزارش داد 

 قطع 100 درخت در باغستان سنتی قزوین پرونده دست درازی به این اثر ثبت ملی را دوباره باز کرد 

شهر، باغستان را می خورد شهر، باغستان را می خورد 
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سازمان زیباسازی شهر تهران از برنامه تازه 
برای مرمت مجسمه فردوسی خبر داد 

وعده مرمت
تندیس شاعر شاهنامه

هشدار سازمان بازرسی 
درباره هجوم آفات

به جنگل های هیرکانی

۴

۵

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

در اجرای سیاست های ابالغی 
رهبری غفلت کرده ایم 

3

۶ادامه در صفحۀ

| کارشناس تاریخ و فعال محیط زیست |

| مه سیما درگی |

چه کسی درختان
باغستان را کُشت؟

یک بار دیگر پس از انتشار خبر قطع درختان 
باغستان سنتی قزوین، شورای شهر خود را 
از این مسئولیت بری دانسته و بار مسئولیت 
انداخت.  سودجو  افراد  گردن  به  را  آن 
شنیده ها حاکی از آن است شهردار قزوین 
از باغدار منتشرکننده این خبر، شکایت کرده 
است. اما مسئله  این است که کدام ارگان 
درختان  قطع  برای  مجوزی  چنین  دولتی، 
صادر کرده است؟ چرا درختان مثمر پسته را 
هدف قرار داده اند؟ چوب درخت پسته برای 
خاصی  استفاده    دیگر  افراد  و  قاچاقچیان 
ندارد، پس چرا آن ها را قطع کرده اند؟ چرا 
درختان مجاور پل امام رضا را شبانه به زیر 
یوغ اره کشاندند؟ چه کسانی و چرا دقیقًا 
به همان نقطه ای که پیش از آن 200 اصله 
درخت دیگر قطع شده بود، مراجعه کردند 
و این عمل قبیح را تکرار کردند؟ شهرداری 
قزوین به جای پیگیری این موارد اما چه 
کرد؟ از ناشر خبر در حرکتی قهری، شکایت 
کرد. این عمل اگر طبق شنیده ها با مجوز 
از سوی شورای  باید  یا مجوز  انجام شده، 
عالی معماری و شهرسازی اعطا شده باشد 
در  عمرانی  فعالیت  ممنوعیت  مصوبه  که 
شورا  این  سوی  از   98 سال  در  باغستان 
چنین  است که  بعید  پس  و  شده  صادر 
یا  باشد.  داده  حرکتی  چنین  به  مجوزی 
اینکه از وزارتخانه میراث فرهنگی و صنایع 

آب شرب بهانه
ن پرداختن حقابه تاالب ها

-1400 آبی  پایان سال  در  ارومیه  دریاچه  تراز 
1399 )31 شهریور سال 1400( برابر با 1270.65 
متر بود که نسبت به پایان شهریور سال 1394 
)1270.08(، با افزایش 57 سانتی متری مواجه 
شده بود. بدین معنا که ماحصل اقدامات انجام 
گرفته در دو دولت قبلی تحت عنوان طرح ملی 
وضعیت  بهبود  موجب  ارومیه  دریاچه  نجات 
بود. تراز دریاچه در حال  ارومیه شده  دریاچه 
حاضر نسبت به سال 1394 صرفًا 9 سانتیمتر 
زیاد شده است. بر این اساس می توان گفت 
به دلیل عملکرد نامناسب تأمین حقابه دریاچه 
ارومیه در سال جاری، دریاچه دچار عقبگردی 

3ادامه در صفحۀ

فراخوان مزایده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/20- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/21

نوبت دوم

کاربریپالک ثبتیموضوعشماره فراخوانردیف
مساحت عرصه 

)متر مربع(
قیمت کل 

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

شرایط 
فروش

12001003501000017

فراخوان واگذاری یک قطعه 
زمین با کاربری گردشگری 

.جهت احداث  طرح گردشگری 
در حریم  شهر شهربابک -بلوار 

شهید سلیمانی 

قسمتی از پالک 
یک از 3724 
اصلی واقع 

در بخش 47 
شهرستان یزد

11250123,750,000,0006.187.500.000گردشگری
نقد و 

اقساط

دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان

شناسه آگهی : 1379415

جناب آقای مهندس  محمود هاشمی

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم ِ ُیْؤِتیِه َمْن َیشاُء َو اللَّ  ذِلَک َفْضُل اللَّ

انتصاب شایسته جناب  عالی به عنوان  سرپرست شرکت 
می نماید.  عرض  تبریک  را  شمالی  خراسان  استان  گاز 
رجای واثق دارد حضور شما در این مسئولیت به عنوان 
خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید 
بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم 
سالمت  و  عزت  مزید  و  توفیقات  دوام  خواهد گردید. 

جناب عالی را از جهاندار جان آفرین مسئلت دارد.

سمیه باقرزاده سرپرست روزنامه پیام ما در خراسان بزرگ 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( 

سامانه جامع مدیریت احداث و بهره برداری  نیروگاههای 
تجدیدپذیر و پاک مقیاس بزرگ به شماره ۲۰۰1۰۰1۰۲۰۰۰۰۰۰7

نوبت اول

که  است  پدیده ای   ، زمین  فرونشست  شهرکرد- 
قرار  توجه  مورد  رسانه    ها  در  سالی  چند  آن  کلیدواژه 
گرفته است، درست مانند رانش زمین که 2 دهه پیش 
روستای آبکار منطقه لبد بازفت را بلعید و دیگری اثری 
نگذاشت.  باقی  شهرستان کوهرنگ  در  روستا  این   از 
بحران  مدیریت  سازمان  رییس  و  کشور  وزیر  معاون 
کشور در چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: از مجموع 309 
دشت  کشور؛ 209 دشت بیش از 18 سانتیمتر نشست 
داشته است و این فرو نشست به عنوان یک تهدید دیده 
می شود. محمد حسن نامی در شهرکرد افزود: از 42سانحه 
می دهد که  رخ  ایران  کشور  در  آن  مورد   31 طبیعی 
مهمترین آن شامل سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، 
رانش زمین، فرونشست، آفت گیاهی و طوفان است.
بر اساس گزارش ایرنا، وضعیت دشت های چهارمحال و 
بختیاری اکنون مطلوب نیست به گونه ای که این استان 
دارای 10 دشت اصلی است که از این تعداد چهار دشت 
شهرکرد، بروجن- فرادنبه، سفیددشت و خانمیرزا ممنوعه 
بلداجی،  شلمزار،کیار، گندمان-  دشت های  و  بحرانی 
 جونقان- فارسان، مالخلیفه و لردگان ممنوعه شده است.
ترسیم هیدروگراف معرف آبخوان و نقشه های هم ُافت 
آب زیرزمینی نشان می دهد که با توجه به افت سطح 

اعالم  ممنوعه  اصلی  دلیل  مخزن  و کسری  ایستابی 
کردن دشت ها است و چنانچه دشت ممنوعه با پدیده 
فرونشست روبرو شود آن دشت ممنوعه بحرانی اعالم 
شده و برداشت آب در  آن  با محدودیت روبرو می شود.
در 2 دهه گذشته متوسط ُافت سطح ایستابی دشت ها 
در استان بین 35 تا 40 سانتی متر بود اما در سال های 
اخیر به بیش از یک متر در سال افزایش یافته و در 2 
سال آبی اخیر میزان افت سطح ایستابی تشدید است.
بر این اساس طی 2 سال گذشته افت سطح ایستابی 
در دشت شهرکرد 253 سانتی متر، در دشت شلمزار 
در  در دشت کیار 353 سانتی متر،  391 سانتی متر، 
دشت جونقان - فارسان 463 سانتی متر، در دشت 
سفیددشت 289 سانتی متر و در دشت خانمیرزا 400 
سانتی متر گزارش شده است که این موضوع حکایت 
استان نسبت  این  آبی  منابع  دارد که وضعیت  آن  از 
دارد. قرار  بحرانی تری  استانهای دیگر در وضعیت  به 
خانمیرزا  دشت  آب،  حوزه  کارشناسان  نظر  براساس 
بیشترین فرونشست را در بین دشت های استان به 
خود اختصاص داده است به گونه ای که در این دشت 
نوع  در  است که  فرونشست مشاهده شده  متر  یک 

خود یک بحران است.

دشت های  چهارمحال و بختیاری
  اسیر فرونشست

فارس - استاندار فارس با بیان اینکه ساالنه 15 
درصد از چاه های غیرمجاز باید پر شود و هر فرماندار 
نیز موظف است که این امر را اجرا کند گفت: هیچ 
نشود.  زده  تاالب ها  محدوده  در  جدیدی   چاه 
ستاد احیای تاالب های استان فارس روز گذشته با 
سه دستور کار با محوریت ارائه گزارش کمیته محلی 
تاالب پریشان و تدوین برنامه زیست بومی تاالب 
 ارژن و انعقاد قرارداد با دانشگاه شیراز  برگزار شد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در این جلسه 
برای حل مشکالت تاالب  ها به ارائه پیشنهاداتی 
پرداخت و اظهار داشت: در شهرستان های دارای 
در  تا  بگیرد  صورت  بودجه ای  اختصاص  تاالب 
نتیجه  به  برای  اما  هزینه شود،  تاالب ها  زمینه 
دانشگاه  باید  شده  مطرح  موضوعات  رسیدن 
بگذارند  و محیط زیست جلسه  و مشاور  شیراز 
و به امضای طرفین برسد تا احیای تاالب  ها به 
 نتیجه برسد و هر دستگاه کار خود را انجام دهد.

امضا  که  دستگاهی  هر  گفت:  ادامه  در  وی 
اطالع  استانداری  به  نکرده  اجرا  اما  کرده 
امضا  نیز  دستگاه  شوداگر  رصد  تا  دهید 
شود.  بررسی  تا  دهید  اطالع  هم  باز   نکند 
احیای  برای  بودجه  اینکه کل  بیان  با  ایمانیه 
تاالب ها از بودجه عمرانی استان باالتر است اما 
این به معنای اینکه کار را تعطیل کنیم نیست، 
نتیجه  به  حتما  باشد  کارشناسی  کار  افزود:اگر 
و  کشاورزی  جهاد  با  آینده  جلسه  می رسد، 
همراه  قرارداد  تا  شود  تعامل  منطقه ای  آب 
شود. منعقد  زمان بندی  و  رقم  و  عدد   با 

چاه های  از  درصد   15 ساالنه  تصریح کرد:  وی 
غیرمجاز باید پر شود و هر فرماندار نیز موظف 
چاه  هیچ  تا  کند  اجرا  را  امر  این  که  است 
از  نشود  زده  تاالب ها  محدوده  در  جدیدی 
چاه ها  این  درگیر  معیشتشان  که  کشاورزانی 
 است شروع نشود تا معاش مردم تهدید نشود.

با  برای حوزه های مرتبط  فارس گفت:  استاندار 
پیشرفت کار  تا  مرور  مرتب  تاالب ها گزارش ها 
رصد شود و منحصر به این جلسه نباشد همچنین 
کنتورهای  کردن  هوشمند  برای  کنسرسیومی 
چاه های مجاز تشکیل شود و این کار از حوزه های 
آبخیز مرتبط با تاالب ها شروع شود که پریشان و 
بختگان و مهارلو در اولویت است. یوسف رفیعی، 
نماینده طرح حفاظت از تاالب های ایران در استان 
فارس در این جلسه اظهارداشت: پروژه های این 
طرح در استان شامل کشاورزی پایدار و معیشت 
در معیشت  تاالبی می شود که  منابع  با  سازگار 

سازگار 10 روستا تحت پوشش قرار می گیرند .

استاندار فارس: 

نباید چاه جدیدی در 
 محدوده تاالب ها حفر شود
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دولت سیزدهم به فکر احیای مجدد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور افتاده است. 
روندی که در پی پیشنهاد سازمان برنامه و 
بودجه کشور به رئیس دولت سیزدهم، در 
دستور کار کمیسیون مدیریت امور عمومی 
و سرمایه انسانی دولت قرار گرفته و حاال 
دولت می خواهد به منظور ایجاد یکپارچگی 
در مدیریت کالن کشور، همسویی نظام های 
و  میان مدت  برنامه های  با  مدیریتی 
فعالیت های  و  وظایف  تمرکز  بلندمدت، 
مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در 
توازی  و  تداخل  برنامه ریزی، کاهش  امور 
وظایف سازمان های ستادی و فراهم نمودن 
زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور، پیشنهاد احیای 
مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
را در اجرای اصل 126 قانون اساسی مورد 
است که  حالی  در  این  دهد.  قرار  بررسی 
پیشنهاد ادغام دو سازمان برنامه و بودجه 
کشور و اداری و استخدامی کشور و احیای 
مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
تعیین شده  قانونی  اختیارات  براساس  که 
قانون   126 اصل  در  رئیس جمهور  برای 
اساسی جمهوری اسالمی ایران تهیه شده، 
در حال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون 

مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت 
می شود. بررسی 

از  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
ادغام دو سازمان »امور اداری و استخدامی 
کشور« و »برنامه و بودجه کشور« خبر داد 
که مطابق مصوبه 16 اسفند ماه 78 شورای 
 1379 تیر   17 در  و  تاسیس  اداری  عالی 
نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. 
پس از انحالل این سازمان در سال 1386 
معاونت  احمدی نژاد،  محمود  دستور  به 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد 
به  را  آن  از وظایف  این معاونت بخشی  و 
عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، 
زمزمه های احیاء این سازمان شنیده می شد 
دستور  با   ،93 آبان ماه   19 در  نهایت  در  و 
رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری 
نظارت  و  برنامه ریزی  دو معاونت  ادغام  با 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  و  راهبردی 
مدیریت  سازمان  رئیس جمهور،  انسانی 
همچنین  شد.  احیا  کشور  برنامه ریزی  و 
در تاریخ 8 دی ماه 93 حسن روحانی در 
اجرای اصل 126 قانون اساسی طی حکمی 
جدید، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور منصوب کرد. در ادامه در 

تاریخ 4 مرداد ماه 95 نیز سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی مجددًا به دو سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک 
محمدباقر  آن  پی  در  که  تصمیمی  شد. 
و  برنامه  سازمان  رئیس  به عنوان  نوبخت 
رئیس  به عنوان  انصاری  بودجه و جمشید 
شدند.  منصوب  استخدامی  امور  سازمان 

این در حالی است که بنابر طبقه بندی نظام 
برنامه ریزی، اهداف و برنامه های راهبردی، 
عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه 
راهبردی باالدست نهاد برنامه ریزی نسبت به 
تمام دستگاه های اجرایی و بخش دولتی و 
غیردولتی کشور است. از دیگر سو بررسی 
اقتصادی  اوضاع  و  دستاوردها  مطالعه  و 
از شرایط  برنامه  دوره هایی که سازمان  در 
بوده،  برخوردار  مناسب  توانایی های  و 
این  جایگاه  و  نقش  اهمیت  نشان دهنده 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  سازمان 
آرمان های  تحقق  می رسد  نظر  به  است. 
عملیاتی  و  درآمدن  اجرا  به  به ویژه  کشور 
شدن اسناد باالدستی نظام اقتصادی بدون 
با  قدرتمند،  پویا،  فکری  نهاد  یک  وجود 
صالحیت و برخوردار از حمایت های سیاسی 
ممکن نیست؛ نهادی که حرکت کشور را در 
ارزیابی  برنامه های مدون، رصد و  راستای 

کرده و در مواقع الزم، هشدارهای مورد نیاز 
برای اصالح جهت گیری ها یا برنامه ها را ارائه 
کند. سازمانی که در یک کالم نقش مغز 
متفکر و علمی کشور را ایفا کند و در این 
و  مدیریت  سازمان  مجدد  احیای  راستا، 
برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی 
نظام  با  بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  نظام 
اداری و اجرایی کشور و حاکم کردن روح 
مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام 

است. انکارناپذیر  امری  دولت، 
این در حالی است که بنابر آن چه به عنوان 
و  مدیریت  سازمان  احیای  پیشنهاد 
برنامه  از سوی سازمان  برنامه ریزی کشور 
قرار  دولت  اختیار  در  و  تهیه  بودجه  و 
دالیل  به عنوان  اساسی  محور  چند  گرفته، 
احیای  تخصصی  و  فنی  توجیهات  و 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  مجدد 
می توان  جمله  از  شده که  فهرست  کشور 
و   10 بندهای  در  مصرح  مفاد  »اجرای  به 
25  سیاست های کلی نظام اداری ابالغی 
مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، 
متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت 
اهداف  تحقق  راستای  در  اداری  نظام 
هماهنگی  و  کارآمدسازی  و  چشم انداز 
ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در 
اطالعات«  یکپارچه سازی  و  اداری  نظام 
اشاره کرد. همچنین »ایجاد یکپارچگی در 
نظام های  همسویی  مدیریت کالن کشور، 
و  میان مدت  برنامه های  با  مدیریتی 
فعالیت های  و  وظایف  تمرکز  بلندمدت، 
مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در 
توازی  و  تداخل  برنامه ریزی، کاهش  امور 
توان  ارتقای  وظایف سازمان های ستادی، 
کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم 
برنامه توسعه  کردن زمینه تحقق مطلوب 
کشور«،  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و  انسجام  و  مدیریت  وحدت  »ایجاد 
در  الزم  سازمانی  ساختار  یکپارچه سازی 
اقتضائات  و  آوردن شرایط  فراهم  راستای 
و  کشور«  پایدار  توسعه  رصد  و  راهبری 
»تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، 
برقراری  و  کشور  اداری  و  برنامه ریزی 
توازن میان بخش های  انسجام، تعادل و 
مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه 
های متعدد اجرایی کشور« از جمله دیگر 
دالیل و توجیهات فنی و تخصصی احیای 
مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
»کاهش  که  است  حالی  در  این  است. 
بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی 
از مشکالت و نارسایی های به وجود آمده 
بر اثر تفکیک سازمان های برنامه و بودجه 
کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها 
از بار مشکالت دستگاه های اجرایی نکاسته، 
بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی 
»جاری سازی  و  شده«  آنها  نارضایتی  و 
مردمی  دولت  تحول  سند  موثر  و  کارآمد 
سند  در  مندرج  راهبردی  اهداف  تحقق  و 
از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام 
برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی 
کشور«  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
توجیهات  و  دالیل  دیگر  از  برخی  به عنوان 
فنی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه 
همچنین  سازمان  این  است.  گرفته  قرار 
»بسترسازی مناسب و موثر جهت اجرای 
ماده  موضوع  اداری  شورای عالی  وظایف 
و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   115
بودجه  و  برنامه  اقتضائات  متعادل سازی 
کشور با نظام اداری-استخدامی کشور« را 
مورد  خود  توجیهی  دلیل  آخرین  به عنوان 

است. داده  قرار  تاکید 

دولت سیزدهم پیشنهاد ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را بررسی می کند

به سوی احیای مجدد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۵ سال گذشته به دفعات دستخوش تغییر و تحوالت ساختاری و اداری شده است

وضعیت ایرانیان مصدوم 
در حادثه قطار در کرواسی
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
قطار  دو  برخورد  در  کرد:  اعالم  کرواسی 
مسافری و باری در این کشور 5 هم وطن 
ایرانی  بانوی  یک  و  شده  مصدوم  ایرانی 
به  است.  بستری  بیمارستان  در  نیز 
کرواسی  در  ایران  سفارت  ایرنا،  گزارش 
در اطالعیه ای اعالم کرد؛ در پی برخورد دو 
قطار مسافربری و باری در کرواسی، دست 
زخمی  دیگر  نفر   11 و  کشته  نفر  سه  کم 
شدند که بنا بر اطالعات دریافتی از منابع 
محلی تا کنون، پنج نفر از مصدومان این 
حادثه، از هموطنان ایرانی بوده اند. پلیس 
کرواسی اعالم کرد، این سانحه جمعه شب 
در نزدیکی شهر نووسکا در مرز کرواسی با 
صربستان رخ داده است. آندری پلنکوویچ 
در محل  با حضور   کرواسی  وزیر  نخست 
کشته  سه  هویت  تاکنون  گفت:  حادثه 
حادثه  مجروحان  و  شده  مشخص  شده 
در بیمارستان بستری شده اند که جراحت 
پلنکوویچ  است.  جدی  آنها  از  برخی 
محلی  خط  یک  مسافربری  قطار  گفت، 
باری  قطار  در  اما  بود،  مسافر   13 دارای 
به  داشت.  حضور  لوکوموتیو  راننده  فقط 
میان  در  نیز  خارجی  شهروندان  او،  گفته 
اطالعاتی که  بنابر  دارند.  وجود  مجروحان 
تا کنون بدست آمده، از هفت نفر مصدوم 
اتباع  نفر  دو  بیمارستان،  در  بستری شده 
خانواده  یک  اعضای  نفر   5 و  کرواسی 
ایرانی بوده اند که 4 نفر از آنان مرخص و 
دلیل  به  ایرانی  بانوی  در حال حاضر یک 
بیمارستان  در  فقرات  آسیب دیدگی ستون 
نواگرادیشکا بستری و تحت نظر پزشکان 
کردند،  اعالم  کرواسی  مقام های  است. 
خارج  ریل  از  برخورد  از  قطار پس  دو  هر 
در  ریلی  حادثه  این  وقوع  علت  شدند. 
سفارت  از  هیاتی  است.  بررسی  دست 
موضوع  بررسی  برای  زاگرب  در  ایران 
هموطنان  به  کمک  هرگونه  پیگیری  و 
شده اند.  اعزام  نووسکا  شهر  به  مصدوم 
هر گونه اطالعات قطعی و تکمیلی منتشر 
دیگری  اطالعیه  در  سفارت  شد.  خواهد 
شده  انجام  پیگیری های  با  کرد:  اعالم 
به  ایران  سفارت  از  اعزامی  هیات  توسط 
محل حادثه و  گفت وگو با مسئوالن  محلی 
برخورد  سانحه  در  مصدوم  هم وطنان  و 
نووسکا کرواسی؛ حال  منطقه  در  قطار  دو 
بانوی  است.  آنان خوب  از  نفر   7 عمومی 
نیز  گرادیسکا  نوا  بیمارستان  در  بستری 
که از ناحیه شانه و کمر احساس ناراحتی 
دوشنبه  فردا  پزشکان  نظر  طبق  می کند، 
خانواده  می شود.  مرخص  بیمارستان  از 
مصدومان حادثه که از بیمارستان ترخیص 
نظر  تحت  مناسبی  مکان  در  هم،  شده اند 
هم وطنان  این  یافته اند.  اسکان  مددکار 
ادامه  را  خود  های  برنامه  دوشنبه  فردا 

داد.  خواهند 

 اجرای طرح اصالح الگوی 
کشت با کشاورزی قراردادی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
محصوالت  تضمینی  خرید  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
که  شود  باعث  روغنی  دانه های  و  گندم  نظیر  کشاورزی 
کشاورزان خود به خود به سمت کشت این محصوالت بروند و 
در نتیجه الگوی کاشت رعایت شود. به گزارش ایسنا، ذبیح اله 
اعظمی با تاکید بر لزوم اجرای طرحی در خصوص اصالح 
الگوی کشت در کشور یکی از موانع اجرا نشدن طرحی در این 
زمینه را اقتصادی و درآمدزا نبودن بخش کشاورزی عنوان کرد 
و گفت: در این زمینه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
نظیر گندم و دانه های روغنی باعث شود که کشاورزان خود به 
خود به سمت کشت این محصوالت بروند و در نتیجه الگوی 
کاشت رعایت شود. همچنین امروز روند توسعه کشت های 
گلخانه ای بسیار کند است و میزان کشت های گلخانه ای 23 
هزار هکتار است درحالی که طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی 
این میزان باید به 100 هزار هکتار افزایش پیدا کند. او با تاکید 
بر اینکه طرح اصالح الگوی کشت در کشور با قیمت گذاری 
دستوری امکان پذیر نیست بلکه با کشاورزی قراردادی امکان 
پذیر است، افزود: برای اجرای هر طرحی که مرتبط با اصالح 
کشت است باید آمایش سرزمین بر اساس ظرفیت های 
سخنگوی  بگیرد.  صورت  منطقه  و  استان  هر  کشاورزی 
کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به بیان تاریخچه ای 
از قصد دولت ها برای ارائه برنامه ای برای اصالح کشت در 
کشور پرداخت و عنوان کرد: از دهه 80 همواره موضوع اصالح 
الگوی کشت از سوی دولت ها مطرح بوده و وزارت کشاورزی 
الیحه ای در مقطعی در این زمینه آماده کرده اما این الیحه 
هرگز به مجلس نرسید. او با بیان اینکه »اجرای طرح اصالح 
الگوی کشت یکی از مطالبات مردم و حتی رئیس جمهوری 
است«، گفت: اجرای طرح اصالح کشت کار ساده ای نیست؛ 
چراکه باید کاماًل بصورت کارشناسی شده و بر اساس آمایش 
سرزمینی و ظرفیت اقلیمی هر استان اجرایی شود. دولت 
باید بر اساس ظرفیت های هر استان یک الگو معرفی کند 
اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. این عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس گفت: یک طرح درباره الگوی کشت از 
سوی وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس 
مطرح شده اما هنوز جزئیاتی از آن ارائه نشده است. در این 
زمینه اعالم شده که در فصل پائیز طرح اصالح الگوی کشت 
اجرایی می شود، اما نظر کمیسیون این است که پیش از آغاز 
اجرای طرح طرح وزارت کشاورزی که آقای وزیر قصد انجام 
آن بدون ارائه الیحه ای به مجلس را دارد، قرار بگیرد و جزئیات 

آن برای کمیسیون مطرح شود. 

جزئیات انفجار ون حامل 
مسافران ایرانی در عراق 

سفیر ایران در عراق گفت: بر اثر برخورد یک ون با یک تانکر 
حمل سوخت در منطقه شوملی در استان بابل یازده نفر 
از افراد سوار بر ون کشته شده اند و سه نفر از آنها زنده اما 
مصدوم هستند. به گزارش ایسنا، محمد کاظم آل صادق با 
بیان این که اجساد افراد کشته شده در حال انتقال برای 
شناسایی هویت است، بیان کرد: سه نفری که زنده هستند 
اعالم کردند که همه مسافران ون ایرانی بوده اند و به نظر 
می رسد که یازده نفر کشته شده نیز ایرانی هستند. او با ابراز 
همدردی با خانواده های قربانیان این حادثه گفت: متاسفانه 

ساالنه شاهد چنین حوادثی هستیم.

انتقاد روسیه از بیانیه 
تروئیکای اروپایی علیه ایران 

نماینده روسیه در مذاکرات وین از بیانیه اخیر تروئیکای 
به گزارش  انتقاد کرد.  برجام  احیای  درباره مذاکرات  اروپا 
ایلنا، میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت:  )این اقدام سه 
کشور اروپایی( واقعا خیلی بی موقع بود. درست در زمان 
حساس مذاکرات وین و در آستانه نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی. بنابر این گزارش، سه کشور 
اروپایی روز شنبه در بیانیه ای مشترک  مدعی شدند: مواضع و 
خواسته های ایران در مذاکرات وین، چشم انداز احیای توافق 

هسته ای را به خطر می اندازد.

 نگرانی از کمبود وسایل 
نقلیه برای بازگشت زائران

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  کرد:  تاکید 
کمبود  با  عراق  از  بازگشت  در  زائران 
است  نیاز  و  شوند  مواجه  نقلیه  وسایل 
زائرانی که در کشور عراق مناسک زیارت 
به  بازگردند.  زودتر  اند  داده  انجام  را 
با  زهی  اسماعیل حسین  ایسنا،  گزارش 
زیرساخت  فراهم کرد  ضرورت  به  اشاره 
از  زائران  بازگشت  منظور  به  الزم  های 
زیرساخت کشور  بیان کرد:  عراق  خاک 
باالی  حجم  به  پاسخگویی  برای  عراق 
سال های  در  حتی  نیست.  آماده  مسافر 
بازگشت  برای  بعضا  نیز  کرونا  قبل 
و  شده  مواجه  مشکل  با  عراق  از  زائران 
رفته  عراق  به خاک  ایرانی  اتوبوس های 
تمهیدات  باید  می آوردند.  را  مسافران  و 
زائران  نیاز  به  پاسخگویی  برای  الزم 
کرد:  بیان  ادامه  در  او  شود.  اندیشیده 
بدون  مرزها  پشت  در  زوار  انبوه  امروز 
مشکالت  این  هستند.  رفاهی  امکانات 
در  باید  می گردد.  باز  عراق  کشور  به 
تعامل با دولت عراق این موارد منعکس 
دارد  وجود  نگرانی  این  نیز  امروز  گردد. 
با  زائران  عراق  از  زوار  بازگشت  در  که 
نیاز  شوند.  مواجه  نقیله  وسایل  کمبود 
حضور  عراق  کشور  در  که  زائرانی  است 
انجام  را  زیارت  مناسک  سریع  دارند 
خاش  مردم  نماینده  بازگردند.  و  داده 
در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
مرز  پشت  که  زائرانی  هم  طریق  بدین 
هستند می توانند مشرف شوند و هم در 
عظیمی  حجم  با  باره  یک  به  بازگشت 
مواجه نمی شویم. برخی از زائران اکنون 
حدود 10 ساعت در پشت مرزها مانده اند 
عراق  وارد  و  شده  چک  آنها  تا گذرنامه 
برای  الزم  تمهیدات  داریم  انتظار  شوند. 
نیاز  اگر  اندیشیده شود.  زائران  بازگشت 
شد اتوبوس و کامیون از داخل ایران به 

بازگردانند. را  زائران  و  رفته  عراق 

»بسترسازی مناسب و 
موثر جهت اجرای وظایف 
شورای عالی اداری موضوع ماده 
115 قانون مدیریت خدمات 
کشوری و متعادل سازی 
اقتضائات برنامه و بودجه کشور 
با نظام اداری-استخدامی 
کشور« به عنوان یکی از دالیل 
توجیهی احیای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور 
مورد تاکید قرار گرفته است

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بیش از یک دهه پیش در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با دستور 
او منحل و چندی بعد با روی کار آمدن حسن روحانی احیا شد، حاال در شرایطی مجددًا روی میز دولت سیزدهم قرار گرفته 
تا زیر نظر ابراهیم رئیسی و همکارانش در این دولت مورد بررسی قرار گیرد که روحانی در ماه های پایانی دولت نخست 
خود، پس از احیای این سازمان، تصمیم به انتزاع و تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه 
و امور و استخدامی گرفت. تصمیمی که مردادماه 9۶ با صدور احکامی برای روسای این دو سازمان از سوی رئیس دولت 
یازدهم به اجرا درآمد و حاال در نخستین هفته ها و ماه های سال دوم دولت سیزدهم بار دیگر این دو سازمان در آستانه 

ادغام در یکدیگر به منظور احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دارند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: در موضوع حقابه تاالب 
هامون طالبان نیز رویه ای شبیه به اشرف غنی 
را در پیش گرفته و حقابه ایران را به شوره زار 
جاری کرد. جلیل رحیمی جهان آبادی که در 
این رابطه با خبرگزاری خانه ملت به گفت وگو 
بر  طالبان  زور  است که  نظر  این  بر  نشسته 
او  است.  چربیده  رئیسی  دولت  دیپلماسی 
گفت: »سازمان محیط زیست و دستگاه های 
آبی  به مسائل  بیشتر  قدرت  با  باید  اجرایی 
ایران در سطح ملی و معضالت محیط زیست 
از قبیل ریزگردها در سطح داخلی و خارجی 
ورود داشته باشند. در حال حاضر قراردادهاى 
کاهش  همچون  زیست  محیط  از  حفاظت 
یا  ازن  الیه  حفظ  برای  گلخانه ای  گازهای 
قرارداد محیط زیستی ریودوژانیرو بسته شده 
و جهان، بخش عمده ای از فعالیت خود را به 
حفظ محیط زیست اختصاص داده است.«

طالبان  وعده  با خلف  رابطه  در  جهان آبادی 
داد:  توضیح  هامون  حقابه  پرداخت  در 
رودخانه  از  ایران  حقابه  تأمین  موضوع 
و  بحث   پنجاه محل  دهه  اوایل  از  هیرمند، 
بود  افغانستانی  و  ایرانی  مقامات  مجادله 
در  شد  مقرر  و  تصویب  سال  همان  در  تا 
 850 )معادل  آب  مترمکعب   26 ثانیه  هر 
میلیون مترمکعب در سال( سهم سیستان 

تغییر  با  متاسفانه  باشد.  هامون  دریاچه  و 
پرداخت  شاهد  افغانستان  در  دولت ها 

بودیم. حقابه  نشدن 
افغانستانی،  مقامات  عملکرد  از  انتقاد  با  او 
رئیس جمهور  غنی  اشرف  کرد:  تصریح 
دولت سابق افغانستان دچار نوعی جوزدگی 
احداث سدهایی کرد  به  اقدام  و  مفرط شد 
و  شد  ایران  خاک  به  آب  ورود  از  مانع  که 
شرط و شروط آب در برابر نفت را عنوان کرد. 
افغانستان  سابق  دولت  به  ماجرا  تمام  اما 
رویه  طالبان  حاضر  حال  در  و  نمی گردد  باز 

شبیه به اشرف غنی را در پیش گرفته با این 
جاری  شوره زار  به  را  ایران  حقابه  تفاوت که 
کرد. عدم اجرای تعهدات حقوقی یک دولت 
در سطح بین المللی تبعات گرانی را به دنبال 
امنیت  عضو کمیسیون  این  داشت.  خواهد 
نگاه  کرد:  تأکید  خارجی  سیاست  و  ملی 
دولت جمهوری اسالمی نسبت به کشورهای 
همسایه نگاه انسانی و اسالمی است، طالبان 
باید بداند ایران ابزار واکنشی بسیاری دارد تا 
از حقوق خود به ویژه قرارداد آبی که در دهه 

امضا شده دفاع کند.  50

یک نماینده مجلس نسبت به نحوه پیگیری دولت برای دریافت حقابه هامون انتقاد کرد

زور طالبان به دیپلماسی رئیسی چربید

گزارش روز

معاون رئیس قوه قضائیه 
گفت: چیزی به نام افراز و 
تفکیک در ادبیات حقوقی 
در خصوص خرد شدن 
اراضی کشاورزی نداریم و 
این موضوع مربوط به بعد 
از صدور سند است، از این 
رو معتقدیم تمامی اراضی، 
حتی اراضی خرد شده، قبل 
از اینکه وضعیت بدتری پیدا 
کنند باید سند دار شوند

در  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس  معاون 
کل  روسای  راهبری  با  اخیر  ماهه  سه 
فعال  حضور  و  دادستان ها  دادگستری 
و  قضایی  شوراهای  در  ثبت  مدیران کل 
 100 رشد  شاهد  بیت المال،  حقوق  حفظ 
در  کشاورزی  اراضی  حدنگاری  درصدی 
میزان، حسن  به گزارش  بوده ایم.  کشور 
تعالی  و  تحول  شورای  جلسه  در  بابایی 
سازمان ثبت، با  اعالم این مطلب گفت: 
ابتدای  از  زراعی  اراضی  میزان حدنگاری 
شروع فعالیت تا اوایل خرداد ماه امسال، 
به مرز یک  امروز  و  بود  700 هزار هکتار 
میلیون و 250 هزار هکتار رسیده است. 
دادگستری  رؤسای  که  جلسه  این  در 
استان های ایالم، کهگیلویه و بویر احمد، 
هرمزگان و خراسان شمالی و مدیران کل 
استانی سازمان ثبت نیز به صورت وبینار 
حضور داشتند، بابایی با اشاره به اهمیت 
الزم  گفت:  کشاورزی  اراضی  حدنگاری 
است روسای کل دادگستری استان ها به 
منظور سرعت دادن و صحت کارها، یک 
قاضی ویژه جهت حضور در کمیسیون رفع 
تداخالت زمین های کشاورزی تعیین کنند 
تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف 

شود. اقدام  حوزه  این  پرونده های 
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه 
رؤسای  سایر  نیز  آینده  جلسات  در 

دادگستری استان ها در جلسات شورای 
شرکت  سازمان  این  تعالی  و  تحول 
انتقال  و  اشتراک  که  چرا  کرد  خواهند 
تجربیات در اجرای حدنگاری یا کاداستر 
تشکیل  را  فرآیند  این  از  مهمی  بخش 
می دهد، از رؤسای دادگستری استان ها 
تداخالت  رفع  کمیته های  تا  خواست 
اراضی را در ادارات دادگستری شهرستان ها 
نیز تشکیل دهند. او با اشاره به اینکه هیچ 
منعی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی 
وجود ندارد، افزود: چیزی به نام افراز و 
خصوص  در  حقوقی  ادبیات  در  تفکیک 
و  نداریم  کشاورزی  اراضی  شدن  خرد 
این موضوع مربوط به بعد از صدور سند 
است، از این رو معتقدیم تمامی اراضی، 
اینکه  از  قبل  شده،  خرد  اراضی  حتی 
سنددار  باید  پیدا کنند  بدتری  وضعیت 
شوند. رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم 
اراضی  حدنگاری  سریع  اجرای  مانع  که 
اخیر شده،  این چند سال  در  کشاورزی 
تفاسیر متعدد از قانون جلوگیری از خرد 
شدن اراضی کشاورزی است که الزم است 
در قوانین و آیین نامه ها بازنگری صورت 
گیرد و به همین منظور با برگزاری جلسات 
تخصصی، راهکارهای موثری در نظر گرفته 

است.  شده 

رئیس سازمان ثبت از تعیین قاضی ویژه در کمیته های رفع تداخالت اراضی استان ها خبر داد

رشد ۱00 درصدی حدنگاری اراضی زراعی در سه ماه
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آب شرب بهانه

ن پرداختن حقابه تاالب ها

اقلیم

۱ادامه از صفحۀ

 9 افزایش  است.  شده  سانتی متری   48
به سال  نسبت  ارومیه  دریاچه  سانتیمتری 
ارومیه صرفًا  برای مشتاقان دریاچه   1394
پهنه  این  ندادن  دست  از  بابت  از  دلگرمی 
برای مسئوالن آب کشور در  تاالبی است و 
محسوب  مزیت  تنها  نه  جاری  آبی  سال 
دادن  از دست  دهنده  نشان  بلکه  نمی شود 
دریاچه  تراز  سانتی متری   48 پیشرفت 
ارومیه در عرض یکسال است. اما آیا می شد 
از وقوع شرایط فعلی  با بارش سال جاری 

پیشگیری کرد؟
به   1400-1401 و   1395-96 آبی  سال  دو 
آمار  مطابق  شبیه اند.  هم  به  بارش  لحاظ 
وزارت نیرو از ایستگاه های منتهی به دریاچه 
آب  میزان   1395-96 آبی  سال  در  ارومیه 
میلیون   1903 با  برابر  دریاچه  به  ورودی 
به گفته  آنکه  حال  است،  بوده  مکعب  متر 
نشست  در  کشور  آب  صنعت  سخنگوی 
خبری 26 تیرماه 1401 در سال آبی جاری 
صرفًا 1050 میلیون متر مکعب آب به دریاچه 
وارد شده است. اگر فرض کنیم در سال آبی 
جاری با مدیریت سال 1395، دقیقًا 1903 
وارد  ارومیه  دریاچه  به  مکعب  متر  میلیون 
می شد، حجم دریاچه تقریبا برابر با 2213 
میلیون متر مکعب بود و تراز متناظر با آن 
تقریبا برابر با 1270.71 متر و سطح پوشش 
آب برابر با 2196 کیلومتر مربع بود؛ آن موقع 
مقایسه دریاچه ارومیه با سال 1394 حاکی 
از افزایش 67 سانتی متر و قابل افتخار بود.
در موضوع توجیه چندین باره اضافه حجم 
آب موجود در مخازن سدهای حوضه آبریز 
مبحثی  کشیدن  پیش  با  ارومیه  دریاچه 
شرب  آب  تأمین  ضرورت  عنوان  تحت 
مردم و با توجه به عدم دسترسی عموم به 
داده های سدهای حوضه و به جهت بررسی 
نحوه برنامه ریزی و مدیریت سدهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه صرفًا می توان به میزان 
ذخیره کرد برنامه ریزی شده سدهای حوضه 
را مورد بررسی قرار داد. به این معنا که در 
برنامه ریزی سدها میزان ذخیره کرد در پایان 
تامین  جهت  به  شهریور(   31( آبی  سال 
نیازهای ضروری و بخوانید شرب سال آبی 
آتی است. مجموع کل مصارف شرب تمامی 
شهرهای این حوضه آبریز از محل سدهای 
حوضه در یک سال آبی برابر با 331 میلیون 
متر مکعب معادل 18 درصد از مجموع حجم 
ذخایر سدهای حوضه است. سوال اینجاست 
که چرا برای سدهایی با نیاز ضروری 331 
 614 باید  ماه،   12 در  مکعب  متر  میلیون 
 2 حدود  چیزی  یعنی  مکعب  متر  میلیون 
پایان شهریور ماه ذخیره  نیاز در  برابر مورد 
داده های  با  بتوان  روزی که  امید  به  شود؟ 
حتی  و  حوضه  سدهای  وضعیت  از  روز  به 
کل کشور، نحوه مدیریت آب را تحلیل کرد 
تا ضمن ارزیابی بهتر عملکرد مدیران، شاهد 

باشیم.  تاالب های کشور  بهبود وضعیت 

آشنایی با من با دکتر تاجبخش به سال های 
و  شکاربانی  سازمان  به  ورودم  ابتدایی 
برمی گردد.   1349 سال  در  صید  بر  نظارت 
آن سال براى اولين بار براى آشنايى با دكتر 
تاکسیدرمی  ساختمان کارگاه  به  تاجبخش 
که در خیابان خارک بود رفتم. چیزی که در 
همان ابتدای ورودم به کارگاه توجهم را جلب 
کرد بوهای نامطبوعی بودند که از جوشیدن 
همراه  به  بزرگ  دیگ های  در  حیوانات  سر 
بوی  پوست در حال دباغی و مواد شیمیایی 

می رسیدند. مشام  به 
در همین حین که درگیر بوهایی بودم که به 
مشامم می رسید، جوانی حدودا سی ساله ، 
سفیدی  روپوش  و خوش سیما که  بلند  قد 
به تن داشت و مشغول آماده سازی پوست 
با  او  خوشامد گفت.  من  به  بود  قوچ  یک 
حیوانات  تاکسیدرمی  مراحل  خوشرویی 

اطالعات علمی و تجربه  داد.  برایم شرح  را 
را  جهان  و  ایران  وحشی  جانوران  درباره  او 
هدایت هللا  دکتر  دارم.  سراغ  کسی  کمتر  در 
آناتومی  مجسمه سازی،  طراحی،  تاجبخش 
مختلف  گونه های  فیگورهای  و  حاالت  و 
به خوبى می شناخت  را  در طبیعت  جانوری 
شیمیایی  مواد  و  داروها  با  آن  کنار  در  و 
در  را  او  ويژگى  همين  بود.  آشنا  هم کامال 
جهان  تاكسيدرميست های  بهترين  رديف 
شکل گیری  با  بعد  سال ها  بود.  داده  قرار 
از  پس  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
با کوشش  آن تاسیس موزه تاریخ طبیعی، 
توسعه  تاکسیدرمی   او، کارگاه  شبانه روزی 
به  شد.  اضافه  آن  به  بخش هایی  و  یافت 
ماهری  نقاشان  انقالب،  زمان  تا  طوری که 
تابلوهای  پرچمی،  و  عمارلویی  آقایان  مانند 
زرد  مانند گوزن  نادری  گونه های  از  زیبایی 

ایرانی را خلق کردند )به نظر من آنها بهترین 
نقاشان طبیعت در ایران هستند(. همچنین 
مجسمه سازانی مانند هوشمند وزیری و سایر 
گرفته شدند. به کار  مرکز  این  در  هنرمندان 
تاجبخش  دکتر  اقدامات  از  دیگر  یکی 
داشتن  نگه  زنده  قوشخانه جهت  راه اندازی 
و  شکاری  پرندگان  با  شکار  سنتی  روش 
و  مانند »صفر عال«  افرادی  آوردن  گرد هم 

بود. مرکز  این  در  »خسروی« 
هم   را  شکار  باشگاه  تاجبخش  هدایت هللا 
اراضی  او  پیگیری های  با  کرد.  تاسیس 
باشگاه  وسیعی در خیابان سئول در اختیار 
قرار گرفت. در این باشگاه شکارچیان برای 
دستگاه های  با  تا  یافتند  فرصت  بار  اولین 
به  و  شده  آشنا  »اسکیت«  و  »تراپ« 
بشقاب های پرنده شلیک کنند. این باشگاه 
و  شکارچیان  نظر  تبادل  برای  همچنین 

محيط  حفاظت  سازمان  دست اندرکاران 
در  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  زيست 
سینمای  و  رستوران  یک  شکار،  باشگاه 
فضای باز وجود داشت که آخرین فیلم های 
مربوط به طبیعت و حیات وحش آنجا نشان 
پس  سال های  در  متاسفانه  می شد.  داده 
اختیار  در  و  تصاحب  مکان  این  انقالب  از 

گرفت. قرار  ژاندارمی  باشگاه 
تغییر  در  مهمی  نقش  تاجبخش  دکتر 
برای  در گذشته  داشت.  نگرش شکارچیان 
شکارچیان تعداد حیواناتی که در یک کمین 
و یا در یک روز شکار کرده بودند و شامل نر 
و ماده و بچه می شد معیاری برای سنجش 
مهارت یک شکارچی بود. با کوشش او بود 
و  مسن  حیوانات  شكار  به  این کشتار  که 
بر  عالوه  شد.  محدود  آنها  رکوردهای  ثبت 
این براى نخستین بار نمایشگاه بین المللی 

  )CIC( حیات وحش   از  حفاظت  و  شکار 
به همت او در سال 1353 در تهران برگزار 
و  شركت كنندگان  نمایشگاه  این  در  شد. 
شکارچیان ایرانی و خارجی عالوه بر آشنایی 
با ويژگى هاى كشورمان نمونه ها و ركوردهای 
مانند  جهانی  جوایز  و  دادند  ارائه  را  خود 
گراند پرى را دریافت کردند. این نمایشگاه 
از  نمايشگاه هایی  و  شكار  باشگاه  کنار  در 
اكثر  در  كه  شده  تاكسيدرمى  حيوانات 
استان هاى كشور به همت تاجبخش ايجاد 
نگرش  تغییر  در  موثری  و  مهم  نقش  شد 

داشت. شکارچیان 
در سال های اول انقالب هدایت هللا تاجبخش 
فرصت طلب که  و  حقیر  افراد  برخی  توسط 
بودند  شده  فعال  مختلف  عناوین  تحت 
این  در  تاجبخش  گرفت.  قرار  فشار  تحت 
و  شود  خارج  ایران  از  تصمیم گرفت  برهه 

وطن کند.  جالی 
در اواخر دهه 60 که به همت شهرداری تهران 
ساختمان نیمه تمام مربوط به فاطمه پهلوی 
موزه  تشکیل  برای  مستضعفان  بنیاد  از 
به  تاجبخش  شد،  خریداری  طبیعی  تاریخ 
ایران مراجعت کرد. او از همان بدو ورود با 
در  ذاتی که  و عالقه  تجربه  دانش،   داشتن 
امنا  با همکاری هیات  ايشان وجود داشت 
به سرعت نسبت به تکمیل ساختمان موزه و 
نمایشگاهی به سبک جدید اقدام کرد. این 
موزه تلفیقی از پرندگان و خزندگان زنده و 
موزه  حال حاضر  در  بود.  تاکسیدرمی شده 
و  آگاه  كاركنان  از  تعدادى  با حضور  دارآباد 
عالقه مند تبدیل به یک مرکز آموزشی شده 
است. همه روزه تعداد زیادی از دانش آموزان 
و اقشار مختلف مردم از آن دیدن می کنند. 
موزه  دارآبادی که تاجبخش آن را بنیاد نهاد 
تنها و منحصر به یک موزه نیست، بلکه یک 
منحصر به فرد  زیستی  محیط  آموزشی  مرکز 
این،  بر  عالوه  می آید.  حساب  به  کشور  در 
در  تاجبخش  دکتر  درس  کالس های 
یکی  دانشگاه  و مدرس  استاد  کسوت یک 
دانشکده محیط  در  از جذاب ترین کالس ها 
زیست دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود. 
او صدها دانشجو را با تنوع زیستی کشورمان 
آشنا کرد. او کالس های عملی خود را در موزه 
دارآباد برگزار می  کرد. حیوانات تاکسیدرمی 
شده و دیوراماهایی )شبیه سازی موجودات 
تاکسیدرمی شده در محیط زیست طبیعی 
تاجبخش  دکتر  با  دانشجویانی که  آنها( که 
که  بودند  عالی  چندان  داشتند،   پایان نامه 
دانشکده  سالن های  زینت بخش  همچنان 
بهترین  اینکه  از  او  هستند.  زیست  محیط 
که  زیست  محیط  عاشقان  و  کارشناسان 
آنها را به خوبی می شناخت، گرفتارند بسیار 
آزرده خاطر بود. این اواخر هر بار با او تماس 
کردن  صحبت  اینکه  وجود  با  می گرفتم 
برایش سخت شده بود اما همچنان پیگیر 
وضعیت فعاالن محیط زیست گرفتاری بود 

را بچه هایم خطاب می کرد. آنها  که 

یادداشتی از هوشنگ ضیایی درباره »هدایت هللا تاجبخش«

تغییر نگرش شکارچیان مدیون »تاجبخش« است 
در گذشته برای شکارچیان تعداد حیواناتی که در یک کمین و یا در یک روز شکار کرده بودند و شامل نر و ماده 

و بچه می شد معیاری برای سنجش مهارت یک شکارچی بود

|پیام ما| درگذشت هدایت هللا تاجبخش، بنیان گذار موزه حیات وحش دارآباد و پدر تاکسیدرمی نوین ایران، عالقه مندان به محیط زیست 
و حیات وحش ایران را متاثر کرد. هوشنگ ضیایی، استاد پیشکسوت محیط زیست هم در نوشته ای که آن را در اختیار روزنامه پیام ما 

قرار داده از آشنایی اش با تاجبخش و فعالیت های او سخن گفته است. این نوشته پیش روی شما مخاطبان گرامی است.

اواخر دهه 60 که به همت 
شهرداری تهران ساختمان نیمه 
تمام مربوط به فاطمه پهلوی از 
بنیاد مستضعفان برای تشکیل 

موزه تاریخ طبیعی خریداری 
شد، تاجبخش به ایران 

مراجعت کرد. او از همان بدو 
ورود با داشتن دانش،  تجربه و 
عالقه ذاتی که در ايشان وجود 
داشت با همکاری هیات امنا 

به سرعت نسبت به تکمیل 
ساختمان موزه و نمایشگاهی به 

سبک جدید اقدام کرد

مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: وضعیت آب های 

زیرزمینی هم بحرانی است و 
آبخوان های کشور ساالنه به طور 
متوسط 55 سانتیمتر افت دارند
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سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
زمان  دیگر  می گوید  زیست  محیط   حفاظت 
ابالغی  سیاست های  اجرای  از  رفتن  طفره 
رهبری در حوزه محیط زیست گذشته است 
و دستگاه ها نباید کمبود اعتبار را بهانه کنند. 
به گزارش ایرنا، علی سالجقه روز یکشنبه در 
نظام  کلی  سیاست های  همایش  نخستین 
امیدواریم  افزود:  زیست  محیط  حوزه  در 
تمام دستگاه ها در روند اجرای سیاست های 
زیست  محیط  حوزه  در  رهبری  ابالغی 
دستگاه ها  تمام  او  به گفته  بسیج شوند.   
و  هستند  سیاست ها  این  اجرای  به  مکلف 
آنها  اجرای  بر  هم  محیط  زیست  سازمان 

اجرای  روند  اساس  این  بر  می کند:  نظارت 
ارزیابی  ماهه   ٣ بازه  یک  در  را  سیاست ها 

می کنیم.
ابالغی  سیاست های  بحث  گفت:  سالجقه 
از  بعد  زیست  محیط  حوزه  در  رهبری 
قانون اساسی و اصل پنجاهم آن مهمترین 
سیاست برای حفظ محیط  زیست است اما 
عالی  ظرفیت  این  از  و  غفلت کردیم  آن  از 

نبردیم. بهره   باید  که  آنطور 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
٧ سال از ابالغ این سیاست ها گذشته است 
با  را  خود  حدی  تا  بگویند  دستگاه ها  شاید 
اصول ١5 گانه سیاست ها انطباق داده اند اما 

در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است چون اگر 
اینطور بود امروز در زمینه محیط زیست یک 

گام جلوتر بودیم.
قانون  به  را  اینکه سیاست ها  به  اشاره  با  او 
تبدیل کنیم، افزود: در تالشیم با استفاده از 
ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی بندهای آن 
را به خوبی اجرا کنیم و قرار است تا یک ماه 
دیگر کتابچه شاخص ها در سیاست ها تهیه 
مشخص  دستگاه ها  وظایف  آن  در  شود که 
آن  براساس  و سازمان محیط  زیست  شده 
عملکرد ها را ارزیابی می کند. رئیس سازمان 
مدیران  کرد:  تاکید  محیط زیست  حفاظت 
خود  راه  نقشه  مکلفند  هم  سازمان  استانی 
را بر اساس سیاست های ابالغی تهیه کنند. 
در واقع سیاست ها نقشه راه سازمان و تمام 
سالجقه  است.  کشور  اجرایی  دستگاه های 
توسعه مبتنی   برنامه هفتم  گفت: همچنین 
بر سند تحولی دولت یک راهبرد و فرصتی 
سیاست  بندهای  اجرای  راستای  در  عالی 

بود. خواهد  ابالغی 

  3۴ میلیون هکتار 
در ایران بیابان شد 

پیگیری  مسئول  الهیجان زاده  احمدرضا 
اجرای سیاست های ابالغی رهبری در حوزه 
این  از سخنرانان  دیگر  یکی  زیست  محیط 
همایش بود. او در سخنانش کوشید برخی 

از مهمترین چالش های محیط زیست ایران 
 5٢ گفت:  الهیجان زاده  کند.  برجسته  را 
میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تبدیل 
شدن به کانون های گرد و غبار را دارند که از 
این میزان ٣4 میلیون هکتار به کانون گرد 

تبدیل شده اند. غبار  و 
یک  جز  به  سال گذشته   ٢٠ در  او  به گفته 
با خشکسالی مواجه بوده  یا دو سال کشور 
است.  داشته  به همراه  زیادی  که مشکالت 
باید  توسعه ای  برنامه های  تمام  رو  این  از 
 ١٣٠ از  گفت:  او  باشد.  شرایط  با  منطبق 
میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده به ١٠٠ 
نشان  این  رسیده ایم.  مترمکعب  میلیارد 
می دهد اگر سرانه مصرف از ١٧٠٠ مترمکعب 
شده ایم  آبی  تنش  وارد  یعنی  شود  کمتر 
وارد  استان های کشور  بیشتر  االن  البته  که 
افزود:  الهیجان زاده  شده اند.    مرحله  این 
هم  زیرزمینی  آب های  وضعیت  همچنین 
به  آبخوان های کشور ساالنه  بحرانی است و 

دارند. افت  سانتیمتر   55 متوسط  طور 
بحث  شرایط  این  به  توجه  با  او  گفته  به 
برای سال های ١4٠4،  با کم آبی  با  سازگاری 
بر  و  ١4٠5 و ١4٠6 هدف گذاری شده است 
اساس آن تکالیف دستگاه ها در بخش آب 
مشخص شده است. الهیجان زاده همچنین 
از  یکی  عنوان  به  زمین  فرونشست  از 
چالش های بزرگ کشور یاد کرد و گفت: این 
نگران کننده  بسیار  اصفهان  استان  در  مسأله 
است چون فرونشست را در شهر اصفهان هم 
داریم، در تهران، البرز و دامغان هم وضعیت 
و  اقلیم  تغییر  به  اشاره  با  او  نیست.  بهتر 
تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه گفت: 

تاثیر اقتصادی کمبود آب ناشی از تغییرات 
اقلیمی خاورمیانه را بیشتر از هر مکانی تحت 
تاثیر قرار می دهد که ایران هم در این منطقه 

است. واقع شده 
حفاظت  سازمان  رئیس  مشاور  گفته  به 
محیط  زیست در ١٠٠ سال گذشته دمای کره 
نیز  یافته است، دمای کشور  افزایش  زمین 
شده،  درجه گرمتر   ١  ،١ اخیر  سال  چند  در 
در  خشکسالی  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
داشت  خواهد  ادامه   ٢٠٢5 سال  تا  کسوت 
بنابراین اگر مدیریت نشود مشکالت زیادی 

می آید. وجود  به 
مصرف  شدت  دنیا  جای  همه  در  افزود:  او 
ایران  در  اما  است  در حال کم شدن  انرژی 
گازهای  تولید  در  می رود،  باال  همچنان 
هستیم،  دنیا  اول  ١٠ کشور  جزو  گلخانه ای 
این آمارها نشان می دهد از تمام آستانه ها 
عبور کرده ایم و برای توقف این شرایط باید 
هر چه زودتر نسبت به اجرای سیاست های 
اقدام  محیط زیست  حوزه  در  رهبری  ابالغی 
کنیم و به قانون تبدیل شود. بر اساس بند 
سال  بود  قرار  ابالغی  سیاست های  ١5 گانه 
بهره مند   مطلوب  زیست  محیط  از   ١4٠4
نشان  را  دیگری  شرایط  آمارها  اما  باشیم 
اول رئیس  این اساس معاون  بر  می دهند. 
را  سیاست ها  این   ١4٠٠ سال  جمهوری 
اجرایی  دستگاه های  به  بیشتری  اختیارات 

دانست.  الزم االجرا  را  آن  و  ابالغ کرد 
 الهیجان زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به 
اهمیت موضوع باید از ظرفیت برنامه هفتم 
ابالغی  سیاست های  اجرای  برای  توسعه 

شویم. بهره مند 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

در اجرای سیاست های ابالغی رهبری غفلت کرده ایم 

گزارش روز 

| پیشکسوت محیط زیست |

| هوشنگ ضیایی |

دبیرکل سازمان ملل عنوان کرد

کشورهای توسعه یافته عامل اصلی تولید گازهای گلخانه ای
اعالم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
مسئول  یافته  توسعه  کشورهای  کرده 
انتشار گازهای گلخانه ای  بیشترین حجم 
ایسنا،  به گزارش  تاریخ هستند.  در طول 

یک  در  را  اظهارات  این  گوترش  آنتونیو 
در  واقع  کراچی  شهر  در  خبری  نشست 
مناطق  از  بازدید  جریان  در  و  پاکستان 
و گفت:  عنوان کرد  این کشور  زده  سیل 

افزایش  حال  در  شدت  به  تأثیرات  این 
باالی  شرایط  در  که  افرادی  است. 
از  هوایی  و  آب  لحاظ  به  آسیب پذیری 
جمله در جنوب آسیا زندگی می کنند، 15 

ناشی  مرگ  خطر  معرض  در  بیشتر  برابر 
هستند. اقلیمی  پیامدهای  از 

تقریبا  که  کرد  بیان  همچنین  گوترش 
نیمی از بشریت اکنون در این دسته قرار 
در  نیز  اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  دارند 

هستند. توسعه  حال  در  کشورهای 
کنفرانس  یک  در  نیز  این  از  پیش  او 
توسط  کربن  انتشار  درباره  مطبوعاتی 
قرن ها،  طی  توسعه یافته  کشورهای 

کشورهای  موثر  حمایت  خواستار 
از کشورهای در حال توسعه  توسعه یافته 
با  سازگاری  و  تاب آوری  ایجاد  برای 

شد. شرایط 
دبیرکل  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان ملل متحد دیروز به همراه شهباز 
دیگر  و  پاکستان  وزیر  نخست  شریف، 
مقامات از مناطق سیل زده ایاالت سند و 

کردند. بازدید  کشور  این  بلوچستان 

گوترش گفت: تقریبا نیمی از 
بشریت اکنون در این دسته 
قرار دارند و اکثریت قریب 

به اتفاق نیز در کشورهای در 
حال توسعه هستند

۲3 درصد جمعیت جهان 
در معرض خطر سیل  

خطر سیل هر سال بیش از یک میلیارد نفر را 
تحت تاثیر قرار می دهد و تغییرات آب  و هوایی 

می تواند آن را بدتر کند.
به گزارش ایسنا به نقل از ویفروم، تخمین زده 
می شود 1.81 میلیارد نفر یا 23 درصد از جمعیت 
جهان با خطر جدی سیل روبه رو هستند. در این 
میان کشورهای کم درآمد به  طور نامتناسبی در 
معرض خطر سیل و آسیب پذیری بیشتری در 
برابر تاثیرات فاجعه بار بلندمدت آن قرار دارند.

سیل یکی از تهدیدهای اقلیمی پیشرو برای 
توسعه  بر چشم انداز  معیشت مردم است که 
در سراسر جهان تاثیر می گذارد. همچنین این 
در کاهش  پیشرفت  موضوع می تواند سال ها 
فقر و توسعه را معکوس کند. در حالی که این 
تهدید در حال حاضر قابل  توجه است، تغییرات 
آب  و هوایی و رشد شهرنشینی سریع در مناطق 
سیل زده احتماال خطرات سیل را بیشتر می کند. 
تغییرات  بین دولتی  هیات  گزارش  آخرین 
تاثیرات  به  بر ضرورت رسیدگی  و هوایی  آب  
از  اطمینان  و  هوایی  و  آب   تغییرات  فزاینده 
آسیب پذیرترین  انعطاف پذیری  و  سازگاری 
قشرها تاکید می کند. در اکتبر 2020 مقاله ای 
ارائه شد که بینشی را در مورد قرار گرفتن در 
معرض خطر سیل جهانی و تالقی آن با فقر 
ارائه کرد. اکنون با استفاده از داده های به روز 
شده سیل نتایج این تجزیه و تحلیل در نشریه 
شده  منتشر   Nature Communications
است. این مطالعه تخمین می زند 1.81 میلیارد 
نفر در سراسر جهان با خطر سیل قابل  توجهی 
مواجه هستند که این جمعیت بسیار بیشتر از 
1.47 میلیارد برآورد شده در مطالعه اولیه است. 
این مطالعه به روز شده از داده های دقیق تری 
در مورد خطرات رودخانه ای، ساحلی و همچنین 
فقر محلی استفاده می کند و تخمین می زند 170 
میلیون نفر از مردم بسیار فقیر در سطح دنیا با 
خطر سیل و پیامدهای ویرانگر طوالنی مدت آن 

مواجه هستند.
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ساخت مجسمه شاعر شاهنامه در سال 1337 
به سفارش انجمن حفظ آثار و میراث ملی آغاز 
می شود و تا یک سال بعد ابوالحسن صدیقی، 
کارارا  از سنگ مرمر  را  تهران  تندیس مشهور 
می سازد؛ مجمسه ای از پیکر فردوسی به ارتفاع 
سه  متر که در کنار آن کودکی نشسته و تخت 
سنگ پایه آن از سبالن آورده شد. این تندیس 
در 17 خرداد 38 در میدان فردوسی نصب شد 
بحبوحه  در  تندیس  سر  جدا شدن  بعدها  و 
سال های انقالب و مرمت آن در سال های بعد، 
رنگ  دو  اما  ثبت شد  میدان  این  خاطره  در 
اتفاق شگرف این سال ها بود  شدن تندیس 
که تیر ماه امسال بر همه معلوم شد و دعوا 
درباره آن باال گرفت و به صحن شورای شهر 

هم رسید. با این همه سازمان زیباسازی شهر 
این  اعالم کرده که  و  داده  تازه ای  تهران خبر 
و  علمی  ظرفیت های  همه  بکارگیری  »با  بار 
مجسمه  مرمت  برای  تخصصی«  دانشگاهی 

فردوسی برنامه ریزی کرده است.
گفته  سازمان  این  مدیرعامل  صیادی،  رضا 
است: »مجسمه فردوسی یکی از فاخرترین 
آثار هنری شهر تهران است که به دلیل اهمیت 
و ارزش معنوی آن در سطح ملی و بین المللی 
سازمان  مستمر  بررسی  و  رصد  توجه،  مورد 
زیباسازی به عنوان اولویت در حوزه نگهداشت 
برای بهسازی و مرمت قرار دارد. این مجسمه 
تهران  شهر  فرهنگی  میراث  از  که  ارزشمند 
شناخته می شود، در طول شش دهه گذشته 

آلودگی هوا  با توجه به شرایط آب و هوایی، 
و برخی صدمه های محیطی با آسیب جدی 
مواجه شده که در مقابل، متاسفانه نسبت با 
نگهداشت اصولی، بهسازی و مرمت تخصصی 
آن اقدام موثری انجام نشده است.« به گفته 
او قرار است استادانی چون ایرج محمدی و 
طاهر شیخ الحکمایی پیگیر کار مرمت مجسمه 

باشند. فردوسی 

فرهنگی  میراث  اجازه  بدون   مرمت 
ممکن نیست

مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه ها و 
اموال منقول تاريخی و فرهنگی و معاون سابق 
میراث  فرهنگی استان تهران که پیش  از این 

اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه، 
بدون مجوز، غیراصولی و خالف قوانین ناظر 
»پیام  به  بود، حاال  دانسته  ملی  ثبت  آثار  بر 
اجازه و حضور  بدون  اثر  ما« می گوید:  »این 
نیروهای مرمت وزارت میراث فرهنگی اجازه 
مرمت نخواهد داشت چرا که اثر ثبت ملی شده 
است.« مجسمه فردوسی به شماره 1444 به 
تاریخ ششم بهمن ماه سال 1398 در فهرست 
میراث ملی ایران به ثبت رسیده و دارای ضوابط 
ارگانی  حفاظتی است و بر این اساس هیچ 
بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی، اجازه 
مرمت،  پاکسازی و یا هر اقدام دیگری را ندارد. 
حتما  »شهرداری  می دهد:  ادامه  ادیب زاده 
تهران،  استان  فرهنگی  میراث  برای  نامه ای 
آثار فرهنگی و  پژوهشکده مرمت و حفاظت 
یا اداره کل موزه ها ارسال خواهد کرد و بعد با 
اداره کار  این  و کارشناسان  مرمتگران  حضور 
شروع خواهد شد.« به گفته او مجسمه های 
شهری از نظر مواد و نوع ساخت تنوع زیادی 
دارند اما کمبودی از نظر علمی یا نیروی انسانی 
برای مرمت این اثر وجود ندارد. با این همه 
پیگیری های »پیام ما« برای پرس وجو درباره 
میراث  مدیران  سوی  از  مرمت  این  مجوز 

فرهنگی تهران بدون جواب می ماند.
تخریب  یادآوری  با  این  از  پیش  ادیب زاده 
سوی  از  تهران  حر  میدان  مجسمه های 
گفته  ایسنا  به  گذشته،  سال  در  شهرداری 
است: »با توجه به آن تجربه و همچنین به 
سبب آسیب های خاص وارده ناشی از آلودگی 
شدید و نیز اهمیت این آثار، شهرداری باید 
این احتیاط را درباره مجسمه فردوسی لحاظ 
می کرد،  به ویژه آن که مراتب ثبت آثار ملی 
است  الزم  و  می شود  ابالغ  استانداران  به 
مرمت مجسمه های شهری ثبت شده توسط 
نظارت کارشناسی  با  و  امر  این  متخصصان 
صورت گیرد.« به گفته او مجسمه های شهری 
عالوه بر آسیب و آلودگی ناشی از محل قرار 
مرور  به  عمومی،  فضای  یک  در  گرفتنشان 
در  تغییرات  دچار  آلودگی  دلیل  به  زمان 
ظاهر خود می شوند. تاثیرات آب و هوا مانند 
آلودگی،  نوسانات دمایی، نفوذ رطوبت به بافت 
مجسمه ها منجر به ایجاد آسیب هایی در آنها 
خواهد شد. همچنین ممکن است فضوالت 
پرندگان یا جوندگان نیز به مرور زمان، سطوح 
این مجسمه ها را دچار تغییر و تخریب کند. 
از سوی دیگر طبق توضیح او معاونت میراث 
فرهنگی استان تهران باید بررسی می کرد که 
چه آسیبی به مجسمه فردوسی وارد شده و 
در نهایت اعالم شد شست وشو نیمه کاره رها 

است.  شده 

 مسئله  مرمت غیراصولی 
از  یکی  فردوسی، شاید  مرمت مجسمه 
مهم ترین مرمت های دهه های گذشته باشد. 
محمدحسن خادم زاده، استاد رشته مرمت به 
»پیام ما« می گوید که مرمت مجسمه ها در 
ایران چندان مورد توجه و پیگیری نبوده است 
و دلیل آن هم تعداد کم مجسمه ها در دوران 
معاصر به نسبت پیش از اسالم است  : »کمتر 
اعتقادی  مسائل  دلیل  به  مجسمه ها  شدن 

به همین دلیل در دوران مدرن شاهد  و  بود 
وجود مجسمه های چندانی در کشور نبوده ایم. 
اما مشکل اصلی این نیست. مسئله ما نگاه 
حرفه ای به حفاظت و مرمت است. وقتی با 
اصول غیرتخصصی در طول سالیان متمادی 
نمی کند  فرقی  شدند،  روبه رو  مسئله  این  با 
که ما با مرمت یک خانه روبه روییم یا مرمت 
یک مجسمه«، او می گوید در حفاظت، بخشی 
آثار وابسته به معماری وجود دارد که  نام  به 
شامل مواردی چون کاشی کاری ها، نقاشی های 
روی دیوار، مجسمه ها، کتیبه ها و …. می شود. 
»این آثار ممکن است از نظر حجمی کوچک تر 
باشند اما از نظر اهمیت فرقی میان آنها با سایر 
سازه ها وجود ندارد. به این ترتیب برای مرمت 
مجسمه فردوسی هم باید مرمت گرانی دقیق 
میراث  وزارتخانه  و  شوند  انتخاب  درست  و 

فرهنگی هم در این زمینه مسئولیت برعهده 
دارد. هرچند شهرداری در حال حاضر مسئول 
باشد اما آنچه مشخص است اهمیت نظارت 
میراث است. نظارتی که البته در سال های اخیر 
با انحراف از اصول مرمتی و حفاظتی پیش 

رفته است.«
احیاء  شورای  عضو  که  خادم زاده  گفته  به 
بافت ها و بناهای تاریخی استان یزد نیز است، 
یکی از وظایف وزارتخانه میراث فرهنگی این 
است که آموزش های الزم را به ارگان هایی چون 
شهرداری بدهد. چرا که شهرداری مسئول اداره 
و حفاظت از شهر است و با وجود افراد غیر 
حافظ  نمی تواند  دیده  آموزش  و  متخصص 
»فقط  می کند:  اضافه  او  باشد.  شهر  تاریخ 
در چند شهر شاهد شهرداری بخش تاریخی 
بودیم که آن هم تسری پیدا نکرد و نتوانست 

شود.« قدرتمند 
خادم زاده در نهایت می گوید در بسیاری از نقاط 
دنیا بر روی مرمت و حفاظت از مجسمه به 
نتیجه  در  و  است  صورت تخصصی کار شده 
داده  رخ  زیادی  پیشرفت های  علمی  نظر  از 
این  از  استفاده  فکر  به  اینجا کسی  هنوز  اما 

نیست. پیشرفت ها 

سازمان زیباسازی شهر تهران از برنامه تازه برای مرمت مجسمه فردوسی خبر داد 

وعده مرمت تندیس شاعر شاهنامه
سرپرست اداره موزه ها و اموال منقول تاریخی: مرمت مجسمه فردوسی بدون اجازه وزارت میراث فرهنگی ممکن نیست
خادم زاده، کارشناس مرمت: وقتی مرمت و حفاظت در طول سالیان متمادی با اصول غیرتخصصی دنبال می شود، فرقی نمی کند 
که ما با مرمت یک خانه روبه روییم یا مرمت یک مجسمه

زبان فارسی
طرح الزم ندارد

چهره های  از  یکی  گذشته  روزهای  در 
صداوسیما، از لزوم طرح کلی زبان فارسی 
نکرده  ایشان مشخص  است.  سخن گفته 
نیاز  مسئله ای  چه  برای  فارسی  زبان  که 
شده  بیان  صحبت ها، کلی  دارد.  طرح  به 
به  صحبت ها  خالل  از  نمی توان  و  است 
مسئلۀ مورد نظر گوینده راه یافت. گفته ها 
تنها به این نتیجه می رسد که زبان فارسی 
مسئولیتشان  امر،  متولیان  و  دارد  مشکل 
وزیر  البته  نمی دهند که  انجام  به خوبی  را 
امر  این  از  ارشاد اسالمی وقت  فرهنگ و 

هستند. مستثنی 
چه  کلی گویی  این  که  است  این  سوال   
هر  حل  برای  می کند؟  حل  را  مسئله ای 
مسئله  آن  است  نیاز  ابتدا  مسئله ای، 
به صورتی روشن و دقیق و علمی شناخته 
تنها  نه  مسئله،  کلی  طرح  شود.  طرح  و 
است.  مشکل ساز  که  نیست  مشکل گشا 
اگر به سخن گویان زبان های ثبات یافته تر 
که  می بینیم  بیندازیم،  نگاهی  علمی تر  و 
ذهنیتی  و  دیدگاه  جوامع  آن  سخن گویان 
علمی تر  و  دقیق تر  شفاف تر،  باثبات تر، 
هم راستا  زبان  و  ذهن  واقع  در  دارند. 
اذهان  با  نمی توان  و  هستند  همسو  و 
زبانی  به  غیرعلمی،  و  کلی نگر  متشتت، 

یافت. دست  علمی  و  روشن 
باسوادترین  و  متخصص ترین  که  فرض 
و  فارسی  زبان  نمایندۀ  به عنوان  افراد 
ایرانی به همایش های بین المللی  فرهنگ 
را  چیزی  چه  افراد  این  شوند،  اعزام 
به  ادبی که  مفاخر  آثار  دهند؟  ارائه  باید 
بیشتر زبان های دنیا ترجمه شده است و 
ایرانیان  از  بیش  بین المللی  ادب دوستان 
در  ایرانیان  از  بیش  و  آشنا هستند  آن  با 

تفحص کرده اند؟ و  غور  آثار  این 
جامعه ای که بعد از گذشت نزدیک به سی 
سال از تاسیس و تالش فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، هنوز نمی تواند این تصمیم 
جمعی را ارج بنهد و این نهاد رسمی را به 
رسمیت بشناسد، چه طرحی را برمی تابد؟ 
فرهنگی  بزرگان  زحمات  قدردان  همیشه 
و  بوده ایم  پیشین  فارسی زبان  ادبی  و 
هستیم، اما تالش و زحمت اهل فن امروز 
در  که  بزرگی  اساتید  نیستند  کم  چه؟ 
فرهنگستان،  همراهی  با  یا  و  فرهنگستان 
در تالشند که راه برون رفت زبان فارسی از 
کسانی  بسیار  چه  بیابند.  را  بن بست  این 
تالش هایشان،  از  نگرفتن  نتیجه  که 
شد.  کناره گیری شان  و  دلسردی  موجب 
را  محوله  وظایف  نمی تواند  نهادی  هیچ 
کامل و به تمامی انجام دهد، اما نهادی که 
شناخته  رسمیت  به  و  شود  نادیده گرفته 

برد. نخواهد  پیش  از  هیچ کاری  نشود، 
و  پیشرفت  پیگیری  و  رصد  مسئول 
فرهنگ  وزارت  نه  فارسی،  زبان  پسرفت 
و  زبان  فرهنگستان  اسالمی، که  ارشاد  و 
نادیده گیری  به جای  است.  فارسی  ادب 
برنامه های  با  نهاد،  این  تالش  تخطئۀ  و 
و  پیگیریش کنیم  شویم،  آشنا  نهاد  این 
با دالیل علمی، دقیق و منطقی عیوب راه 
و روشش را بشناسیم، گوشزد کنیم و در 
باشیم. یاورش  و  همراه  رو،  پیش  مسیر 

فرهنگستان،  اهالی  گفتۀ  به   ویا  سایت 
https:// آدرس  به  فرهنگستان  تارنمای 

دوست داران  تمام  دسترس  در   /apll.ir
با  که  است  فارسی  زبان  دغدغه مندان  و 
و  مستقیم،  راه  از  نهاد  این  فعالیت های 
دلسوزی  شوند.  آشنا  دیگران،  زبان  از  نه 
نه  شناخت،  و  دانش  بدون  خاله خرسکی 
تنها راه به دهی نمی برد که بیشتر موجب 
نمی دانیم  اگر  و اضمحالل است.  گمراهی 
از  بیشتر  که  کسانی  به  نمی شناسیم،  و 
کنیم  اعتماد  می شناسد،  و  می دانند  ما 
اگر  و  نگذاریم،  چرخشان  الی  چوب  و 
می دانیم و می شناسیم با دقت و ظرافتی 
است،  منطقی  و  علمی  دید  الزمۀ  که 
طرح  از  و  بنشینیم  نقد  به  را  جزئیات 
بررسی  در  نتوان  اگر  کنیم.  پرهیز  کلیات 
داشت،  دقیق  و  علمی  دید  فارسی،  زبان 
چگونه می توان این زبان را به سمت علمی 

داد. شوق  دقیق شدن  و 
سخن گویانش  ذهن  نمایندۀ  زبانی،  هر 
است و زبان فارسی، نمایندۀ ذهن ایرانی 
ندارد،  الزم  طرح  فارسی  زبان  است. 
ذهن  کنید.  ایرانی  اذهان  به حال  فکری 
پیش  قرن ها  به  افتخار  برای  زبانی که  و 
بین المللی  عرصۀ  در  نمی تواند  برمی گردد، 
ذهن  تا  باشد.  داشته  برای گفتن  حرفی 
نباشد،  بارور  فارسی زبان  سخنگوی 
ذهن  زمانی که  تا  نمی شود.  بارور  زبانش 
نداشته  روشنی  و  علم دوست  ثبات طلب، 
صریحی  و  علمی  باثبات،  زبان  باشیم، 

داشت. نخواهیم 

محمدحسن خادم زاده: مرمت 
مجسمه ها در ایران چندان 
مورد توجه و پیگیری نبوده 
است و دلیل آن هم تعداد کم 
مجسمه ها در دوران معاصر به 
نسبت پیش از اسالم است  . 
کمتر شدن مجسمه ها به دلیل 
مسائل اعتقادی بود و به همین 
دلیل در دوران مدرن شاهد وجود 
مجسمه های چندانی در کشور 
نبوده ایم. اما مشکل اصلی این 
نیست. مسئله ما نگاه حرفه ای 
به حفاظت و مرمت است

|پیام ما| شهرداری تهران که شست وشوی غیراصولی مجسمه فردوسی را در کارنامه داشته، حاال از برنامه مرمت و بهسازی این تندیس پس 
از ۶3 سال خبر داده است. تندیس فردوسی یکی از مهمترین المان های شهری تهران و از آثار ابوالحسن صدیقی، نقاش و مجسمه ساز 
مشهور ایرانی است که در فهرست آثار ملی هم جای گرفته اما تیر ماه امسال انتشار تصاویری معلوم کرد که سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران نیمی از این مجسمه را شسته و آن را دو رنگ کرده است. این اتفاق اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت و سرانجام معلوم شد که 
این سازمان حتی از وزارت میراث فرهنگی مجوز شست وشو و مرمت این اثر را دریافت نکرده بوده. در حالی که پس از سابقه طوالنی گم  
شدن مجسمه ها و آسیب به آنها، هر تغییری در تندیس ها و نمادهای شهری حساسیت برانگیز است و تفاوت فاحش رنگ تندیس هنوز 

اصالح نشده، برنامه جدید سازمان زیباسازی بار دیگر توجه ها را به میدان فردوسی جلب کرده است.

 در این فاز از عملیات، 
200 متر از بخش های 
فرسوده بنا مرمت و 700 
متر جداره سازی می شود. 
همچنین مبلغ اعتبار این 
عملیات 4 میلیارد ریال 
است که این مبلغ از محل 
اعتبارات ملی هزینه شده 
است

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی هرمزگان از آغاز عملیات فاز 3 

داد. خبر  بستک  کاروانسرای  مرمت 
به گزارش پیام ما، به نقل از روابط عمومی 
این  بیان  با  بناوند  سهراب  اداره کل  این 
مطلب گفت: در این فاز از عملیات، 200 متر 
از بخش های فرسوده بنا مرمت و 700 متر 

می شود. جداره سازی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی هرمزگان افزود: مبلغ اعتبار این 
عملیات 4 میلیارد ریال است که این مبلغ 
است.  هزینه شده  ملی  اعتبارات  محل  از 
او با اشاره به اینکه مرمت بنا های تاریخی 
است،  پایان ناپذیر  و  مستمر  اقدام  یک 
گفت: با توجه به اینکه کاروانسرای بستک 
در لیست ثبت جهانی قرار دارد در اولویت 
مرمت و سامان دهی قرار گرفته است. بناوند 
افزود: این کاروانسرا با هدف احیا به بخش 
اقامتگاه  به عنوان  و  واگذار شده  خصوصی 

است. رسیده  بهره برداری  به  گردشگری 
قاجار  دوره  به  بستک  قدمت کاروانسرای 
برمی گردد و مکانی برای استراحت کاروانیان 
بوده  بندرعباس  و  بندرلنگه  الر،  مسیر  در 
است. این کاروانسرا دارای یک ورودی اصلی 
در جبهه اصلی، در جبهه شمالی و دو ورودی 
فرعی در جبهه شرقی و جنوبی بناست که 
است.  شده  مسدود  فرعی  ورودی های 
دو  کاروانسراهای  از  بستک  کاروانسرای 

ایوانی محسوب می شود، پس از گذشتن از 
ورودی و ایوان به حیاط کاروانسرا می رسیم. 
اسطبل هایی  و  حجره ها  حیاط،  اطراف  در 
طرف  دو  در  حجره ها  ساخته شده اند. 
ایوان های شمالی و جنوبی قرار گرفته اند و 
بدون واسطه به حیاط کاروانسرا راه دارند.

و  اصلی  ورودی  ایوان،  شمالی،  جبهه  در 
شش حجره در اطراف ایوان دیده می شود. 
حیاط  کف  از  سانتی متر   50-60 حجره ها 
باالتر هستند و ابعاد آنها تقریبًا برابر است.

به  پنجره ای  و  مستطیلی  حجره  هر  پالن 
بیرون کاروانسرا دارد که در بعضی از حجره ها 
این پنجره ها مسدود شده اند. پوشش ایوان 
و حجره ها طاق و تویزه از نوع گلمبو است 
که این پوشش در تمامی قسمت های بنا 
دیده می شود. هر حجره دارای دو طاقچه 
آنها مسدود  از  در طرفین است که بعضی 
شده اند، در این ضلع تعدادی از حجره ها، در 
و پنجره های آنها و همچنین در اصلی از روی 
مدل قدیمی مرمت و بازسازی  شده است. 
جبهه جنوبی بنا کاماًل قرینه جبهه شمالی 
است. دری در ایوان جنوبی دیده می شود که 
اکنون مسدود شده است. تمامی حجره ها 
که  بوده اند  بیرون  به  پنجره هایی  دارای 
اکنون تمامی آنها مسدود شده اند. در داخل 
حجره ها نیز طاقچه ها یا کاماًل مسدود شده 
و یا به حالت در درآمده اند و محل ارتباط دو 

حجره شده اند.

مرمت کاروانسرای جهانی  بستک

مجسمه فردوسی به شماره 1444 
به تاریخ ششم بهمن ماه سال 1398 
در فهرست میراث ملی ایران به ثبت 
رسیده و دارای ضوابط حفاظتی است 

و بر این اساس هیچ ارگانی بدون 
دریافت مجوز از میراث فرهنگی، اجازه 
مرمت،  پاکسازی و یا هر اقدام دیگری 
را ندارد. ادیب زاده می گوید مجسمه های 

شهری از نظر مواد و نوع ساخت تنوع 
زیادی دارند اما کمبودی از نظر علمی 
یا نیروی انسانی برای مرمت تندیس 

میدان فردوسی وجود ندارد

|  
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یر
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 ع
 |

پیام مریاث

مراحل مقدماتی ساخت موزه 
نفت گچساران از جمله تخصیص 
زمین، طرح مطالعاتی و مجوز 
ماده 23 یا پیوست محیط زیستی 
انجام گرفته و کلنگ زنی این طرح 
نیازمند تامین اعتبار است

گردشگری

گردشگری نفتی در گچساران
صنعت نفت در گچساران معروف به بام نفت 
خورده  پیوند  شهرستان  این  تاریخ  با  ایران 
است؛کشف و استفاده از این ماده بدبو باعث 
اجتماعی  زندگی  ساختار  در  چشمگیر  تحول 
مردم این دیار از صد سال پیش تاکنون شده 
دلیل جاذبه های گردشگری  به همین  است 
دارد که  وجود  نفت  صنعت  حوزه  در  زیادی 

استفاده از آن می تواند منجر به درآمدزایی شود.  
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی گچساران گفت: مراحل مقدماتی 
جمله  از  شهرستان  این  نفت  موزه  ساخت 
تخصیص زمین، طرح مطالعاتی و مجوز ماده 
23 یا پیوست محیط زیستی انجام گرفته و 
کلنگ زنی این طرح نیازمند تامین اعتبار است. 

به گزارش ایرنا رحیم خردمند  گفت: ساخت 
نیازمند  فرهنگی گچساران  میراث  نفت  موزه 
تامین یک هزار میلیارد ریال اعتبار است. او 
با اشاره به اینکه این طرح دارای ردیف اعتبار 
ملی است تاکید کرد: 100 میلیارد ریال از محل 
برای  نفت  اجتماعی  مسئولیت های  اعتبارات 
ساخت این موزه به شرکت نفت پیشنهاد شده 
است. این طرح قرار است در زمینی به مساحت 
اجرا  12هزار مترمربع زمین در شهر دوگنبدان 
می شود. موزه نفت گچساران با زیربنای پنج 

هزار مترمربع در 2 طبقه اجرا می شود. خردمند 
تاکید کرد: موزه نفت این شهرستان با توجه 
دو  در  نمایش  قابل  ابزارهای  سنگینی  به 
بخش فضای بسته و باز در یک طبقه احداث 
می شود. او تاکید کرد: موزه نفت می تواند در 
جذب  و  شهرستان  این  گردشگری  توسعه 
پژوهشگران این حوزه نقش بسزایی ایفا کند. 
به گفته خردمند شهرستان گچساران حدود 20 
درصد نفت کشور را تامین می کند و این موزه با 
هدف به نمایش گذاشتن قدیمی ترین وسایل 

اکتشافی نفت ساخته می شود.
بنا بر اعالم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
فقط  احمد  بویر  و  دستی کهگیلویه  صنایع  و 
صنعت  حوزه  فرهنگی  میراث  اثر   15 پرونده 
قرار  و  شده  تشکیل  شهرستان  این  در  نفت 
است این آثار در فهرست آثار ملی ثبت شود. 
بازار  سرپوشیده،  بازار  قالتون،  سه  ساختمان 
کارگری، مسجد جامع، پارک کاجستان و باغ 
آثار میراث فرهنگی ثبت شده  از جمله  گلف 

است. نفت گچساران  حوزه صنعت 

| دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات 
فارسی و پژوهشگر  |

| فرح ابوطالبی |

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان    

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف
موضوع  هیئت  و140160312001001613   140160312001001611 شماره  های  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
و   1400114412001000178 های  کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در 
1400114412001000179 تقاضای 1 – خانم لیلی اطمینان باصری به شماره شناسنامه 
987 و کد ملی 0937847941 صادره از مشهد فرزند ابوالحسن در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام یک ونیم دانگ مشاع از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است 2 – خانم دیبا توکلی زاده به شماره 
شناسنامه و کد ملی 0924313226 صادره از مشهد فرزند عباس درسه دانگ مشاع 

از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام یک ونیم دانگ مشاع از سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت کل 1138/50 
مترمربع از پالک شماره 124- اصلی واقع در اراضی توشن بخش دو حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد. لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 

،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید . م الف 12870
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

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

رودبارجنوب    
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 واراضی 
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای  شماره 140160319079000629 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسن 
سالمی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه  3150050881صادره از در یک باب خانه  به مساحت 
297 متر مربع پالک 735 فرعی از190 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 190 
اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدر بخش 46 کرمان  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد حسن ،محمد حسین ،محمد علی ،محمد کریم ومصیب همگی سالمی  
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 ./م الف:141
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/21 

محمد کردستانی  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/07/04
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
 140160319091000958 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی   و 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1401/04/21-
عنبرآباد  ملک شهر  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 
بشماره  ذوقعلی   فرزند  عابدینی  جواد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
به  کارواش   بر  اتاق مشتمل  باب  در ششدانگ یک  راین  از  شناسنامه 3107 صادره 
از پالک  از46 - اصلی مفروز و مجزی شده  مساحت 292 مترمربع پالک - فرعی 
46 - اصلی قطعه یک  واقع درعنبرآباد شهرک نارنج  بخش 45 کرمان خریداری از 
مالک رسمی شرکت کشت وصنعت 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 انتشاراولین 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:1401/06/21
مصیب حیدریان  تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/07/04 

 رئیس ثبت اسناد امالک
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سخنگوی صنعت آب کشور از وضعیت دریاچه ارومیه گزارش داد 

بازگشت به 7 سال قبل
فیروز قاسم زاده: امیدواریم در زمستان در نوار غربی بارش های خوبی را شاهد باشیم تا به افزایش سطح آب دریاچه کمک کند

در سفر وزیر نیرو به افغانستان 
و طی مذاکراتی که صورت 

گرفت قرار شد آب به سمت 
گودزره نرود و سازه اصالح 

شود. اکنون 19 میلیون 
مترمکعب آب وارد چاه نیمه ها 
شده و سرجمع در سال جاری 
27 میلیون مترمکعب آب به 

ایران رسیده است

مدیرعامل آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی گفت: نقاط 
مختلف آذربایجان شرقی 22 

تا 28 درصد با کاهش بارندگی 
نسبت به درازمدت مواجه 

بوده اند که این کاهش ها باعث 
شد تا میزان آب به حداقل 

برسد و طبیعی است که کیفیت 
آب مانند گذشته نباشد

تکالیف وزارت نیرو در ستاد 
دریاچه ارومیه مشخص شده، 

در بخش رهاسازی نقدهایی به 
وزارت نیرو مطرح می شود اما 

باید توجه داشت که اولویت ما 
تامین آب شرب است

|  
AP

  |

آب  صنعت  سخنگوی  نشست  تازه ترین   
کشور عالوه بر اعالم آخرین وضعیت منابع 
به سال گذشته در  آب که 18درصد نسبت 
محوری  موضوعی  شده  زمان کمتر  همین 
گرچه  داشت.  ارومیه«  »دریاچه  یعنی 
دریاچه  تأکید کرده که  قاسم زاده«  »فیروز 
وضعیت  از  اعدادی  و  است  نشده  خشک 
و  داد  مهم کشورمان  اکوسیستم  این  تراز 
مقایسه کرد   1394 سال  وضعیت  با  را  آن 
اما به نظر می رسد چیزی که به چشم دیده 
می شود وضعیت وخیم منطقه ای است که 

است. نمکی  ریزگردهای  تجربه  حال  در 
او در جمع خبرنگاران گفت: شایعاتی که در 
خصوص خشک شدن کامل دریاچه ارومیه 
اکنون  هم  و  ندارد  صحت  شده  منتشر 
 360 و  میلیارد  یک  به  دریاچه  این  حجم 
در  حالی که  در  رسیده  مترمکعب  میلیون 
سال 1394 این عدد یک میلیارد مترمکعب 

است. بوده 
تا   1392 سال های  فاصله  در  آنکه  حال 
میان دستگاهی  مجموعه  اقدامات   1400
انجام شد تا بدون برداشت آب الزم جهت 
احیای دریاچه ارومیه جاری شود. به گفته 
وزیر  چیت چیان«  »حمید  حتی  ناظران 
»رضا  از  مراتب  به  یازدهم  دولت  نیروی 
در  دوازدهم  دولت  نیرو  وزیر  اردکانیان« 
عمل  موثرتر  ارومیه  دریاچه  حقابه  دادن 
به  دیگر  دستگاه های  حال  عین  در  کرد. 

تا  بودند  همراه  نیز  بخش کشاورزی  ویژه 
طرح نکاشت در حوضه آبریز این دریاچه به 
درستی به اجرا درآید. چیزی که قاسم زاده 
ارتفاع  است که  این  می کند  آن صحبت  از 
آب حدود 9سانتی متر بیشتر از سال 1394 
عدم  و  تبخیر  میزان  احتساب  با  است که 
بارش اصاًل وضعیت مناسبی نیست. اتفاقی 
از آن خبر خوبی نمی دهد.  اینک کسی  که 
این  با  این حال برخی رسانه های دیروز  با 
کردند که  منتشر  را  قاسم زاده  تیتر سخنان 
»وضعیت دریاچه ارومیه از سال 1394 بهتر 

داشت. تعجب  جای  است« که 
ضمن  آب  صنعت  سخنگوی  حال  این  با 
بر خشک شدن دریاچه  رد شایعاتی مبنی 
ارومیه بیان کرد: در مهرماه سال 1394 تراز 
دریاچه ارومیه 1270.04 بود، اما اکنون این 
عدد به 1270.18 رسیده که این نشان دهنده 

افزایش تراز دریاچه ارومیه است.
با بیان این که مساحت دریاچه   قاسم زاده 
این  بوده در حالی که  ارومیه هزار کیلومتر 
عدد در سال 1394 حدود 700 کیلومتر بوده 
است، عنوان کرد: امیدواریم در زمستان در 
نوار غربی بارش های خوبی را شاهد باشیم 
تا به افزایش سطح آب دریاچه کمک کند.
سخنگوی صنعت آب با بیان این که اقدامات 
گفت:  دارد  تداوم  همچنان  احیاء  ستاد 
تکالیف وزارت نیرو در ستاد دریاچه ارومیه 
مشخص شده، در بخش رهاسازی نقدهایی 

به وزارت نیرو مطرح می شود اما باید توجه 
داشت که اولویت ما تامین آب شرب است.
فصل  در  می بایست  سدها  داد:  ادامه  او 
از  را تامین کنند، لذا پس  پاییز آب شرب 
شرب  آب  با  اگر  دریاچه  به  آب  رهاسازی 
شرب  آب  تامین  را  اولویت  شویم  مواجه 

می دهیم. قرار 
برای  که  اقداماتی  به  اشاره  با  قاسم زاده 
گرفته  صورت  غیرمجاز  چاه های  بستن 
ادامه داد: کاهش آب کشاورزی 40  است، 
حال  در  مساله  این  شد که  تعیین  درصد 
از  نیز  آب  رهاسازی  حوزه  در  است  انجام 
رهاسازی صورت  این مساله  تصویب  زمان 
می گیرد و اکنون براساس این چارچوب در 

هستیم. حرکت  حال 
سخنگوی صنعت آب با اشاره به کیفیت آب 
علت  بیان کرد:  غربی  آذربایجان  در  شرب 
کاهش کیفیت آب ورود تراز پایین سد به 
نامطبوع  بوی  به  منجر  بود که  تصفیه خانه 
و کدری آب شد، اما این موضوع در مدت 
کوتاهی برطرف شد و اکنون آب باکیفیت و 

داده می شود. تحویل  استاندارد 
او با اشاره به وضعیت منابع آبی گفت: اکنون 
ادامه  خشکسالی  و  است  نرمال  زیر  شرایط 
دارد و علی رغم این که نسبت به سال گذشته 
میزان بارندگی ها 30 درصد افزایش یافته، اما 
نسبت به نرمال 18 درصد کاهش داشته است.
بیان  با  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  این 

درصد   41 سدها  مخازن  امسال  این که 
اساس  بر  کرد:  بیان  دارند  پرشدگی 
برآوردهای صورت گرفته در سال های اخیر 
درصد   50 به  باید  مخازن  پرشدگی  میزان 
می رسید اما طبق آمار پنج سال گذشته 35 

داشته ایم. کاهش  درصد 
توضیحات  از  دیگری  بخش  در  قاسم زاده 
خود گفت: با توجه به کنترل هایی که انجام 
درصد کاهش   18 آب  خروجی  میزان  شد 
یافته است، اما علی رغم کاهش بارندگی ها 
تنش  با  سدها  حجم  نامناسب  وضعیت  و 

نبودیم. مواجه  آب  تامین  در  چندانی 
طرح  به  اشاره  با  آب  صنعت  سخنگوی 
آبرسانی  طرح  کرد:  اضافه  غدیر  آبرسانی 
پیش بینی  هزینه  پنجم  یک  با  غدیر 
به  بهتر  مراتب  به  کیفیتی  با  و  بود  شده 
دولت  در  که  طرحی  رسید،  بهره برداری 
سیزدهم برای آبرسانی به خوزستان در نظر 
میان مدت  طرح  نام  به  است  شده  گرفته 
و  بوده  متفاوت  قبلی  طرح  با  بسیار  غدیر 
می توان ادعا کرد طرح ابتکاری در این دوره 

است. خورده  رقم 
از  غدیر  میان مدت  طرح  بیان کرد  که  او 
پیش بینی  هزینه  پنجم  یک  با  هزینه  نظر 
به  تومان  میلیارد  هزار  یک  با  و  شده 
هزینه ها  دلیل کاهش  رسیده  بهره برداری 
میان مدت  طرح  در  اساسی  تغییرات  نیز 
نسبت به طرح قبلی است و باید گفت که 

دولت  در  جدی  اصالحات  با  جدید  طرح 
شد. اجرایی  سیزدهم 

آب  تامین  وضعیت  در خصوص  قاسم زاده 
عذرخواهی  ضمن  همدان گفت:  استان  در 
استان  در  این مشکل  از مردم هنگامی که 
از  فنی  تیم های  آمد  وجود  به  همدان 
امر  این  دلیل  داشتند  حضور  ابتدا  همان 
که  پیش بینی هایی  براساس  که  بود  این 
بهشتی  بود تصفیه خانه شهید  افتاده  اتفاق 
دلیل  به  اما  می شد،  مدار  وارد  می بایست 
با مشکل  و  نیفتاد  اتفاق  این  دما  افزایش 

شدیم. مواجه  آب  تامین 
او ادامه داد: متاسفانه در آن 10 روز مخازن 
مجدد  شدند  مدار  وارد  تا  و  شدند  خالی 
پیش بینی  اما  شدیم؛  مواجه  سختی  با 
می شود که نهایتا تا هفته آینده تامین آب 
شهر همدان به صورت پایدار صورت گیرد تا 

نیاید. وجود  به  مشکلی 
به  اشاره  با  آب  صنعت  سخنگوی 
تامین  برای  گرفته  صورت  پیش بینی های 
آب در پاییز و زمستان ادامه اد: پیش بینی 
زمستانی  اما  پاییزی کم بارش  می شود که 
به لحاظ  باشیم  را پیش رو داشته  پربارش 
و  داشت  نخواهیم  مشکل  نیز  آب  تامین 
بخش  نیاز  مورد  آب  نیز  زمستان  فصل  در 

می کنیم. تامین  را  کشاورزی 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قاسم زاده 
افزایش احداث مسکن می تواند مشکالتی 
گفت:   آورد،  وجود  به  آب  تامین  برای  را 
جدید  جمعیت  معنای  به  مسکن  احداث 
را  مصرف  میزان  جدید  خانه های  و  نیست 
این که  ضمن  نمی دهند  قرار  تحت الشعاع 
برنامه  ریزی های  توسعه ای  طرح  هر  برای 

می گیرد. صورت  آب  تامین  برای  الزم 
برنامه  این  ابرها گفت:  باروری  درباره  او 
که  زمانی  اما  می شود،  دنبال  دولت  در 
باروری  به  نسبت  باشد  فعال  هوا  توده 

می کنیم. اقدام 
سخنگوی صنعت آب درباره آخرین وضعیت 
تخصیص حقابه هیرمند گفت: در سفر وزیر 
نیرو به افغانستان و طی مذاکراتی که صورت 
نرود  سمت گودزره  به  آب  شد  قرار  گرفت 
و سازه اصالح شود. اکنون 19 میلیون متر 
مکعب آب وارد چاه نیمه ها شده و سرجمع 
در سال جاری 27 میلیون مترمکعب آب به 

ایران رسیده است.
رود  زاینده  حقابه  به  اشاره  با  قاسم زاده 
میلیون   100 و  میلیارد  یک  بود  قرار  گفت: 
با  اما  شود  سد  وارد  آب  مترمکعب 
 950 شد  مقرر  صورت گرفت  تغییراتی که 
باشیم  داشته  ورودی  مترمکعب  میلیون 
محقق  مترمکعب  میلیون   958 تاکنون  که 
پاسخگوی  آب  میزان  این  اما  است،  شده 
نبود،  شرب  و  کشاورزی  پایین دست،  نیاز 
کشاورزان  و  مردم  با  متعددی  جلسات 
آب  اصفهان  غرب  و  شرق  در  و  داشتیم 
نوبت  پنج  به گونه ای  که  تامین شد  شرب 
شرق  برای  هم  نوبت  سه  و  غرب  به  آب 

شد. رهاسازی 
میلیون   320 شد  قرار  اینکه  بیان  با  او 
و  اصفهان  کشاورزان  برای  مترمکعب 
کشاورزان  برای  مکعب  متر  میلیون   75
چهارمحال تامین شود، توضیح داد:  اکنون 
بدون  شرب  آب  که  است  این  پیش بینی 
مشکل تامین شود، اما الزم است مدیریت 
حاضر  حال  در  گیرد،  صورت  هم  مصرف 
دارد  آب  مترمکعب  میلیون   194 زاینده رود 
که نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش 

است. یافته 

نوشیدن  حال  در  تبریز  مردم  هفته هاست 
آِب طعم دار و بودار هستند و به نظر می رسد 
شاهد  تابستان  در  آب  مصرف  افزایش  با 
مختلف  مناطق  شرب  آب  کیفیت  کاهش 

هستیم. تبریز  شهر 
با  تبریز  آب  امسال  تابستان  مهر  به گزارش 
بود و شهروندان  نامطبوعی همراه  بو و طعم 
بنوشند که  را  آن  این شرایط  با  بودند  مجبور 
طی روزهای اخیر مسئوالن استانی دلیل آن 
را رشد جلبک ها عنوان کردند که تنها راه حل آن 
نیز بارش باران و سرد شدن هوا است اما با 
این وجود مسئوالن می گویند آب سالم است.

این روزها تغییر رنگ و بوی آب شرب تبریز 
آنها  و  نارضایتی شهروندان شده است  باعث 

از طعم و بوی نامناسب آن گله مند بوده و از 
مسئولین ذی ربط خواستار رسیدگی هستند. 
آب  به  مردم  تا  شده  باعث  موضوع  همین 
معدنی پناه آورند که قیمت آن نیز باال بوده و 

ندارد. اقتصادی  این شرایط  در  توجیهی 
طی هفته  اخیر باالخره پاسخ این معما پیدا 
این  اصلی  متهم  به عنوان  »جلبک«  و  شد 
آبفای آذربایجان  پرونده اعالم شد؛ مسئوالن 
شرقی، شرکت آب منطقه ای را ملزم به انجام 
نامناسب  طعم  و  بو  رفع  برای  الزم  اقدامات 
که  البته  که  می دانند  تبریز  به  انتقالی  آب 
این اقدامات در بلندمدت موثر خواهد بود و 
را  مشکل  هوا  سردی  و  بارندگی ها  افزایش 
برطرف می کند و علوم پزشکی نیز اعالم کرد 

علیرغم بو و طعم نامطبوع آب کاماًل سالم و 
است. بهداشتی 

شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
گفت: نقاط مختلف آذربایجان شرقی 22 تا 
28 درصد با کاهش بارندگی نسبت به درازمدت 
مواجه بوده اند که این کاهش ها باعث شد تا 
میزان آب به حداقل برسد و طبیعی است که 

کیفیت آب مانند گذشته نباشد.
دلیل  رویش جلبک  داد:  ادامه  محمد خانی 
نفوذ بو به آب بوده است اما علی رغم این که 
این بو در حدود 55 درصد از سطح تبریز حس 
می شود، مشکل بهداشتی و میکروبی ندارد و 
آب تبریز قابل شرب بوده و مردم نگران نباشند 
این  کردن  برطرف  درصدد  مسئوالن  چراکه 

مشکل هستند.
او در رابطه با قطعی های مکرر آب نیز افزود: 
باتوجه به کاهش سطح مخازن، پیک مصرف 
و گرمای شدید هوا، در برخی مناطق، کمبود 
که  بود  متصور  تبریز  کالنشهر  در  آب  فشار 
شبانه روز  در  همکاران  تالش  با  خوشبختانه 
گذشته این مشکل رفع شد و شرایط تأمین 
آب در کالنشهر تبریز و شهرهای بزرگ استان 

است. پایدار  همچنان 
مرکز  کار  و  محیط  سالمت  گروه  رئیس 
بهداشت آذربایجان شرقی نیز درباره وضعیت 
در  اینکه  به  باتوجه  کرد:  عنوان  تبریز  آب 
سال های اخیر به ویژه امسال شاهد تغییرات 

آب و هوایی خشکسالی بوده ایم، این مسئله 
باعث شد تا میزان ذخیره منابع آب در پشت 
و  آبدهی  میزان  همچنین  مخازن  و  سدها 
اکسیژن کاهش پیدا کند و کیفیت آن را تغییر 
دهد و امکان رشد جلبک ها فراهم شود که با 
و  مانده  باقی  آب  در  دفعی  مواد  آنها  حذف 

ایجاد طعم و بو کند.
محمد قنبری افزود: کاهش منابع آب و روباز 
بودن مناطق حوزه آبگیر و سدها می تواند سبب 
رشد مواد جلبکی توأم با رنگ و بو شود البته 
در ورودی تصفیه خانه ها حذف شده و توسط 
فرآیندهای فیزیکی از بین می روند اما تولیدات 
و مواد دفعی آنها در آب مانده و امکان حذف 
آنها توسط روش های متداول وجود ندارد و این 
باعث می شود تا به منابع آب راه پیدا کرده و با 

کلرزنی هم بوی تولیدی تشدید شود.
تنها  مسئولین  از  برخی  اینکه  اضافه کرد:  او 
راهکار آن را افزایش بارش و سرد شدن هوا 
دستگاه های  نیست؛  درست  کرده اند،  اعالم 
مسئول باید پاسخگو باشند تا این موضوع به 

شود. برطرف  علمی  صورت 
او ادامه داد: به واسطه کلر باقی مانده، آب از نظر 
میکروبی مشکلی ندارد و آزمایشات آن سالم 
است اما برای این طعم و بو باید اقدامات الزم 
انجام شود چرا که مصرف آب شهروندان را با 

مشکل مواجه کرده است.
قنبری یادآور شد: آب منطقه ای، آب را از منابع 
آبی تأمین و به آب و فاضالب واگذار می کند و 
آب فاضالب وظیفه  توزیع آن را دارد و باید آب 
سالم و بهداشتی را به مشتریان خود عرضه 
کنندگان  مصرف  که  نیست  طبیعی  و  کنند 

مشکلی داشته باشند.

راهکار  تبریز  علوم پزشکی  دانشگاه  او گفت: 
دهنده نیست اما در کنار مردم به جد پیگیر آن 
هستیم و این دو دستگاه باید عزم خود را جزم 

کنند تا این مشکل برطرف شود.
اما با این وجود که مسئولین آب را سالم و 
بهداشتی عنوان کرده اند، مردم تبریز قانع نشده 

و از وضعیت آب راضی نیستند.
تبریزی ساکن  از شهروندان  نیکنام،  فاطمه 
محله شهناز در خصوص وضعیت آب گفت: 
طی چندین هفته  اخیر وضعیت آب محله  ما 
بوده و طعم خاک می دهد،  نامناسب  کاماًل 
و  کرده  تغییر  آن  بوی  هم  اوقات  گاهی 

می شود. نامطبوع 
نامناسب  آنچنان  بد  بوی  اینکه  بیان  با  او 
بوده که در هنگام استحمام نیز آزار می دهد، 
ادامه داد: این طعم و بوی آب حتی ما را به 
بودیم  بیمار  روز  چندین  و  بیمارستان کشاند 

می دانند. سالم  را  آن  مسئولین  درحالیکه 
رضا یاری ساکن محله باغمیشه تبریز است، او 
درباره وضعیت بد آب گفت: وضعیت آب محله  
ما مناسب نیست، عالوه بر بو و طعم نامطبوع، 
چندین روز هم قطع شد، پیگیری هم کردیم 

اما به جایی نرسیدیم.
گذشته  سال های  برخالف  امسال  افزود:  او 
آب  اما  نداشتیم  برق  قطعی  نظر  از  مشکلی 
چندین بار قطع شد، از طعم و بوی بد آن هم 
بوی بدی  آنچنان  نگویم،  اجازه دهید چیزی 

نیست. استفاده  قابل  اصاًل  می دهد که 
اظهار  استانی  مسئوالن  کرد:  تاکید  یاری 
می کنند، آب که سالم است اما اصاًل از طعم 
استفاده  معدنی  آب  از  و  نیستیم  راضی  آن 

دارد. باالیی  هزینه ی  که  می کنیم 

تبریزی ها هم به آب معدنی پناه بردند
 تغییر رنگ و بوی آب شرب تبریز باعث نارضایتی شهروندان شده است

گزارش  روز

| پیام ما | نشست های سخنگوی صنعت آب با خبرنگاران، وضعیت آب کشور را ترسیم می کند و شاید با مقایسه عددی بتوان موقعیت 
را عادی جلوه داد اما این اعداد در مورد حیات نقطه ای چون »دریاچه ارومیه« نمی توانند همه واقعیت را بگویند. شاید عدد تراز دریاچه 
ارومیه در مقایسه با سال ۱39۴ عددی بزرگتری باشد اما به معنای عادی بودن موقعیت این اکوسیستم حیاتی کشور نیست. پیام 

نشست اخیر سخنگوی صنعت آب این جمله است: در مورد دریاچه ارومیه به وضعیت ۷ سال قبل بازگشتیم.

هشدار سازمان بازرسی 
درباره هجوم آفات 

به جنگل های هیرکانی 
آفت پروانه برگخوار سفید بلوط در سال جاری 
بحث های  باعث  و  درنوردید  را  زاگرس  جنوب 
مختلف بین کارشناسان شد. در حالی که گروهی 
از کارشناسان نسبت به استفاده از محلول بی تی 
برای حذف این آفت هشدار می دادند  و عنوان 
می کردند این محلول به سایر زیستمندان و 
بلوط  سفید  برگخوار  پروانه  طبیعی  دشمنان 
صدمه می زند، سازمان منابع طبیعی تصمیم 
گرفت این محلول را همچنان به عنوان راه حل 
به کار گیرد. مشاهده این آفت در جنگل های 
هیرکانی و استفاده مجدد از این محلول و عدم 
قائم  باعث شده  مطلوب  به وضعیت  رسیدن 
مقام سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به 
برخی  به طغیان  وزیر جهاد کشاورزی نسبت 
آفات و ورود خسارت به درختان در جنگل های 

هیرکانی شمال کشور هشدار دهد.
مقام  قائم  رحمانیان  احمد  میزان،  به گزارش 
سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت 
نظارت و بازرسی امور تولیدی در اجرای بند »ج« 
ماده 11 قانون تشکیل این سازمان، طی نامه ای 
به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به طغیان برخی 
آفات در جنگل های هیرکانی شمال کشور و ورود 

خسارت به درختان هشدار داد.
در این نامه حسب اظهارات متخصصان مربوطه، 
دالیل عمده طغیان آفات مذکور از بین رفتن 
اقلیمی،  تغییرات  آفات،  طبیعی  دشمنان 
تضعیف درختان، فقدان اطالعات و عدم پایش 
به روز از تغییرات جمعیت این آفت و سایر آفات 
موجود در اکوسیستم جنگل های شمال کشور 
شیمیایی  مبارزه  به  مربوط  محدودیت های  و 
در مناطق جنگلی و کمبود اعتبارات و امکانات، 

عنوان شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی در نامه فوق خواستار 
تهیه فوری دستورالعمل جامع مدیریت مبارزه 
با آفات نامبرده در مناطق جنگلی متناسب با 
بیولوژی آنها با همکاری سازمان منابع طبیعی 
و  جنگل ها  تحقیقات  موسسه  آبخیزداری،  و 
مراتع، سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات 

گیاه پزشکی کشور شده است.
او همچنین بر ضرورت همکاری سازمان برنامه 
و بودجه با وزارت جهاد کشاورزی با هدف تامین 
اعتبار به منظور تسریع در کنترل جمعیت آفات 
موردنظر و کاهش خسارت از راه های مقتضی 

تاکید کرده است.
انجام اقدامات الزم به منظور جمع آوری اطالعات 
و پایش به روز از تغییرات جمعیت آفات موجود 
در اکوسیستم جنگل های شمال کشور با انجام 
پایش آفات و بیماری های درختان جنگلی به 
منظور جلوگیری از هدر رفت منابع در زمان شیوع 
برخی آفات مشابه و بروز خسارات جبران ناپذیر 
و زوال جنگل های هیرکانی که میراث طبیعی 
ثبت شده از جمله پیشنهادات سازمان بازرسی 

به وزیر جهادکشاورزی در این نامه بوده است.

درخواست تامین 
۲۴ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای اجرای 

کشت قراردادی 
وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا و توسعه کشت 
قراردادی از طریق بخش خصوصی، 24 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پیش بینی و درخواست 

کرده است.
جهاد  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه 
با اعالم این مطلب گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت از 
بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی 

در سال زراعی 1402-1401 ارائه داده است.
محمد خالدی افزود: به منظور افزایش رغبت 
کشاورزی  اجرای  برای  خصوصی  بخش 
جهاد  وزارت  درخواست  متن  در  قراردادی، 
که  است  آمده  مرکزی  بانک  از  کشاورزی 
بانک های عامل تسهیالت مذکور را به صورت 
کشاورزی  مجریان  اختیار  در  ویژه  و  آسان 

دهند. ارائه  قراردادی 
او با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی 
در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اضافه 
مالی  تامین  راه  نقشه  اخیر  روزهای  در  کرد: 
مرکزی  بانک  سوی  از  قراردادی  کشاورزی 
رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به 
تمام بانک های کشور ابالغ شده که گام بزرگی 
می شود. قراردادی محسوب  اجرای کشت  برای 

خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه نامه 
با  که  شیوه نامه  این  در  و گفت:  اشاره کرد 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی 
تهیه شده، تاکید شده است بانک ها در قالب 
کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، 
یا  مجریان  و  تولید  نهاده های  تهیه کنندگان 
در  قراردادی  کشاورزی  توسعه  پشتیبانان 
راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، 
مواد اولیه، ماشین آالت و اقدامات توسعه ای 
فنی،  آموزشی،  خدمات  ارائه  همچنین  و 
توسعه ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیالت 

پرداخت کنند.
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گردشگری، چنین مجوزی صادر شود چون 
باغستان به ثبت ملی رسیده است. باالخره 
یک مقام باالدستی، احتماال چنین دستور 
غیرقانونی داده است و باید مشخص شود 
که کدام ارگان دولتی مجوز این عمل را صادر 
کرده است. در مقابل شهرداری و ارگان های 
دولتی، آنچه سال ها انجمن ها و سازمان های 
حیات  توسعه  انجمن  مثل  نهادی  مردم 
شهری تالش کرده اند که مردم قزوین را با 
ارزش های باغستان آشنا کنند و آشتی دهند. 
با شورای  انجمن که در تمام جلسات  این 
تا  می کند  شرکت  فرهنگی  میراث  و  شهر 
صدای باغستان باشد ولی متاسفانه عمدتًا با 
بی توجهی مسئوالن رو به رو می شوند. سازمان 
باغستان  به کل  فرهنگی که گویی  میراث 
بازی که  زخم  وجود  با  و  فراموش کرده  را 
روز عمیق تر می شود،  باغ ها هر  این  تن  بر 
پاسخگوی هیچ کسی نیستند. جالب اینکه 
به  می کند،  سازمان  این  که  فعالیتی  تنها 
درباره  مجازی اش  نگهداشتن صفحات  روز 
مرمت آثار تاریخی است. بدون کوچک ترین 
روزهای  در  باغستان  بر  آنچه  به  اشاره ای 
اخیر گذشته و دریغ از یک بار پاسخگویی 
به فعاالن محیط زیست. البته از آنجایی که 
با  تعاملی  اساسًا  فرهنگی  میراث  سازمان 
انجمن ها ندارد و تنها متکی به درون سازمان 
بیشتری  اطالع  هیچ  نمی توان  است،  خود 
به جز همین عدم موضع گیری ها به دست 
عزت هللا  ماه گذشته  همین  طرفی  از  آورد. 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، در ورودش به قزوین بدون 
این که در مسئله تضاد منافع طرفین، عمیق 
شود، کشمکش ها و تصمیم گیری ها بر سر 
باغستان را به متولیان شهری واگذار کرد. 
و  بودجه  شاید  فرهنگی  میراث  عالوه  به   
را  دارد  شهرداری   مقابل  در  اندکی که  توان 
بهانه ناتوانی در صیانت از باغستان کند. اینجا 
در  حداقل  می تواند  سازمان  باید گفت که 
مواردی که نباید اقدامی را عملی کند، بیشتر 
دقت کند تا باعث نارضایتی باغداران نشود. 
مثال  به ساختن سد الستیکی در باالدست 
رودخانه ارنجک مجوز ندهند یا باغستان را 
به عنوان زمین خالی معرفی نکند و مجوز 
را  باغستان  حریم  و  ندهند  ساز  و  ساخت 
مشخص کنند. همچنین معضل جدی دیگر 
دالیل  به  است که  حقابه  بحث  باغستان، 
مختلف در معرض خطر قرار دارد. باغستان از 
رودخانه های ِدَزج و اَِرنجک سیراب می شود. 
در  رودخانه ها  این  باالدست  در  حاضر  در 
ساز  و  ساخت  رودخانه  بستر  در  باراجین، 
تامین  مثل  پروژه هایی  عالوه  به  می کنند. 
این دو  بوستان فدک، آب  آب استخرهای 
رودخانه –به خصوص ارنجک-  رو به نابودی 
است. این مسئله هم حیات باغستان و هم 
بدین  می کند.  تهدید  را  باغداران  معیشت 
در  دارد  قصد  فرهنگی  میراث  اگر  ترتیب 
نقطه ای از باغستان حفاظت کند، شاید بهتر 
باشد از مسئله حقابه باغداران گره گشایی کند. 
در نهایت می رسیم به سازمان باغستان های 
سنتی قزوین هم که زیر نظر شهرداری این 
شهر تشکیل شد، بنا بود در حمایت و حل 
اختالفات وارد شود. ولی امروز می بینیم که 
با وجود همه مشکالت باغستان، این سازمان 
نه تنها منفعالنه عمل کرده بلکه بسیاری از 
موارد به اختالفات نیز دامن زده است. این  ها 
از  حفاظت  خصوص  در  است که  مسائلی 

باغستان نباید مغفول بماند. 

محل کشت  قزوین که  سنتی  باغ  مجموعه 
محصوالت کشاورزان  انواع  و  بادام  و  پسته 
سنتی و باغداران نیز است، از شرق تا جنوب 
و غرب استان را در آغوش گرفته. این سرمایه 
استان  پیش  هزاران سال  از  زیستی  محیط 
قزوین را از شر سیل و حوادث محیط زیستی 
شهر  این  مردم  درآمد  منبع  و  داده  نجات 
است  سال   10 از  بیش  حاال  اما  است.  بوده 
که فعاالن محیط زیست و جسته و گریخته 
مسئوالن، نگران خشک شدن و از دست رفتن 
شرقی  بخش  پیش  دهه  یک  هستند.  آن 
باغستان به دلیل ساخت و سازهای شهری، 
تقریبا رو به زوال گذاشت. پس از آن هم با 
ادامه یافتن سایر پروژه های شهری زیر نظر 
شهردای قزوین، بیم آن می رود که چیزی از 
این باغستان باقی نماند. این درحالی است 
و  فرهنگی  اقتصادی،  خاص  ویژگی ها  که 
محیط زیستی این باغ، آن را در سال 1393 
به ثبت ملی رساند. اما حاال که در مسیر ثبت 
به  نابودی  با خطر  جهانی قرار دارد؛ همزمان 
بهانه توسعه شهری دست و پنجه نرم می کند.

باغی که مدافع شهر شد
باغستان، این کمربند سبز استان قزوین 
اهمیت به سزایی در تنظیم آب و هوای این 
انبوه  حجم  دارد.  آن  خاک  تثبیت  و  شهر 
درختان این منطقه نقش کلیدی در کاهش 
شهرک های  آالینده های  و کنترل  هوا  دمای 
شیوه  می کند.  بازی  قزوین  اطراف  صنعتی 

آبیاری  بر  مبنی  آبیاری  و  آب  تامین  خاص 
سیالب های  از  استفاده  با  باغستان  غرقابی 
فصلی، ضمن تولید محصوالت باغی متنوع، 
پایه مهمی در تغذیه آبخوان به حساب می آید. 
در  باغستان  این  مثال شکل خاص  طور  به 
سیل سال 1398 در حکم دیوار دفاعی شهر 
قزوین ظاهر شد. حجم زیاد آب سیالب آن 
سال را درون خود جذب کرد و شهر را از خطر 
سیل رهانید. بنا بر محاسبات انجمن توسعه 
حیات شهر، ارزش اقتصادی آبی که باغستان 
به آبخوان می دهد، ساالنه 110 میلیارد تومان 
است که در هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد 
تأسیساتی برای ذخیره سازی این میزان آب 

نزدیک به هزار میلیارد تومان می شود.

 یک باغ و هزار فایده
ویژگی خاص و تاریخی این باغستان آن 
است که درختانش طی سال ها با شکیبایی 
دست کاشت  باغداران،  و  همت کشاورزان  و 
و  منطقه  هوای  وجود  با  همچنین  شده اند. 
میزان آب محدود در دسترس برای آبیاری، 
این  با  آبیاری شده اند.  در سال  بار  دو  فقط 
حال باغداران این منطقه توانسته اند درختان 
بار  ساالنه  بیاورند که  عمل  به  ثمری  مثمر 
زیادی از درآمد خانوارها را به دوش می کشد 
برای شهروندان  توجهی  قابل  درآمد  منبع  و 
سطوح  تمام  به عالوه  می آید.  حساب  به 
دشت  خاک های  بهترین  از  باغستان  خاک 
نگهداری  قرن ها  محصول  که  است  قزوین 

فصلی  با سیالب های کنترل شده  آبیاری  و 
است. محصوالت عمده باغستان هم پسته، 
و گردو  زردآلو  بعد  درجه  در  و  انگور  و  بادام 
پیش  گزارش سه سال  از  استناد  به  است. 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
زمان  آن  تا  باغستان  مجموعه  در  جمهوری، 
111هکتار باغ پسته وجود داشت. اگر درآمد 
110میلیون  ساالنه   را  فعال  باغ  هکتار  هر 
تومان  110میلیارد  کنیم،  محاسبه  تومان 
تولید  از  فقط  باغستان سنتی  ساالنه  درآمد 
پسته خواهد بود. این ارقام به تنهایی نشان 
تأمین شود  باغستان  اگر حقابه  می دهد که 
باغستان  کاربری  تغییر  فکر  جویان  رانت  و 
سودآور  کاماًل  باغستان  نکنند،  ترویج  را 
می دهد  نشان  اقتصادی  بررسی های  است. 
در  باغات  میزان سوددهی  در شرایط حاضر 
درجه اول به میزان آب بستگی دارد. به عالوه 
باغستان، ذخیرگاه ژن درختان و ژرم پالسم 
اساس  بر  پایدار  نمونه کشاورزی  و  گیاهی 
از طبیعت بدون مصرف  بهره برداری متعادل 
کودهای شیمیایی است. این باغ ها با ایجاد 
سالمت  قزوین،  شهر  اطراف  زیبا  منظره ای 
روانی و بهداشتی شهروندان را تامین می کند. 
ویژگی های خاص باغستان در نهایت می تواند 
خارجی،  و  داخلی  جذب گردشگر  به  منجر 

شود. شهری  اقتصاد  پایدار  توسعه  برای 

باغستان در مهلکه توسعه شهری
با این همه فایده اما دست زمین خواران 

رانتی به بهانه توسعه شهری و تسهیل مسیر 
پربار  باغ  این  از  خودروسواران،  آمد  و  رفت 
باغستان های  سازمان  است.  نبوده  کوتاه 
روند  شهر،  این  شهرداری  زیرنظر  قزوین 
به  سال گذشته   50 از  را  باغستان  تخریب 
خارجی  و  داخلی  علل  مرهون  طرف  این 
توسعه  جمله  از  است.  دانسته  زیادی 
متولی  نبود  اقتصاد،  وضع  دگرگونی  شهری، 
خاص، مسائل امنیتی و موضوع خرد شدن 
بهانه  البته  می داند.  باغداران  ورثه  بین  باغ 
از  سرمایه ها  خروج  و  اقتصادی  صرفه  نبود 
صنعت به باغستان برخالف نتایج بررسی ها 
و پژوهش های علمی انجام شده و فعالیت 
درختان  ساالنه  که  است  باغداری  هزاران 
همان  این  البد  می آورند.  بار  به  مثمری 
بهانه ای است که روزگاری به نقل از سازمان 
نامشان  به کسانی که هرگز  فرهنگی  میراث 
فاش نشد، اجازه دادند که باغات را تفکیک 
همه  تازه  این  دهند.  کاربری  تغییر  و  کنند 
ماجرا نیست. احداث کمربندی نسیم شمال 
باغستان  میان  از  که  کیلومتر   11 طول  به 
موقتی،  صورت  به  تنها  بود  بنا  و  می گذرد 
در  اداره گاز  خودروهای  مرور  و  عبور  محل 
کنارگذر شهر باشد، با تبدیل شدن به یکی از 
شلوغ ترین مسیرهای ترافیکی آسیب جدی 

زد. طبیعی  سرمایه  این  به 

غارتگری بدون توقف
این همه برای متولیان شهری کافی نبود 
قمع شبانه  و  قلع  و  کندن  به کار  که دست 
پروژه هایی  کردن  َعلم  با  شدند.  درختان 
مثل پل طبقاتی امام رضا، خرداد ماه سال 
جاری شبانه به باغستان ریختند و 200 راس 
درخت کهنسال پسته و بادام را در مسیر فاز 
دوم پروژه پل روگذر امام رضا، قطع کردند. 
بسیاری  اعتراضات  و  واکنش ها  اقدامی که 
قضایی  مقامات  سوی  از  و  برانگیخت  را 
ادامه روند آن متوقف شد. آن زمان علیرضا 
فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  خزائلی، 
معماری  عالی  شورای  مصوبه  به  اشاره  با 
احداث  ممنوعیت  باب  در  شهرسازی  و 
ادامه  باغستان،  در عرصه  مسیرهای شهری 
کرد.  اعالم  شده  متوقف  را  فعالیت ها  این 
مصوبه ای که در بخش های جنوب و غرب و 
استفاده از معابر موجود و همچنین در سمت 
شرق در اتصال بین پل ابوترابی و پل امام 
عرصه  به  ورود  را  سازندگان  مشخصا  رضا 
قربانی  به  اقداماتی که  اما  بود.  منبع کرده 
کردن شبانه درختان با بلدوزر و لودر انجامید، 
نشان داد که گوش سودجویان به مصوبه ها 
بدهکار نیست. حاال هم دوباره هفته گذشته 
باغداران منتشر شد  از  خبری از سوی یکی 
درختان  جان  به  ماه،  شهریور  نیمه شب  که 
باغستان سنتی قزوین افتادند. طبق شواهد 
یکی از باغداران، افراد ناشناسی با بیان اینکه 
به  موظف  شهرداری  از سوی  و  دارند  مجوز 
قطع درختان در مسیر پل شده اند؛ بیش از 

بریدند. را  دیگر  درخت کهن سال   100

صدای فعاالن دلسوز محیط زیست 
را بشنوید

انجمن های  و  فعاالن  اتفاق،  این  از  پس 
افتادند  جوش  و  جنب  به  زیستی  محیط 
اقدامات  این  به  اعتراضشان  صدای  و 
انجمن  شد.  بلند  بی رحمانه  و  سودجویانه 
محل  در  داشت  بنا  هم  شهر  حیات  توسعه 
اعتراضی  تجمع  پل،  در مسیر  درختان  قطع 
برگزاری  اجازه  استانداری  که  باشد  داشته 
این  رو  این  از  نکرد.  صادر  را  تجمع  این 
ادامه  در  که  کرده  صادر  بیانیه ای  انجمن 
به  »نمی توان  می خوانیم:  را  آن  از  بخشی 
اقتصاد باغستان و معیشت باغدار اندیشید؛ 

و  رسمی  بی رویۀ  برداشت های  تأثیر  ولی 
از  را  دولتی  نهادهای  و  اشخاص  غیررسمی 
اثر  نمی توان  نادیده گرفت.  باغستان  حقابۀ 
مستقیم و غیرمستقیم ساخت وساز در بستر 
رودخانه را در صدمۀ جدی به اقتصادی بودن 
باغستان و معیشت باغداران نادیده گرفت. از 
یکایک باغداران باغستان بپرسید: »چه کنیم 
که باغستان اقتصادی شود؟« به شما پاسخ 
خواهند داد: »اول از همه آب باغستان را به 
آن برسانید.« چطور مدیران شهر و استان و 
نمایندگان مردم قزوین در مجلس و پارلمان 
محلی، مدام از این می گویند که باغدار، خود، 
باغ را تخریب می کند چون برایش اقتصادی 
نیست؛ اما از خود نمی پرسند که کدام تفکر 
توسعه،  و کدام طرح های  و کدام تصمیم ها 
باغستانی را که بیش از هزار سال اقتصادی 
بوده است، در عرض چندسال غیراقتصادی 
نمی کنند:  سؤال  خود  از  چرا  است؟  کرده 
شهر  جنوب  در  باغستان  که  است  »چطور 
شهر  غرب  و  شرق  در  اما  است؛  اقتصادی 
اقتصادی نیست؟« چرا نمی اندیشند: »از چه 
روست که باغستان دور از دسترس جاده ها، 
جاده ها  حاشیۀ  در  اما  است؛  اقتصادی 
اقتصادی نیست؟« یا باید باور کنیم که همۀ 
کنشگران  و  باغداران  که  آشکار  نکاِت  این 
مدیران  نگاه  از  داده اند،  شرح  بارها  و  بارها 
دور مانده است )!( یا آنکه مدیران صادقانه 
اعتراف کنند که اولویتشان باغستان نیست، 
نیست،  شهر  هویت  نیست،  مردم  تنفس 
اولویتشان  بلکه  ؛  و...  نیست  باغدار  زندگی 
چیزهای دیگری است که نیازی به شرح آن 

نمی بینند.« مردم  برای 

انجمن توسعه حیات  فعالن محیط زیستی 
بیانیه  این  در  پیشنهادی  تدوین  با  شهر 
بیفتد،  اتفاق  نهایت  در  آنچه  که  امیدوارند 
احیا  و  حفاظت  برای  جامعی  طرح  تدوین 
باغستان باشد تا بدین ترتیب بتوان بر این 
برهم ریختگی فائق آمد و نقش سازمان های 
اجتماعی-سنتی  نظام  ذیل  را  مرتبط 
باغستان که آزمون تاریخی خود را پس داده 
منابع  باید  تعیین کند. چنین طرحی  است، 
نوین  ساختارهای  بر  انطباق  با  را  باغستان 
نه تنها  ترتیب  بدین  تا  برگرداند  آن  به  شهر 
عرصه باغستان، بلکه حیات و پویایی آن در 

شود. ترمیم  آسیب دیده  بخش های 

 قطع ۱00 درخت در باغستان سنتی قزوین پرونده دست درازی به این اثر ثبت ملی را دوباره باز کرد 

شهر، باغستان را می خورد
انجمن »توسعه حیات شهر« در بیانیه ای به رویه های موجود علیه باغستان سنتی قزوین اعتراض کرد 

مسئوالن چرا نمی اندیشند که 
از چه روست که باغستان دور 
از دسترس جاده ها، اقتصادی 
است؛ اما در حاشیه جاده ها 
اقتصادی نیست؟

باغستان سنتی پر دار و درخت قزوین که یکی از منابع شگفت انگیز و قدیمی این شهر است، با خطر نابودی رو به روست. از مجموعه 
باغ های سنتی قزوین با بیش از ۴هزار هکتار و ۱۴هزار قطعه باغ که تا همین حدود نیم قرن پیش حلقه سبزی دور این شهر زده بودند، 
حداکثر ۲ هزار و ۲00 هکتار باقی مانده است. این میراث ملی هزار ساله چندین سال اخیر با ساخت وسازها به بهانه  توسعه شهری در کنار 
خشکسالی و کم آبی تخریب شده است. با وجود اعتراضات و واکنش های دوستداران محیط زیست به این روند که به نظر می رسد عادت 

زمین خواران شده، باغستان هنوز هم به بهانه  های مختلف قربانی دست درازی های سودجویان و رانت خواران می شود.
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آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی
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 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه الکترونیکی دولت: ساعت ۸ روز سه شنبه 
مورخ ۱۴0۱/۲/۲۲ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۱۴0۱/۲/۲۶

امام،  یادگار  بزرگراه  جنب  دادمان،  شهید  بلوار  انتهای  قدس،  شهرک  نشانی: 
برق)ساتبا(  انرژی  بهره  وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  ساتبا،  ساختمان 

)شماره ۲(، طبقه همکف، دفتر قراردادها و امور حقوقی - تلفن:  ۸۸3۷۴00۴
تماس:  مرکز  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 

۱۴۵۶
 ۱۴0۱/0۶/۲۱ انتشار نوبت اول:  تاریخ 

۱۴0۱/0۶/۲۲ انتشار نوبت دوم:  تاریخ 

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( 
شناسه آگهی: 1378456 - شماره میم الف: 2311

سامانه جامع مدیریت احداث و بهره برداری
 نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک مقیاس بزرگ 

به شماره ۲۰۰1۰۰1۰۲۰۰۰۰۰۰7
آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

)برگ  مالکیت  فروش،سند  فاکتور  و  ،سند  کارت 
سبز( سواری پژو GLX-XU۷ ۴0۵ مدل۱39۶ نقره 
ای  متالیک رنگ به شماره  موتور۱۲۴K۱09۲۱3۵ و 

NAAM0۱CE۲HK۵9۷۴۴۸به  شاسی  شماره 
به  متعلق   ۶۵ ایران   ۷93 ن   ۲۶ پالک  شماره 
اسفندیار نوشادی مفقود واز درجه اعتبار ساقط 

. است  گردیده 

پژو وفاکتور فروش سواری  سند کمپانی 
خاکستری-    ۱39۴ مدل   CNG-۴0۵GLX-XU۷
متالیک رنگ به شماره  موتور ۱۲۴K0۷۸۶۴۸9 و شماره 

به شماره پالک  NAAM۱۱VE۵FK۷39۵۴۲شاسی
 ۲۱ ن ۶۷۷ ایران ۶۵ متعلق به محمود عزیزی 
فرزند پیرداد  مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

است .

مدل۱3۸۸  پرند   سیکلت  موتور  سبز  وبرگ  سند 
 ۱۵۶FM۱۸۵۱0۶۸۱۱موتور شماره   به  رنگ  مشکی 
به   NB3***۱۲۵A۸۸۷۴00۸ بدنه  شماره  و 

شماره پالک ۸۱۲-۵۶39۷ متعلق به اسحاق 
خاکساری سرگرو مفقود واز درجه اعتبار ساقط 

. گردیده است 

خود روی سواری  سمند  + SOREN EFV    به رنگ 
 ۱۴۷H0۶۵۱339 :سفید  مدل ۱۴0۱ به شماره موتور
 NAACS۱HE3NF۱۶۸۱۸9 :به شماره شاسی

به شماره پالک:۸۲۱ س ۸۷  ایران ۶۵ به نام: 
سهراب بیگلری مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
۱( دستگاه مناقصه گزار: شهرداری اصفهان

مرکزداده  متمرکز  سازی  ذخیره  بهبود کارایی سیستم  و  توسعه  مناقصه:  موضوع   )۲  
شهرداری اصفهان

تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل  و  خرید  مهلت   )3
 isfahan.ir۱۴0۱/0۶/۲۲ با مراجعه به درگاه الکترونیکی  شهرداری اصفهان به نشانی

)فهرست مناقصه،مزایده و فراخوان ها( اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمایند.
۴( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲.۸00.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 

یا واریز وجه نقدی
۵( اعتبار قیمت ها: حداکثر یک ماه شمسی

۶( مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 
۱۴0۱/0۷/0۷ به نشانی اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتدای بن بست سپیده، سازمان فاوا 

شهرداری اصفهان، واحد حراست تحویل نمایند.
۷( زمان گشایش پاكت ها: حداكثر یكماه پس از پایان تحویل اسناد و مدارك می باشد.

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

ویژگی خاص و تاریخی این 
باغستان آن است که درختانش 

طی سال ها با شکیبایی و 
همت کشاورزان و باغداران، 

دست کاشت شده اند. همچنین 
با وجود هوای منطقه و میزان 
آب محدود در دسترس برای 

آبیاری، فقط دو بار در سال 
آبیاری شده اند. با این حال 

باغداران این منطقه توانسته اند 
درختان مثمر ثمری به عمل 
بیاورند که ساالنه بار زیادی 

از درآمد خانوارها را به دوش 
می کشد و منبع درآمد قابل 
توجهی برای شهروندان به 

حساب می آید

استان مرکزی
دومین استان پیر کشور

استان مرکزی با دارا بودن 10 و هشت دهم 
دوم  رتبه  سالمندی کشور،  جمعیت  درصد 
اداره  را دارد. سرپرست  از استان گیالن  بعد 
کل بهزیستی استان مرکزی، محمد زیدوند 
به ایرنا گفت: »شهرستان ساوه با هفت و نیم 
جوان ترین  سالمندی،  جمعیت  درصد  دهم 
تفرش  شهرستان های  و  استان  شهرستان 
سالمندی،  جمعیت  درصد   19 با  آشتیان  و 
به شمار  پیرترین شهرستان استان مرکزی 
می روند.« این مسئول روز یکشنبه در کارگاه  
آگاهسازی پیشگیری از معلولیت های دوران 
تعریف  »براساس  کرد:  اضافه  سالمندی 
سازمان ملل متحد، کشوری که بیش از هفت 
درصد کل جمعیت آن سالمند باشد، کشوری 
سالمند به حساب می آید.« سرپرست اداره 
در  همچنین  مرکزی  استان  بهزیستی  کل 
خصوص سالمندی کشور بیان کرد: »با توجه 
به اینکه براساس آخرین آمارها حدود پنج و 
هفت دهم درصد جمعیت کشور را سالمندان 
تشکیل می دهند و حتی در بعضی استان های 
کشور، جمعیت سالمندان به بیش از هشت 
می رسد،  نیز  استان  آن  جمعیت  درصد کل 

زنگ خطر برای ایران زده شده است. 

چه کسی درختان 
باغستان را کشت؟

۱ادامه از صفحۀ



پیامک شما را دربـاره 
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مازندران 

به منظور  مازندران  آب منطقه ای  شرکت  توکلی،  محمد 
تدوین طرح جامع مدیریت سیالب این استان با دانشگاه 

شد. همکاری  وارد  بابل  نوشیروانی 
 با تصویب شورای مدیریت بحران و تأکید استاندار مبنی 
تهیه طرح جامع مدیریت سیالب، نخستین نشست  بر 
هم اندیشی تدوین طرح جامع مدیریت سیالب مازندران 
با  بابل  نوشیروانی  دانشگاه  و  آب منطقه ای  شرکت  بین 
حضور مدیران شرکت و تعدادی از اعضای هیئت علمی این 

دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و 
بهره برداری، معاون طرح و توسعه، معاون برنامه ریزی، مدیر 
دفتر فنی، مدیر رودخانه ها و سواحل، مدیر مطالعات پایه و 
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت و چند 
تن از دانشگاهیان برگزار شد، پیش نیازها و الزامات تدوین 

طرح جامع مدیریت سیالب مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در این نشست با 
بیان این که مازندران ظرفیت دانشگاهی باالیی دارد که در 
حل مسائل و چالش های این استان از جمله مدیریت سیل 
می تواند اثرگذار باشد، گفت: ما به دنبال این هستیم که با 
مشخص کردن اولویت ها و نقاط تهدید و رسیدن به طرح 
جامع و همه جانبه برای مدیریت سیالب، امنیت جامعه در 

مقابل سیالب و نهایتا رضایتمندی مردم حاصل شود.
محمدابراهیم یخکشی اظهار کرد: طرح جامع مد نظر ما 
اقدامات  هم  است که  سیل  جامع  مدیریت  برنامۀ  یک 
پیشگیرانه را پوشش دهد و هم در بحث اقدامات مقابله ای 
برنامه داشته باشد.مدیرعامل شرکت آب منظقه ای مازندران 

دنبال  به  سیالب  مدیریت  طرح  در  کرد:  خاطرنشان 
برنامۀ کلی نیستیم. مقیاسی که نیاز داریم باید مقیاس 
رودخانه های ما باشد و شناخت کاملی از رودخانه، تهدیدها، 
فرصت ها و برنامۀ اقدام برای هر رودخانه باید داشته باشیم. 

چون شرایط رودخانه های ما متفاوت است.
و  مازندران  آب منطقه ای  شرکت  مدیران  نشست  این  در 
دانشگاهیان حاضر در جلسه نیز دیدگاه های خود را برای 

مدیریت سیالب مطرح کردند. تدوین طرح جامع 
عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل و استادیار 
این  عمران  دانشکده  زیست  محیط  آموزشی  گروه 
دانشگاه نیز در این نشست با تأکید بر این  که با همکاری 
دانشگاه ها و دستگاه ها سرعت تدوین نقشه های راهبری 
و اجرای برنامه ها افزایش می یابد، اظهار کرد: دانشگاه 
با دانشکده های مختلف مانند عمران، برق،  نوشیروانی 
مکانیک، مهندسی شیمی و صنایع توانمندی هایی دارد 
که می تواند در هر موضوع مدنظر استان همکاری داشته 
دانشجویان  و  همکاران  علمی  توان  از  بتوانیم  تا  باشد 
دکترا و کارشناسی ارشد با همکاری دستگاه هایی مانند 
آب منطقه ای به مخرج مشترکی برای کاهش مشکالت 

برسیم. استان 
به نظر  افزود: درخصوص سیل که  امینی راد  دکتر حسن 
تغییر  و  بیشتر شدن است  فراوانی اش در حال  می رسد 
اقلیم هم این فرآیند را تشدید می کند، به جاست که طرح 
مدیریت جامع سیالب تدوین شود. در فرآیند تدوین این 
راهبرد نیز هر چقدر سازمان ها با هم مرتبط شوند که ساختار 
واحد و هماهنگ ایجاد شود سرعت کار بیشتر خواهد شد.

هم اندیشی آب منطقه ای و دانشگاه نوشیروانی 
برای تدوین طرح جامع مدیریت سیالب

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان تاکید کرد: آزادسازی 
بستر رودخانه ها منجر به تخریب منابع طبیعی و باغات نشود. علی اکبر نظری یکشنبه 
در جلسه کمیسیون خدمات شهری، محیط زیستی و بهداشت شورای اسالمی شهر 
همدان عنوان کرد: آزادسازی بستر رودخانه ها باید طبق دستور و نامه دادستان انجام 
شود اما این طرح باید به صورت کارشناسی شده صورت پذیرد. وی با بیان اینکه دولت 
در چندین سال اخیر تصمیماتی در زمینه آزادسازی بستر رودخانه ها اتخاذ کرده است، 
یادآور شد: در این زمینه باید حقوق مالکانه مردم نیز رعایت شود.رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان اضافه کرد: در امر آزادسازی نباید منابع 
طبیعی و باغات را تخریب کنیم بلکه احداث بناها و تصرفات غیرقانونی در حریم 
رودخانه ها تخریب شود چرا که این تصرفات منجر به بسته شدن بستر رودخانه و کم 
شدن مسیر روان آب شده سپس متعاقب آن منجر به سیل می شود.نظری با اشاره 
به اشتباه ارزیابی کارشناسی میزان تصرف بستر رودخانه عباس آباد، اظهار کرد: در این 
زمینه باید از کارشناسان خبره دادگستری استفاده شود. نظری در ادامه به ظرفیت 
هویت های فرهنگی و تاریخی شهر همدان نیز اشاره و بر پیگیری ایجاد تشکیالت و 

ساختار مناسب برای حوزه گردشگری شهرداری تاکید کرد. 

با حضور علی قاسم پور رئیس شورای شهر، علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک، مسعود محمدی رئیس کمیسیون تلفیق، مهاجری رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج و غفاری سرپرست شهرداری 
وضعیت اراضی حاشیه اتوبان و جاده مخصوص کرج بازدید و مشکالت آن بررسی 
شد. در این بازدید علی قاسم پور رئیس شورای اسالمی ضمن بازدید از موقعیت 
زیرگذر شمالی و زیرگذر جنوبی پل فردیس، کارگاه عمرانی در محل زیرگذر، تعریض 
جاده مخصوص حد فاصل پل فردیس تا پل کالک، وضعیت اصناف موجود در 
محدودۀ طرح و روند جابه جایی تأسیسات برق بازدید کرد و گفت: با تدابیر و 
برنامه ریزی صورت گرفته در تالش هستیم تا مشکالت محدودۀ پل فردیس و 
حاشیۀ اتوبان و حذف زوائد بصری آن را مرتفع کنیم. رئیس شورای اسالمی شهر 
کرج تصریح کرد: عمليات اجرايي اين محدوده در فازهای مختلف، توسط شهرداری 
اجرا می شود و اميدواريم با اجرایی شدن اين طرح خدمات بسيار مطلوبی را به 
شهروندان ارائه كنيم. قاسم پور بیان کرد: ارتقای کیفیت فضاهای شهری، آسایش و 
آرامش شهروندان و مسافران، همچنین زدودن آلودگی های بصری و ایجاد منظر و 

فضای زیبا باید از اهداف مدیریت شهری شود.

 عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید 27 هزار تن تایر خودرو سنگین با راهبری 
ایمیدرو و ایدرو طی سال جاری آغاز می شود. شرکت های چادرملو، سرمایه گذاری 

توسعه  معادن و فلزات و ایدرو از مجموعه های سرمایه گذار در این طرح هستند.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان؛ 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جلسۀ بررسی ساخت این پروژه که با حضور فرشاد 
مقیمی، معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات، و امیرعلی طاهرزاده، مدیرعامل چادرملو برگزار 
شد، گفت: عملیات اجرایی کارخانه ساخت تایر سنگین در سیستان و بلوچستان آغاز 
می شود.او تأکید کرد: شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی باید سرمایه گذاری ها 
را به مناطق کم برخوردار هدایت کنند تا رونق اشتغال و توسعه در نقاط مختلف کشور 
را رقم زنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مسائل مربوط به احداث و 
افزایش سرمایۀ شرکت مرتبط با پروژه، به زودی تعیین تکلیف می شود.گفتنی است 
 OTR این کارخانه با ظرفیت تولید 27 هزار تن تایر سنگین شامل 9 هزار تن تایر
)تایرهای لودر، دامپتراک( و 18 هزار تن تایر TBR)تایر کامیون و اتوبوس( در 
سیستان و بلوچستان با برآورد سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی، احداث می شود.

آزادسازی بستر رودخانه ها 
منجر به تخریب منابع طبیعی همدان نشود

مشکالت حاشیۀ اتوبان 
کرج - تهران بررسی شد 

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تایرسازی 
در جنوب شرق کشور

| همدان | | البرز  | | شرکت ها |

انتشار ۴۸ عنوان کتاب 
در سمنان در فصل بهار 

و  فرهنگی  معاون   - سمنان  میرزایی،  زهرا 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  رسانه ای 
عنوان   48 انتشار  و  تالیف  از  سمنان  استان 

داد. خبر  جاری  سال  بهار  در  کتاب 
ابوالفضل صادقی نژاد افزود: از این تعداد کتاب 
منتشر شده در استان، 47 عنوان کتاب تالیفی 
به  با اشاره  او  بوده است.  و یک عنوان ترجمه 
این  افزود:  استان  این  در  منتشره  کتب  تیراژ 
کتاب ها در شمارگان 34 هزار و 400 نسخه در 

استان سمنان چاپ و منتشر شده است.
او با بیان اینکه از این تعداد کتاب تنها هشت 
داد:  ادامه  است،  بوده  مجدد  چاپ  آن  عنوان 
منتشر  اولین بار  برای  و  تألیفی  کتاب ها  بقیۀ 

است. شده 
فرهنگ  کل  مدیر  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
شد:  یادآور  سمنان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
امر  به  انتشاراتی    40 از  بیش  ما  استان  در 
دارند. وی گفت:  انتشار کتاب اشتغال  و  چاپ 
بومی  مختلف  موضوعات  در  تألیفی  کتاب های 

است. بوده   ... و  زبان  فرهنگی،  محلی،  و 
شکسته«  »آینه  کتاب  است:  ذکر  شایان 
جمعی  و  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در 
شاهرود  در  مکتوب  فرهنگ  دوستداران  از 
ادب  و  شعر  انجمن  مسئول  شد.  رونمایی 
شهرستان شاهرود گفت: این کتاب به مترجمی 
سمیه طحانیان در سال جاری توسط انتشارات 

است. شده  چاپ  نوروزی 
»آئینه  کتاب  اینکه  بیان  با  قربانی  نسرین 
دارای  و  هالیس«  »جیمز  تألیف  شکسته« 
منتشر  و  چاپ  وزیری  قطع  در  و  صفحه   212
این  از  رونمایی  آیین  افزود:  است،  شده 
از  جمعی  و  ادبیات  عالقمندان  با حضور  کتاب 

شد. برگزار  هنرمندان  و  نویسندگان 

برنامه ریزی برای تامین 
سوخت بخش کشاورزی 

در گلستان 
ملی  شرکت  سرپرست   - گلستان  مؤمنی، 
با  گلستان  منطقۀ  نفتی  فرآورده های  پخش 
نمایندۀ مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای 
استان  این  جهاد کشاورزی  معاون  و  اسالمی 
مصرف کنندگان  به  سوخت رسانی  راستای  در 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  کشاورزی  بخش 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد  منطقۀ گلستان، سید  نفتی  فرآورده های 
مردم،  نماینده  حضور  از  تقدیر  ضمن  حسینی 
ارائۀ  و  نفتی  فراورده های  توزیع  و  تأمین 
شرکت  اصلی  وظیفۀ  را  شهروندان  به  خدمات 

کرد. عنوان  نفتی  فراورده های  پخش  ملی 
او افزود: نگاه شرکت بر این است که با تعامل 
جهاد  مجموعۀ  با  پیش  از  بیش  همکاری  و 
بخش  نیاز  مورد  سوخت  استان،  کشاورزی 
کشاورزی را بدون نگرانی فراهم کند. سرپرست 
منطقۀ  نفتی  فراورده های  پخش  ملی  شرکت 
به  خدمات رسانی  ما  داشت:  اظهار  گلستان 
خود  برای  عبادت  همانند  را  عزیز  کشاورزان 

ریم. می پندا
گرگان  مردم  نمایندۀ  سنگدوینی،  رمضانعلی 
ضمن  اسالمی،  شورای  مجلس  در  آق قال  و 
عرصۀ  تالشگران  مجموعۀ  عملکرد  از  تقدیر 
ارائۀ  گفت:  گلستان  استان  در  سوخت رسانی 
دغدغه ها  رفع  و  به کشاورزان  مناسب  خدمات 
در  امید  و  نشاط  ایجاد  باعث  آنان،  نگرانی  و 
این قشر زحمتکش و در نهایت افزایش تولید 

می شود. جامعه  در  امنیت  و 

بازدید هیئت علمی علوم 
پزشکی خراسان شمالی 

از ایستگاه تقلیل فشار گاز  
هیئت  اعضای  از  جمعی   - شمالی  خراسان 
علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از 
ایستگاه »سی جی اس) تقلیل فشار(« شماره 

بازدید کردند. بجنورد  یک 
گاز  شرکت  سرپرست  هاشمی،  محمود  سید 
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شمالی،  خراسان 
راستای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه و در جهت 
شناخت بهتر فعالیت های صنعت گاز، گروهی از 
بهداشت  گروه  رشته های  علمی  هیئت  اعضای 
علوم  دانشگاه  حرفه ای  بهداشت  و گروه  محیط 
گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  از  بجنورد،  پزشکی 
گفت:  هاشمی  کردند.  بازدید  بجنورد  شهرستان 
و  دانشگاه ها  با  شرکت  این  ارتباط  است  امید 
مراکز علمی افزایش یابد و نیازهای فناورانۀ این 

شود. رفع  طریق  این  از  شرکت 
دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  رئیس  بازدید  این  در 
علوم پزشکی ضمن قدردانی از شرکت گاز استان 
که همواره در همکاری با جامعۀ علمی پیش قدم 
اقدامات  این گونه  امیدواریم  گفت:  است،  بوده 
مستمر باشد تا ضمن احصای ایده های پژوهشی 
و فناورانه و تزریق دانش در فرآیندهای صنعت 
گاز، بهبود عملکرد در این صنعت مهم و حیاتی، 

بیش از پیش مشاهده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان:  
417 معدن با ذخیره 3.4 
میلیارد تن در سیستان و 

بلوچستان داریم که از این میزان 
400 معدن کوچک مقیاس و 

17 معدن بزرگ مقیاس است.  
استاندار سیستان و بلوچستان 
با اشاره به اینکه 417 شرکت 

معدنی در این استان وجود دارد، 
گفت: 9 معدن راکد استان در 
دولت سیزدهم تاکنون فعال 

شده است

بندرانزلی  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
غیر  تخریب سازه های  اجرای حکم  به  اشاره  با 
گفت:  انزلی  بین المللی  تاالب  بستر  در  مجاز 
قطعی  حکم  دادرسی،  مراحل  انجام  از  پس 
شد.  صادر  غیرقانونی  تصرف  این  برای  تخریب 
در  سبحانی  اکبر  رشت،  از  تسنیم  گزارش  به 
جمع خبرنگاران از اجرای حکم تخریب ساخت 
تاالب  بستر  اراضی  در  غیرمجاز  سازهای  و 
بین المللی انزلی خبر داد و اظهار داشت: حدود 
هزار متر از اراضی بستر تاالب انزلی توسط یکی 

بود. شده  تصرف  بومی  افراد  از 
تشریح  در  بندرانزلی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
جزئیات این خبر خاطرنشان کرد: فرد متخلف پس 
از تصرف اراضی مذکور اقدام به دیوارگذاری، احداث 

بنا و استخر کرده بود.
سبحانی تصریح کرد: به موجب تبصره 3 ماده 2 
قانونی توزیع عادالنه آب، هرگونه دخل و تصرف 
ممنوع  نیرو  وزارت  اجازه  بدون  تاالب  بستر  در 
این گونه  قمع  و  قلع  بر  عالوه  قانونگذار  و  است 

حبس  سال  یک  تا  ماه  یک  مجازات  تصرفات، 
و  عمومی  است.دادستان  گرفته  نظر  در  نیز  را 
انقالب بندرانزلی با بیان اینکه شرکت سهامی آب 
منطقه ای نیز اقدام به طرح شکایت از این فرد را 
کرده است گفت: پس از انجام مراحل دادرسی، 
حکم قطعی تخریب برای این تصرف غیرقانونی 
به مرحله  بنا  این  با تخریب  امروز  صادر شد که 
اجرا درآمد. به گزارش تسنیم، تاالب بین المللی 
ابعاد  از  با اهمیت  اکوسیستم  های  از  انزلی یکی 
که  است  اقتصادی  و  زیستی  محیط  گوناگون 
انسانی،  فعالیت  های  از  ناشی  آلودگی  به دلیل 
روبه رو  جدی  مخاطرات  با  صنعتی  و  کشاورزی 

است. شده 
طعمه  تاالب  این  بستر  از  هکتار   40 حدود  اخیرًا 
حریق شد که با تالش امدادگران و مسئوالن مربوطه 
مهار شد و پس از آن رئیس سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور از نزدیک وضعیت تاالب را مورد بررسی 
قرار داد و تاکید کرد که »اجازه نمی دهیم تاالب انزلی 

به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود«.

و  سیستان  استاندار   - بلوچستان  و  سیستان 
استان  معدنی  مواد  تولید  میزان  بلوچستان گفت: 
مدت  به  نسبت  سال جاری  ابتدای  ماهه  پنج  در 
مشابه پارسال 2 برابر رشد داشته که این نشان از 
توجه دولتمردان برای بهره گیری از ظرفیت معادن 

است. منطقه  این  در 
اشتغال  به  اشاره  با  خیابانی  مدرس  حسین 
معدنی  پروژه های  در  نفر  هزار  هشت  بیش از 
سیستان و بلوچستان افزود: یکی از مالک های مهم 
و  فرآوری  صنایع  داشتن کارخانه  معدن  واگذاری 

است. سرمایه گذران  سوی  از  تولید 
وی  ادامه داد: حضور شرکت های بزرگ معدنی در 
استان سیستان و بلوچستان اهمیت فراوانی دارد 
و جذابیت  این منطقه  فراوان  از ظرفیت  نشان  که 

است. سرمایه گذاران  برای 
یکی  کرد:  تاکید  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
از  تولید  معدن،  حوزه  در  های کارآمدی  مالک  از 

محل ذخیره معدنی بوده که این امر در این استان 
پیدا کند. افزایش  باید  معدنی 

از  بهره برداری  تا  زمان کشف  وی خاطرنشان کرد: 
شود  کوتاه  باید  بلوچستان  و  سیستان  در  معدن 
و میزان  قابل  راستا ظرفیت اسمی معادن  این  در 

دارد. اهمیت  بهره برداری 
اشتغال،  پروانه   280 کرد:  بیان  خیابانی  مدرس 
39 پروانه اکتشاف با 205 نفر، پنج گواهی کشف 
به میزان2.7 میلیون تن و 13 پروانه بهره برداری 
صادر  کنون  تا  سالجاری  در  نفر   418 اشتغال  با 
ذخیره  با  معدن   417 عنوان کرد:  وی  است.  شده 
داریم  بلوچستان  و  سیستان  در  تن  میلیارد   3.4
که از این میزان 400 معدن کوچک مقیاس و 17 
و  استاندار سیستان  است.   مقیاس  بزرگ  معدن 
بلوچستان با اشاره به اینکه 417 شرکت معدنی در 
این استان وجود دارد، گفت: 9 معدن راکد استان 

است. شده  فعال  تاکنون  سیزدهم  دولت  در 

اجرای حکم تخریب سازه های غیرمجاز در بستر تاالب بین المللی انزلی 

احیای 9 معدن راکد در دولت سیزدهم

دادستان عمومی و انقالب 
بندرانزلی: به موجب تبصره 3 ماده 

2 قانونی توزیع عادالنه آب، هرگونه 
دخل و تصرف در بستر تاالب بدون 

اجازه وزارت نیرو ممنوع است و 
قانونگذار عالوه بر قلع و قمع این 
گونه تصرفات، مجازات یک ماه 
تا یک سال حبس را نیز در نظر 

گرفته است

مناقصه عمومی یک مرحله ای
پخت و توزیع غذای دانشجویی تجمیعی دانشکده های 

دختران و پسران خرم آباد 

۱۴0۱  از ساعت ۱0:00 می باشد .  /0۶ ۱.زمان اعالن عمومی اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۶/
۱۴0۱ می باشد. /0۶ ۱۴0۱ لغایت ۲۱/ /0۶ ۲.مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۶/

۱۴0۱ می باشد . )الزم بذکر است پاکت الف  /0۶ ۱۴0۱ لغایت 3۱/ /0۶ 3.مهلت بارگذاری پاکت پیشنهادات : از تاریخ ۲۱/
حاوی ضمانت نامه الزاما به صورت حضوری می بایست در روزهای شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل ، در ساعات ۸:00 
لغایت ۱۴:00 به آدرس : لرستان – خرم آباد – کوی دانشگاهی کمالوند – روبروی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد – 

دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان  دانشکده پسران - طبقه دوم – حراست دانشگاه تحویل گردد.
۱۴0۱ میباشد. /0۷ ۴.تاریخ بازگشایی پاکتها: ساعت ۱3 روز شنبه 0۲/

۵.محل بازگشایی پاکتها: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پالک ۴ ،سالن جلسات معاونت اداری،مالی میباشد.

۶.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱/۵9۵/000/000 ریال  معادل یکصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.
۷.نوع تضمین: ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد می باشد.

۸.اولویت با شرکت ها و پیمانکاران بومی استان لرستان می باشد.
9.هزینه ی درج این آگهی بر عهده ی برنده ی مناقصه می باشد . 

از  با عنایت به صرفه و صالح هریک  ۱0.دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی 
پیشنهادات را در هر مرحله رد یا قبول نماید . 

۱۱.حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان رسمی با دردست داشتن معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر در جلسه 
کمیسیون بالمانع میباشد. 

•برای اطالعات بیشتر با شمارۀ تلفن  09۱۶3۶۱3۶۱3 - 09۱۶۶۶3۲۴۲۷ تماس حاصل فرمایید.

     دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان در نظر دارد مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی تجمیعی دانشکده 
های دختران و پسران خرم آباد خود را به شرکت ها و پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه شرکت ها می توانند 
برای دریافت اسناد مناقصه و اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )setadiran.ir( به شماره 

مناقصه  ۲00۱0۱000۱0000۲۸ مراجعه نمایند. 

 دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان

شماره : ۱۴0۱۶03۱900۸00۱0۶0
تاریخ : ۱۴0۱/0۵/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند    

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 140160319008000618 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
برزگرزاده زرندی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 114 صادره از زرند در یک باب مغازه و انبار به مساحت 569.75 
مترمربع از پالک 6125 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان به آدرس زرند خیابان باهنر نبش کوچه 8 خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمرضا برزگرزاده 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.
1401 /06 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : 21/

حسین توحیدی نیا-  رئیس ثبت اسناد و امالک- شناسه آگهی : ۱3۶933۴

وم
 د

ت
نوب

شماره: ۲9/۱۴0۱/30۱۱۱
تاریخ: ۱۴0۱/0۵/3۱

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی   
تعین  قانون  یک  ماده  موضوع  اختالف  حل  هیات  آراء  آگهی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 
اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تأئید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی 

های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش دو بجنورد پالک 169 - اصلی اراضی صدر آباد

 1- ششدانگ یکباب ساختمان )منزل مسکونی( از پالک شماره 
مربع  متر   180/68 مساحت  به  فوق  اصلی   169 از  فرعی   160
ابتیاعی آقای بهمن حسن زاده از محل مالکیت رسمی نه نه خانم 

یکه کار و سکینه حقانی برابر رأی شماره 1807- 1401 مورخه 
1401/05/24 - کالسه 0428 - 1400 

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالكین مشاعی و اشخاص 
ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 

دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  دوماه  تا  محل 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  صورتی که  در  دهند 
ارائه  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  معترض گواهی 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنًا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21

بجنورد امالک منطقه یک  و  اسناد  ثبت  اقبالی- رئیس  اکبر 
۱3۶9۱9۴ آگهی:  شناسه 
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آگهی مفقودی 
اینجانب قاسم چراغ فرزند  التحصیلی  مدرك فارغ 
سهراب به شماره شناسنامه ۱000۴ صادره از کرج در 
مقطع كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مهندسی 
شماره  با  قزوین  دانشگاهی  واحد  از  صادره  صنایع 
0۲۲۵9۵۱مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان 
– باالتراز پونك كد پستی ۱۵۱9۵-3۴۱99 و صندوق 

پستی : 3۴۱۸۵۱۴۱۶ ارسال نماید. 
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آب را 
َهدر ندهیم
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روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
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www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
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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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وضعیت سد شهید رجایی ساری/  سد شهید رجایی ساری در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر ساری قرار دارد و با هدف تامین آب شرب و همچنین آب کشاورزی مردم منطقه ساخته شده 
است. اما در سال جاری به علت سالی کم بارش نسبت به سال های قبل حجم کمتری از آب را در مخزن ۱۶۰ میلیون مکعبی خود می بیند./ عکس از مصطفی کاظمی

عکس:  ایرنا

َبر ُکنده ی تمام درختان جنگلی

نام تو را به ناخن برکندم

اکنون تو را تمام درختان

با نام می شناسند

نام تو را به گرده ی گور و گوزن

با ناخن پلنگان بنوشتم

اکنون تو را تمام گوزنان زرد مویی

با نام می شناسند

دیگر نام تو را تمام درختان

گاه بهار زمزمه خواهند کرد

و مرغ های خوش خوان

صبح بهار نام تو را

به جوجه های کوچک خود یاد خواهند داد

ای بی خیال مانده ز من دوست

دیگر تو را زمین و زمان

 از برکت جنون نجیب من

 با نام می شناسند

ای آهوی رمنده ی صحرای خاطره

در واپسین غروب بهار

نام مرا به خاطر بسپار

منوچهر آتشی

انتشارات: دنیای اقتصاد
پاپ  ستاره های  چپ گرا،  دانشگاهیان 
و  اسپرینگستین،  بروس  مانند  لیبرال 
سندرز  برنی  از  دموکرات  سیاستمداران 
گرفته تا بیل و هیالری کلینتون تا باراک 
اوباما، همگی یک چیز مشترک دارند: آنها 
دموکراسی  سوسیال  پرشور  طرفداران  از 
سبک نوردیک هستند. دلیلش هم ساده 
است. در نگاه اول، به نظر می رسد کشورهای 
دارند که  را  چیزی  آن  همه  اروپا  شمال 
ببینند:  آمریکا  در  می خواهند  لیبرال ها 
برابر، سالمت خوب، سطح  درآمد  توزیع 
پایین فقر و اقتصادهای پر رونق که همگی 
همزیستی  بزرگ  رفاهی  دولت های  با 
سیاست های  از  کپی برداری  با  دارند. 
آمریکا  از چپ های  بسیاری  اروپا،  شمال 
امیدوارند که آمریکا را به یک »آرمانشهر« 
کنند.نیما  تبدیل  مشابه  سوسیالیستی 
کتاب  در  سوئدی،  نویسنده  سنندجی، 
می دهد که  توضیح  آرمانشهر«  »رسوایی 
مطمئنا  است.  خیالبافی  اینها  همه  چرا 
برخی از جنبه های دولت های رفاه شمال 
کودکان،  از  مراقبت  ارائه  مانند  اروپا، 
شایسته تحسین لیبرال ها است. اما به طور 
کلی، این فرهنگ منحصر به فرد مبتنی بر 
سخت کوشی، رژیم غذایی سالم، انسجام 

اجتماعی و سطح باالی اعتماد است که 
اروپا  شمال  کشورهای  موفقیت  باعث 
شده است. سنندجی توضیح می دهد که 
چگونه مردم نوردیک این فرهنگ موفقیت 
اسکاندیناوی  هوای  و  آب  در  بقا  برای  را 
اتخاذ کردند. او به طور سیستماتیک ثابت 
درآمد،  برابری  باالی  سطوح  که  می کند 
طول عمر باال و سایر نشانه های موفقیت 
قبل  همگی  اروپا،  شمال  در  اجتماعی 
هر  در  هستند.  رفاه  دولت  گسترش  از 
اواسط  در  اروپا  شمال  صورت، کشورهای 
زمانی  اوج خود رسیدند،  به  بیستم  قرن 
که مالیات های پایین و دولت های رفاهی 
کوچک داشتند.نوشته های قبلی سنندجی 
اروپا  شمال  موفقیت  ریشه های  درباره 
توجه رسانه ها را در سراسر جهان به خود 
جلب کرده و به بسیاری از زبان ها ترجمه 

است. شده 

| رسوایی آرمانشهر | 
| نیما سنندجی |

| مترجم: محمدامین عامری |

| سیما تیرانداز در »دوستان کمدی« |
با  راسووو  گابور  نویسندگی  به  ٌکٌمدی«  »دوستان  نمایش 
بازی سیما تیرانداز از مهرماه روی صحنه می رود. به گزارش 
به  »دوستان کمدی«  نمایش  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر 
ترجمه  با  توسلی  بابک  و کارگردانی  راسووو  نویسندگی گابور 
معاصر  جهان  در  انسان«  »حقارت  موضوع  به  فالح فر  ساناز 
می پردازد و داستان حول زوج نسبتًا مرفهی می چرخد که از 
زندگی تنگاتنگ زناشویی خود خسته شده اند. سیما تیرانداز 
با  او  است.  پیوسته  نمایش  این  به  بازیگر  اولین  عنوان  به 
حدود 3 دهه فعالیت از جمله چهره هایی است که از نیمه دوم 
دهه هفتاد در دوران شکوفایی تئاتر ایران حضوری مستمر و 
موفق در تئاتر داشت. سایر بازیگران و عوامل اجرایی نمایش 

می شوند. معرفی  زودی  به  »دوستان ٌکٌمدی« 

| انتشار فراخوان ثبت نام جشنواره ملی 
موسیقی جوان |

ثبت نام مرحله اول شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 
از یکشنبه )20 شهریور( در سامانه بامک آغاز شد. به گزارش 
ایرنا از انجمن موسیقی ایران، مرحله اول ثبت نام شانزدهمین 
آغاز  شهریور(   20( یکشنبه  از  جوان  موسیقی  ملی  جشنواره 
در  برای حضور  عالقه مندان  دارد.  ادامه  مهر  هفتم  تا  و  شده 
آثار  ضبط  و  فراخوان  مطالعه  از  بعد  می توانند  جشنواره  این 
خود به  صورت تصویری، براساس دستورالعمل های ذکر شده 
در فراخوان به سامانه بامک )بانک اطالعات موسیقی کشور( 
به نشانی https://bamak.nay.ir/signin مراجعه و ثبت نام 
خود را انجام دهند. شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 
به دبیری حمیدرضا اردالن و مشارکت استادان موسیقی کشور 

توسط انجمن موسیقی ایران برگزار می شود.

| تئاتر  |

| موسیقی |

فیلم کوتاه »voice« به نویسندگی و کارگردانی 
به  قریب  حامد  تهیه کنندگی  و  عبداللهی  علی 
سانداسکرین  و  آمریکا  اتوپیای  جشنواره های 

به گزارش هنرآنالین، فیلم  پیدا کرد.  راه  ایتالیا 
کارگردانی  و  نویسندگی  به   »voice« کوتاه 
به  قریب  حامد  تهیه کنندگی  و  عبداللهی  علی 

آمریکا  اتوپیای  جشنواره  از  دوره  هجدهمین 
جشنواره  این  از  دوره  هجدهمین  پیدا کرد.  راه 
گرین بلت  در  در  را  فیلم ها  هرساله  مستقل که 
 21 تا   18 تاریخ  در  می دهد،  نمایش  آمریکا 
معرفی  را  خود  برگزیدگان  و  شده  برگزار  نوامبر 

. می کند
هفتمین  به   »voice« کوتاه  فیلم  همچنین 
پیدا کرده  راه  نیز  ایتالیا  جشنواره سانداسکرین 
رویدادی  این جشنواره که  دوره  است. هفتمین 
درباره  هنجارشکن  فیلم های  به  مربوط  معتبر 
در  است،  محور  موسیقی  یا  و  موسیقی  صدا، 
ایتالیا  راونا  در  اکتبر   2 تا  سپتامبر   27 تاریخ 
برگزار شده و برگزیدگان خود را معرفی می کند. 
یک  زندگی  از  برشی   »voice« کوتاه  فیلم 
رساندن  حین  در  که  است  سینما  صدابردار 
با  و  ماشین  یک  در  را  روز  و  شب  مسافران، 
خود  عاشقانه  زندگی  از  که  صداهایی  شنیدن 
خالصه  در  می کند.  سپری  است،  کرده  ضبط 
روز  یه  اگه  »هانا:  است:  آمده  اثر  این  داستان 
دلت برام تنگ شه چیکار می کنی؟ ابی: صدات 

می دم...« گوش  رو 
خلیل  و  کامکار  هانا  عزیزی،  ابراهیم 
ظروفچیان بازیگرانی هستند که در این اثر به 

پرداختند.  نقش  ایفای 

آیین نکوداشت هفتاد و سومین زادروز مرحوم رضا 
ژیان بازیگر فقید تئاتر، سینما و تلویزیون شامگاه 
شنبه نوزدهم شهریور ماه در تاالر قشقایی مجموعه 
تئاتر شهر برگزار شد.به گزارش ایسنا، حمید جبلی 
و رضا ژیان، دوستی نزدیکی با هم داشتند. آنها آثار 
متفاوتی را با یکدیگر کار کردند و آخرین نمایشی 
که با مشارکت یکدیگر روی صحنه بردند، نمایش 

و  جبلی  حمید  نوشته  خرپشته«  روی  »عشق 
کار رضا ژیان بود که زمستان سال 80، یک سال 
پیش از درگذشت رضا ژیان در تاالر سایه مجموعه 
تئاتر شهر روی صحنه رفت و شاید این دو، تصور 
همکاری شان  آخرین  نمایش  این  که  نمی کردند 
باشد.19 شهریور ماه، همزمان با سالروز تولد رضا 
ژیان مراسمی به یاد این هنرمند در تاالر قشقایی 

مراسم  این  در  شد.  برگزار  شهر  تئاتر  مجموعه 
جمعی از هنرمندان تئاتر همچون حمید جبلی، اکبر 
رحمتی، اصغر همت، حمید گلی، علی فروتن، مریم 
کاظمی  و .... گردهم آمدند.در این برنامه قطعاتی 
از نمایشنامه »عشق روی خرپشته« به کارگردانی 
مجید برومند، اجرا شد، پیام تصویری اکبر عبدی، 
ژیان  رضا  با  نزدیکی  دوستی  که  بازیگری  دیگر 
داشته، پخش شد و رسول نجفیان قطعاتی به یاد 
این هنرمند اجرا کرد. بعضی از چهره های حاضر در 
مراسم همچون محمدجواد طاهری، مدیر مجموعه 
تئاتر شهر، اکبر رحمتی و محمد ژیان، برادر زنده یاد 
بیان کردند.به  او  درباره  را  مطالبی  نیز  ژیان  رضا 
گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، در ابتدای 
این مراسم بخش هایی از نمایشنامه »عشق روی 
چندی  جبلی که  حمید  نویسندگی  به  خرپشته« 
پیش از سوی انتشارات پریان منتشر شده است، 
نامور،  بازی حسین  برومند و  به کارگردانی مجید 
مهسا عزیزپوری، الهام تونتابی، علی علی اصغری، 
و  کولچیان  قره  فرنوش  اسکندری،  امیرحسین 

مجید برومند اجرا شد.
مجید برومند کارگردان این نمایش پس از پایان 
و  مدیریت  و  جبلی  حمید  ژیان،  محمد  از  اجرا 
کارکنان مجموعه تئاترشهر برای همکاری در برگزاری 

نکوداشت قدردانی کرد. این مراسم 

»سه  عنوان  با  غار  کیخسرو  آثار  نمایشگاه 
این  درباره  او  برپاست.  سو  گالری  در  دیگر« 
اسطوره های  از  که  می کند  بیان  نمایشگاه 
ایرانی، هند و آریایی، میان رودان، شرق دور و 
حتی قبایل آمریکایی جنوبی الهام گرفته است.
اینکه  بیان  با  هنرآنالین  با  گفت وگو  در  غار   
نمایش  به  مجموعه  این  در  اثر   23 حدود 
درآمده است که با استفاده از اکریلیک، جوهر 
این  گفت:  آمده اند  وجود  به  رنگ  اسپری  و 
مطالعاتی شکل گرفت که  به  توجه  با  مجموعه 

درباره اساطیر و روانشناسی انجام می دادم. به 
مرور با گسترش مطالعاتم سعی کردم آنها را در 

کنم. منعکس  نیز  کار هایم 
غار ادامه داد: سعی کردم در آثارم آشنایی زدایی 
کنم و کارم صرفًا مختص به یک جغرافیا نباشد، 
فرهنگ های  در  الگو هایی که  بتوانم کهن  بلکه 
منعکس  خودم  خط  به  را  دارد  وجود  مختلف 
کنم. از قدیم به تاریخ و اسطوره شناسی عالقه 
را  مطالعات  این  بودم  نتوانسته  ولی  داشتم 
منسجم کنم و در کارم بیاورم. پیش از این به 

آن  اینکه  و  بودم  فارسی متمرکز  بر خط  شدت 
مطالعات را به طور مستقیم وارد کارم کنم برایم 

بود.  چالش برانگیز 
او با بیان اینکه پیش از این در زمینه خط ثلث 
کار کرده است گفت: همیشه تحت تأثیر خط و 
نقاشی خط ایرانی بودم، اما این کار ها در عین 
اینکه برایم لذت بخش بود، به دلیل تکراری که 
در آن هست برایم زننده شده بود. فکر می کردم 
آن تکرار هم از لحاظ بیرونی و تصویری است و 
هم از درون خودم تکراری شده و قدرت مانور 
به  را  خط  تصمیم گرفتم  بنابراین  ندارد.  وجود 
و  بروم  عقب  پله  یک  یعنی  تبدیل کنم،  فرم 

خط را به شکل تبدیل کنم. 
او با اشاره به اینکه این کار ها از دورانی می آید 
که فراموش شده است و عموم مردم چیزی از 
آنها نمی دانند، گفت: از اسطوره های ایرانی، هند 
و آریایی، میان رودان، شرق دور و حتی قبایل 
مثال  عنوان  به  الهام گرفتم.  جنوبی  آمریکایی 
آنچه از شرق دور گرفتم خوشنویسی ذن بود که 
هنرمند در یک لحظه می تواند زیست خود را به 
جا بگذارد و حق ندارد به عقب برگردد و چیزی 
مداوم  تکرار  یک  ایرانی  هنر  اما  اصالح کند.  را 
دارد و هنرمند بار ها می تواند برگردد و در کارش 
تغییر بدهد، ولی من همه این کار ها را در یک 
نشست انجام دادم و آنها را اصالح نکردم. این 
کار هم برایم چالش برانگیز بود و هم آن حس 
انسجام بین احساس و حرکت دست به نظرم 

خیلی جالب بود. 
شهریور   25 تا  غار  کیخسرو  آثار  نمایشگاه 
خیابان  ویال،  خیابان  نشانی  به  سو  گالری  در 
برپاست.  30 شماره  پورموسى،  خیابان  سمیه، 

در دو جشنواره ایتالیایی و آمریکایی:

فیلم »voice«برگزیده شد
در سالروز تولد رضا ژیان:

»عشق روی خرپشته«؛ یادی برای دوست

نمایشگاه »سه دیگر« با الهام از اسطوره ها


