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رئیس جمهور به وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست مأموریت داد برای حل دیپلماتیک معضل ریزگردها راهی کشورهای منطقه شوند

سگهای ولگرد در کمین «عروس بوکان»

هیأت کارشناسی ایران به دنبال راهحل ریزگردهای منطقهای به عراق میرود
هستی بختیاری

خبرنگار

تسنیم

بـــرش

رئیسجمهــور ،وزارت امورخارجــه و ســازمان
حفاظت محیط زیست را مأمور مذاکره با کشورهای
همســایه برای حل معضــل ریزگردهای منطقهای
کــرد .رئیسجمهــور «هــوای پــاک» را از حقــوق
مردم برشــمرد و با اشــاره به افزایش آلودگی هوا در
اســتانهای مختلــف کشــور ،گفت :ســامتی مردم
موضوعی حیاتی و آلودگی هوا برای مردم غیرقابل
تحمل است .رئیسی تصریح کرد :مردم نمیتوانند
هر روز شــاهد چنین وضعیتی باشند و انتظار دارند
دولــت با جدیت موضوع را پیگیــری کند .بر همین
اســاس ،رئیسجمهور به رئیس ســازمان حفاظت
محیط زیست و وزیر امور خارجه مأموریت داد بدون
فوت وقت ،در ارتباط و سفر به کشورهای همسایه که
مبدأ و منشأ آالیندهها هستند ،موضوع را به صورت
جدیپیگیریوازطریقمذاکرهباآنهابهحلوفصل
اینمعضلبپردازند.
وزیــر امورخارجــه ایــران نیــز در همیــن رابطــه از
رایزنــی و تبادل نظــر با وزرای خارجه عراق ،ســوریه
و کویــت درخصــوص حــل معضــل ریزگردهــای
منطقهای خبر میدهد .آمار ســتاد مقابله با پدیده
گــرد و غبار نشــان میدهــد ســاالنه  150میلیون تن
ریزگرد از کشورهای عربســتان ،اردن ،سوریه ،عراق،
ترکمنســتان ،ازبکستان ،افغانســتان ،ترکیه ،امارات
و دیگــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس وارد ایران
میشود .بخشــی از این ریزگردها که آســمان ایران،
ســوریه و عــراق را نارنجــی کــرده ،نتیجه سدســازی
ترکیــه روی دجلــه و فــرات در طــرح «گاپ» اســت.
این کشــور ساخت  ۹۰سد دیگر را روی ارس ،دجله و
فرات هم در ابرپروژه «داپ» در دســت تکمیل دارد
که میتواند وضعیت کشــورهای پاییندست این 3
رودخانــه را به مراتب ســختتر و خطرناکتر کند و
مرگ بیشتری را در عراق و سوریه رقم بزند .همین
مرزنشناســی مخاطرات محیطزیستی باعث شد تا

وزیر امورخارجه ایران از اعزا م هیات فنی کارشناسی
ایران به عراق به دنبال توافق  2کشور خبر بدهد.
وزارت امور خارجه ترکیه در ماههای گذشته سعی
کــرد تا از درز اخبار پــروژه داپ جلوگیری کند .این
کشــور پیــش از ایــن مــورد هجم ه فعــاالن محیط
زیست منطقه و جهان برای سدسازی روی دجله
و فــرات در طــرح «گاپ» قــرار گرفــت .بنابرایــن،
همیــن تجربــه را مبنــا قــرار داد تــا اطــاع درباره
ابــر پــروژه «داپ» درز نکنــد .کارشناســان ایرانــی
بــرای اولین بار افشــا کردند که این کشــور در حال
آغــاز یــا تکمیل  ۹۰ســد روی دجله ،فــرات و ارس
برای طرحهای وسیع کشــاورزی است .این طرح،
امنیــت غذایــی و آبــی را در شــمال غرب و شــرق
ایــران به خطــر میانــدازد و وضعیت کشــورهای
پاییندســت دجله و فرات را به مراتب ســختتر
میکنــد .رودخانه ارس بخش کوچکــی از حوضه
آناتولی شــرقی اســت و ایــران هــم در این حوضه
اســت .این پــروژه روی میــزان آب ســطحی و هم
مسایل کیفی رودخانه ارس اثر میگذارد .ایران در
پاییندســت حوضه ارس قــرار دارد و بخش قابل
توجهــی از آورد ایــن حوضه از ترکیــه میآید .آب
شــرب بخشی از شــهرهای ایران و بخش عظیمی
از آب کشــاورزی در منطقه از جمله دشــت مغان
از ارس تامین میشــود .پروژه داپ در این حوضه
اثرگــذاری خواهــد داشــت و میتوانــد اثرش روی
مســایل آبی ایران پررنگتر از گاپ باشــد .از سوی
دیگــر ترکیه یکی از کشــورهایی اســت که در غیاب
معاهدههــای بینالمللــی الزامآور بیمحابا ســد
میســازد و پاســخگوی سیاســتهایش نیســت.
ایــران قبــل از تکمیــل ســدهای پــروژه گاپ ،در
همایــش بینالمللی گــرد و غبار (که در ســال ۹۶
در محل ســالن اجالس سران با حضور کشورهای
همســایه برگزار شد) تالش کرد تا ترکیه را وادار به
انجام برخی تعهدات در قبال کشورهای همسایه
کند ،اما موفق نشد.
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ëëواکنشترکیه
انتشــار بخشــی از اطالعــات دربــاره آثــار مخــرب
محیط زیستی پروژه در دست تکمیل داپ ،توسط
کارشناســان ایرانــی بــه واکنــش وزارت امورخارجه
ترکیــه منجر شــد .وزارت امورخارجــه ترکیه در این
واکنش ،حتی مسئولیت خشک شدن دجله و فرات
در پی پــروژه «گاپ» را هم نپذیرفت و ریزگردهای
عــراق و ســوریه را ناشــی از مشــکالتی در آفریقــا و
تخریب جنگلها دانست .در این پاسخگویی که به
دنبال رسانهای شــدن بخشی از پیامدهای مخرب
منطقهای ناشــی از سیاست آبی ترکیه اتفاق افتاد،
وزارت امورخارجه ترکیه به مســاله پروژه داپ ورود
نکر د اما بــرای همکاری منطقهای اعــام آمادگی

کــرد .واکنش مســئوالن عــراق به ایــن موضوع نیز
عجیــب بــود و از همــکاری ترکیه در مســائل آبی_
محیط زیستی منطقه دفاع کردند.
ایران بیش از یک دهه است که میزبان گردشگران
ی اســت کــه
عراقــی بــرای درمــان چشــمهای 
بسیاریشــان براثر ریزگردهای ناشــی از سدســازی
ترکیه روی دجله و فرات کمســو شــدهاند .از ســوی
دیگر بارها اثبات شــده اســت که مخاطرات زیست
محیطــی منطقــهای اگــر حل نشــود ،به خشــونت
و جنگهــای داخلــی و منطقهای منجر میشــود.
مســئوالن عراقــی شــاید نداننــد امــا ترکیــه خــوب
میداند در حال انجام چه کاری اســت .از یک ســو
آب را بــه روی کشــورهای پائیندســت میبنــدد و

از ســوی دیگر با دیوارکشــی جلــوی مهاجرتهای
محیــط زیســتی کشــورهای همســایه بــه ترکیــه را
میگیــرد .چــون میداند که سدســازی روی دجله،
فــرات و ارس چــه بــر ســر کشــورهای پاییندســت
میآورد .ترکیه این تجربه را از هجوم آوارگان سوری
به ترکیه دارد.
ایــن کشــور در پــروژه داپ سدســازی روی رودخانــه
«کورا» را هم در پیش دارد که روی کشــورهای حوزه
قفقازتاثیرمنفیمیگذارد.بنابراینالزماستایران
با کشورهای حوزه قفقاز هم وارد گفتوگو شود.
به نظر میرســد که کارشناســان اعزامــی به عراق
ن مساله را برای مسئوالن
بیش از هر چیزی باید ای 
عراقی روشــن کنند که ادامه ســلطه آبی ترکیه در
منطقه به مرگ تعداد بیشتری شهروند عراقی و
سوریهای منجر میشود.
ëëعربستان
صحرای عربســتان نقــش اول را در ورود ریزگردها
به ایران دارد .بعد از این کشــور عراق قرار میگیرد.
آنطــور که امیــر عبداللهیان خبر میدهــد ایران و
عراق به توافق رســیدهاند تا وزیر امور خارجه عراق
این موضوع را با همتای سعودی خود مورد پیگیری
قــرار دهد تا این کشــور نیز در ایــن ابتکار منطقهای
برای حل این معضل مشارکت و کمک کند.
همچنین در رایزنیهای تلفنــی وزیر امور خارجه
کشورمان با همتایان سوری ،عراقی و کویتی ،مقرر
شــد نشست مشترک منطقهای تخصصی در این
خصــوص برگــزار شــود .وزیــر خارجه کویــت قول
مســاعد داد که موضوع اعزام هیات فنی ایرانی را
پیگیری کند.
اگر ایران بتواند با عربستان وارد توافق شود اما در
نهایت ایران و کشورهای همسایه برای حل بحران
ریزگردهــا نیــاز بــه حضور یــک نهــاد بینالمللی
دارند .توافقها بین دو یا چند کشــور بدون حضور
بینالمللــی یک نهاد و ایجاد یــک صندوق مالی
بینالمللی به سرمنزل مقصود نمیرسد.

یادداشت

تشکیل کمیسیون بین المللی ،راه حل معضل ریزگردها

میراث صفوی در میان اختالف میراث فرهنگی و اوقاف فروریخت

وصیت واقف میدان نقشجهان روی زمین ماند
زهره توکلی
خبرنگار

ایسنا

کــه در فهرســت آثــار ملــی ثبت شــده و تعــدادی از
شاخصترینآنهادرفهرستمیراثجهانییونسکو
هــم بــه ثبت رســیده اســت .ایــن آثار ممکن اســت
موقوفــه بوده یا جــزو امالک دســتگاهها و نهادهایی
غیــر از وزارت میــراث فرهنگی باشــند یــا متعلق به
اشــخاص حقیقــی باشــند .تا اینجــای کار مشــکلی
نیســت .مشــکل جایــی بــروز میکند کــه مالــکان و
بهرهبــرداران بــه قوانیــن و ضوابط میــراث فرهنگی
تمکین نکنند یا از آنها سرپیچی کنند .تسلط میراث
فرهنگی بر آثار تاریخی از این باب اســت که این آثار
حــاوی ارزشهــای تاریخی ،فرهنگی و هنری اســت
و ایــن ارزشهــا متعلق به همــه مردم ایران اســت.
بــه همین خاطر به آنها «آثار ملی» گفته میشــود و
قوانین و مقــررات و ضوابط میراث فرهنگی ،ناظر و
متضمن حفظ این ارزشها است .بنابراین در مقام
بحث و تئوری مشکلی متصور نیســت ،اما در عمل
و در اجــرا ،تعارضــات و تداخالتــی در مدیریــت این
گونــه آثار به وجود میآید .میتــوان به میدان نقش
جهان یــا آثار تاریخی دیگــری که موقوفهاند ،اشــاره
کــرد .ایــن آثار از یک ســو باید مطابق وقفنامــه اداره
شــوند؛ وقفنامهها برنامه مدیریت این آثار هستند و
همه مسائل مربوطه راج ع به اداره امالک موقوفه در
آنها پیشبینی شده و سازوکار اجرای آن هم تدارک
دیده شــده اســت ،اما مقوله ارزشهای آثار تاریخی
یک مقوله مدرن است و در سیستم سنتی وقف یک
مقوله مجهول اســت .یعنی سیســتم وقف ،نسبت
به ارزشهــای تاریخی ،فرهنگی ،هنری و مفاهیمی

مثل اصالت ،بیخبر اســت و این بیخبری موجب
ســوءتفاهم هــم خواهد شــد .در مدیریــت این گونه
آثار ممکن اســت که نهادهایی مثل شــهرداری هم
دخالت داشــته باشــد .آنچه مسلم اســت اینکه این
قبیل آثار تاریخی باید تحت نظارت میراث فرهنگی
و طبــق قواعــد و ضوابط مربوطه حفــظ ،نگهداری،
مدیریت و بهرهبرداری شود.
روح الــه بیدرام ،رئیــس اداره اوقاف شهرســتان
اصفهان نیز به «ایــران» میگوید« :در میدان نقش
جهان چندین موقوفه درگیر هســتند ،یکی موقوفه
صارمیــه بوده که چندین ســال اســت کــه در اختیار
استانداری اصفهان قرار دارد و نیت آن هم ساخت
مدرسه است که در حال انجام است .بقیه موقوفات
 ،موقوفات مسجد امام و شیخ لطف اله است که هر
کدام بخشــی از آنهــا موقوفات یک ســری از اماکنی
اســت که همانهــا هم نیازمنــد حفــظ و نگهداری
هستند».وی میافزاید« :به طور کلی اصل بر حفظ
عیــن موقوفــه اســت یعنی هرقــدر موقوفــه درآمد
داشــته باشــد اگر خــود آن موقوفــه نیاز بــه اصالح،
مرمت ،کار ثبتی یا حقوقی و ...داشته باشد اولویت بر
حفظ و نگهداری موقوفه است تا نیتی که واقف گفته
از درآمد آن انجام شود».
بیــدرام میگویــد« :متأســفانه قبــل از انقــاب
اســامی و سال  1356قانونی در مجلس تصویب
شد که به روابط موجر و مستأجر سال  56معروف
اســت .در روابط موجر و مســتأجر  2قانــون داریم
چون قانون دیگری نیز در سال  1376تصویب شد.

خبر در خبر

محوطــه میدان نقش جهان متعلق به شــهرداری
اصفهان است .این میراث جهانی را ادار ه کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اصفهان اداره
میکنــد .بازارهــای اطــراف میــدان در اختیــار اداره
اوقــاف اصفهــان اســت و منابــع مالــی آن از طریق
بودجه ملی ،شــهرداری اصفهان و افراد خصوصی
تأمین میشود .این چندگانگی مدیریتی را باید یکی
از دالیل شرایط نامناسب نگین گردشگری اصفهان
دانست .آسیبهای وارده به بناهای صفوی در این
میدان آنقدر زیاد اســت که کارشناســان هشــدار می
دهند در صورت ادامه این شــرایط ،ساختار وجودی
این بنای تاریخی بهصورت جدی تهدید خواهد شد.
«فریبا خطابخش» ،مدیر پایگاه میراث جهانی
توگو با «ایران» میگوید:
میدان نقش جهان در گف 
«بایــد فعالیتهــای مطالعاتــی انجــام میشــد تا
بحرانهــا در مجموعــه میدان نقش جهان شــامل
آتشســوزی ،تأسیســات بخصــوص تأسیســات
الکتریــکال و مکانیــکال مجموعــه ،فاضــاب و...
شناسایی شود تا پس از آن ،اجرایی شود».
وی بــا تأکیــد بر اینکــه همه میدانند کــه میدان
نقــش جهــان ،مجموعــه کوچکــی نیســت لــذا اگر
بخواهیم فقط عرصه خود میدان را در نظر بگیریم،
وســعت زیــادی بــرای کار در آن وجــود دارد ،ادامــه
میدهد« :تأسیســات برق این میدان شرایط خیلی
خوبــی نــدارد و انجام این کارهــا نیازمند اعتبارهای
سنگیناستوبااعتبار2میلیاردیکهساالنهازاعتبار
پایگاههایملیوجهانیبهاینمجموعهاختصاص
مییابد نمیتوان کار زیادی انجام داد».
خطابخش میگوید« :مرمت گنبد مسجد امام
ایــن مجموعــه کــه از ســال 92آغاز شــده بود ،ســال
جاری به پایان رسیده است ،لذا این اعتبار کم باعث
میشود پروژههایی نظیر گنبد حدود 10سال به طول
انجامد».

وی تصریــح میکنــد « :البتــه ناگفتــه نمانــد که
شهرداریهمیکسریاعتباراتبرایاینمجموعه
درنظرگرفتهاست،بنابراینتاجاییکهامکانداشت
توانســتیم نورپردازیهــا و ســنگفرشها و ...را انجام
دهیــم امــا شــرایط ســطح بازارهای ایــن مجموعه،
بخصــوص بازاری کــه تا مســجد جامع ادامــه دارد،
بحرانی بوده و علتش کمی اعتبار اســت .همچنین
مجموعه میدان نقش جهان ،مجموعه وقفی بوده
و  223مغــازه آن موقوفی [اکبر میــرزا] صارمالدوله
است که در بند نخست وقفنامه اشاره شده درآمد آن
باید برای مرمت و حفاظت این بنا هزینه شــود ولی
تاکنون اعتباری صرف مرمت نشده است».
خطابخــش میگویــد :شــاید مرمت بخشــی از
مجموعه نقش جهان ،طی  5ســال با اعتبار بســیار
خــوب انجام شــود اما بایــد ایــن را در نظر گرفت که
بناهای تاریخی نیازمند مرمت و محافظت دائمی
و ساالنه هستند .عالوه بر آنها باید اعتبار اضطراری
داشته باشیم که در صورت بروز مشکل نظیر ریزش
ســقف بازار شــیخ لطفاله کــه یک ماه قبــل اتفاق
افتاد ،بتوان آنها را رفع کرد اما اعتبارها بسیار کم بوده
و جوابگو نیســت ».وی تصریح میکنــد« :برآوردها
نشان میدهد که با توجه به طرحهایی که برای اجرا
داریم باید ســاالنه  30تا 40میلیــارد تومان اعتبار به
این مجموعه اختصاص یابــد در صورتی که حدود
یکبیستمآنتعلقمیگیرد».
خطابخــش میافزایــد« :فقــط مرمــت کامــل
مســجد امام ،نیازمند  20تا 30میلیارد تومان اعتبار
اســت امــا بــا اعتبارســاالنه موجــود فقــط میتــوان
پروژههایی نظیر گنبد مسجد امام را به پایان رساند
و نمیتــوان همزمــان چندین پروژه را شــروع کرد یا
انجام داد».
«فرهــاد نظری» عضو کمیته میراث ناملموس
آیسســکو در پاسخ به این ســؤال که آیا این مدیریت
چندگانــه آثــار تاریخــی تعــارض ایجــاد میکند به
«ایــران» میگویــد« :آثــار تاریخــی فراوانــی داریــم

طبق قانون قبلی عنوان شده که اغلب مستأجران
در نقش جهان دارای حق کســب و پیشه هستند و
مالک اگــر بخواهد آنها را از ملــک بیرون کند باید
حق کسب و پیشه را که تقریباً معادل یک سرقفلی
میشــود پرداخــت کند که امکانپذیر نیســت .این
حق موجب شده اجارهها بسیار کم و به طور مثال
حدود ساالنه  500هزار تومان باشد و جوابگو برای
نگهداری آن نباشــد ».وی میگوید« :باید بررســی
کرد بودجه میــراث فرهنگی که بهصورت ســاالنه
توســط مجلــس بــرای حفــظ و نگهــداری اماکــن
میراثــی تصویــب میشــود صــرف چــه کاری باید
شــودف اگر این امالک موقوفه میراثی اســت پس
ســهم اینهــا از بودجــه دولــت چیســت؟ مالک با
درآمــد خودش توان حفــظ و نگهداری ندارد پس
بایــد دیــد ســهم موقوفات چقــدر اســت و میراث
فرهنگی آمار دهد که چقدر از اعتبار خود را صرف
اماکن میراثی وقفی میکند».
این مســئول میگوید« :قانون غلط سال  56در
ســال  76اصالح شــده امــا از آنجا کــه قانون عطف
به ماســبق نمیشــود ،هــم موجب ضربــه زدن به
ت مردم شده است ،به طوری
موقوفات و هم مالکی 
که مســتأجری که چند ســال مســتأجر ملکی بوده،
دارای حق شــده است و از طرفی اجارهها هم بسیار
اندک اســت».وی میگوید« :تنها راه این اســت که
نهادهایقضاییبهماکمککنندتااجارههاتعدیل
و واقعی شــود و از طرفی بودجههایی هم که دولت
برای ســاختمانهای میراثی اختصــاص میدهد،
مشخص شــود که ســهم موقوفات از این اعتبارات
چقدر اســت چون یــک ریال هــم از داراییهایی که
فرمانداریهــا و اســتانداریها در اســتانها که همه
ساله برای حفظ و نگهداری اماکن میراثی تصویب
میکنند بــه اداره اوقاف پرداخت نمیکننــد و اداره
میــراث فرهنگی مشــخص میکنــد که ایــن اعتبار
صرف چه کارهایی شــود و معموالً سهم موقوفات
در این زمینه بسیار ناچیز است».

میش مرغ(عروس بوکان) ،ســنگین وزنترین
پرنــده قــادر به پــرواز بــوده و جمعیــت آن در
جهــان بیــن  50-60هــزار فــرد و در ایــران نیز
کمتــر از  20فرد اســت .این جمعیــت مولد در
محدوده شهرســتان بوکان و بــه طور عمده در
مهدی نبی یان
مدیر پروژه حفاظت محدوده پناهگاه دشــت «ســوتاو و حمامیان»
مشارکتی از «میش مرغ»
در جنــوب آذربایجان غربی زندگــی می کنند.
اوایــل دهــه  ،90محــدوده زیســتگاه توســط
سازمان حفاظت محیط زیست ،به عنوان پناهگاه حیات وحش انتخاب
شــده و در ســال  1396با تدوین طرح مدیریت حفاظت از میش مرغ ها
با کمک دانشــگاه اراک ،این طرح در دستور کار سازمان حفاظت محیط
زیســت قرار گرفت که تاکنون اقدامات مثبتی از طرف ســازمان حفاظت
محیط زیســت برای مقابله با روند انقراض این پرنده انجام شده است.
در سال  1399برای اولین بار در تاریخ حفاظت از حیات وحش در کشور
مــا ،یــک میلیارد و  800میلیون تومان به هســته مرکزی زیســتگاه تزریق
شــده و در پــی آن نزدیــک بــه  24هکتار زمین توســط ســازمان حفاظت
محیط زیست خریداری شد .در ابتدای سال  1399نیز کانون گردشگران
طبیعــت ایران با حمایــت مالی (دفتر کمکهای کوچک ســازمان ملل
متحــد )SGPو با هماهنگی ســازمان حفاظت محیط زیســت ،اقداماتی
را بــرای محافظــت از میش مرغ هــا در محدوده زیســتگاه انجام داد که
ایــن اقدامــات تحــت عنــوان پــروژه حفاظــت مشــارکتی از میــش مرغ،
بــه جلب مشــارکت جامعه محلــی با یاری گرفتن از شــوراهای روســتا و
امامان مســاجد پرداخته اســت .در همین راستا جلســاتی با کشاورزان و
ذی نفعــان برگــزار شــده و از دانش بومی جامعه محلــی برای حفاظت
این گونه اســتفاده شــد .با همراهی انجمن محلی «ژینبانــان بوکان» ،با
کشــاورزان و کمباین داران در محدوده زیســتگاه و در فصل جوجه آوری
که همزمان با درو گندم نیز بود ،ارتباط برقرار کرده و با جلب حمایت و
مشــارکت آن ها ،محصول  55قطعه زمین به مساحت  1.5هکتار برای
حفاظت از میش مرغ ها ،از سوی کشاورزان اهدا شد .واقعیت این است
که میش مرغها ،البه الی اراضی گندم دیم تخم گذاری می کنند و از بد
ماجــرا فصل جوجــه آوری آن ها همزمان با فصل درو محصول اســت.
بــا درو گنــدم ،دیگــر جایی برای اســتتار جوجه مــرغ ها باقــی نمیماند.
بنابراین با اجرایی شدن پویش  100متر برای میش مرغ ،گندم بخشی از
اراضی کشاورزی به طور داوطلبانه از سوی کشاورزان درو نشد.
همچنیــن 5.5 ،هکتــار از محصــول گندم زمین های کشــاورزی که به
احتمــال خیلــی زیــاد در آن ها جوجه مشــاهده شــده و یا پرنــده بالغ به
طور مســتمر در رفــت و آمد بود ،خریــداری گردید .همزمان به واســطه
ارتباطات مناســب و همتی که در ســازمان حفاظت محیط زیســت کلید
خــورد ،ایــن ســازمان در ســال  ، 1400باوجــود مشــکالت مالی بســیار ،با
تأمیــن مبلــغ  500میلیــون تومان در محــدوده پناهــگاه موافقت کرده و
محصــول حدود  40هکتار زمیــن را خریداری کرد؛ اتفاقی کم ســابقه در
تاریخ حفاظت ایران که در این منطقه اجرایی شد .خوشبختانه در سال
 1401نیز با شروع فصل جوجه آوری این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنیــن بــرای رصــد موقعیــت آشــیانه میــش مــرغ ها ،پیشــنهاد
بهرهگیــری از پهپادهــای مجهــز بــه دوربینهــای حرارتــی را دادیــم که
خوشــبختانه ایــن ایــده مورد اســتقبال «حســن اکبــری» معــاون محیط
طبیعــی ســازمان قرار گرفــت .در نتیجه قراردادی با یک شــرکت دانش
بنیان بسته شد تا سال جدید آشیانه میش مرغ ها به کمک این فناوری
شناســایی شــده و تا شــعاع  100متری حاشــیه آشــیانه ،محصــول گندم
خریداری شــود .به عالوه سازمان حفاظت محیط زیست ،در اواخر پاییز
ســال گذشــته ،اراضی خریداری شــده را زیر کشــت مســتقیم گندم برد.
ایــن گندم ها درو نشــده و بســتر زیســتگاهی و حمایتی مناســبی را برای
میشمرغ ها فراهم می کند.
در حال حاضر بزرگترین معضل ،قرار گرفتن مرکز دفن پسماند شهر
بوکان در نزدیکی زیســتگاه میش مرغ ها اســت که با وجود پیگیریهای
مســتمر و تعییــن مکانی جایگزین ،از طرف شــهرداری اجرایی نشــده و
اتفاقاً به مرکزی برای تجمع سگهای ولگرد تبدیل شده است .از این رو
ســال گذشــته  55قالده سگ ولگرد توسط پروژه زنده گیری و به خارج از
زیستگاه منتقل شد که این اقدامات برای حل این مشکل کافی نیست.
تأســیس مرکز تکثیر و پــرورش میش مرغ در بــوکان و واردات تعدادی
تخم و جوجه از کشورهایی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا با تزریق خون
جدید ،جلوی گرداب ژنتیکی گرفته شود .البته ما در کنار تمام این اقدامات،
نیاز به مطالعات جدی تر در خصوص میش مرغ ها داریم .یکی از طرحها
و ایدههــای جدیــد نیــز انجام مطالعــات ژنتیک و همچنیــن نصب ردیاب
بر تعدادی از این پرنده اســت .خوشــبختانه به واســطه اقدامات فرهنگی و
اطالع رســانی مناســب در بوکان نیز ،اکثر مردم به میش مرغ ها عالقهمند
شــده و با وجود فرهنگ باالی مردم کردنشین ،می توان به بقای این پرنده
در حــال انقراض امیدوار بود .چنانچه تمامی این اقدامات مســتمر باشــد،
می توانیم نسبت به بقای میش مرغ ها در ایران خوشبین باشیم.
ایســنا« -علــی علیزاده علــی آبادی» رئیس بــاغ ملی گیاهشناســی ایران با
اشــاره بــه اینکه صدور مجوز ســاخت  ۲۲برج  ۳۸طبقه با ســاخت بیش از
 ۵۶۰۰واحد مســکونی درســت در جوار ضلع شــمالی باغ گیاه شناسی ملی
ایــران بــدون در نظر گرفتن حقوق مکتســبه این باغ ،بــا قدمت بیش از ۵۴
ساله در این منطقه و زیرپا گذاشتن تمامی طرحهای تفصیلی است ،گفت:
این ســاخت و ساز مســیری خطرناک و فاجعه بار برای این میراث علمی،
تخصصی ،طبیعی و فرهنگی است.
تسنیم -مهدی زارع خورمیزی یک متخصص اکولوژی گفت :آبله میمونی
میتوانــد از طریــق ورود میمونها به شــکل قاچاق به کشــور وارد شــود و با
نگهداری آنها در خانه به انسان نیز منتقل شود.
ث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
ایلنا« -احمد حمــزه زاده» مدیرکل میرا 

 ۳۸مهر اصالت جهانی در دست هنرمندان صنایع دستی ایران

ایسنا

ایران در برنامه داوری مهر اصالت بینالمللی شورای جهانی صنایع دستی در
ازبکستان موفق به دریافت  ۳۸مهر اصالت بینالمللی شد و باالترین امتیاز
و رتبه را به خود اختصاص داد .ایران از طرف منطقه غرب آسیا ،با  ۵۰اثر در این
نـــــما
رقابت شــرکت کرد .برنامه داوری مهر اصالت شــورای جهانی صنایعدستی
روز سوم خرداد  ۱۴۰۱در شهر بخارا کشور ازبکستان با حضور نمایندگان ۶منطقه مربوط به شورای
غرب آسیا ،آسیای مرکزی ،آسیای شرقی ،آسیای جنوب شرقی ،اقیانوسیه و آسیای جنوبی برگزار
شد و از هر منطقه یک ارزیاب بینالمللی بهمنظور داوری و انتخاب آثار حضور داشتند .بر اساس
روال برنامه داوری مهر اصالت بینالمللی شــورای جهانی صنایعدســتی ،آثــار برگزیده در موزه
بخارا نگهداری میشود و دیگر آثاری که مهر اصالت دریافت نکردند به کشور بازگردانده میشود.
در این جشــنواره  ۵۸کشــور که تعدادی از آنها عضو شورای جهانی صنایعدستی هستند ،شرکت
کرده و غرفههایی برای معرفی تولیدات هنرمندان اختصاص داده بودند .از ایران نیز  8هنرمند در
این رقابت حضور داشتند.علی اصغر خاکســاری در رشته تراش سنگهای قیمتی و زیورآالت از
مشهد (شهر جهانی گوهرسنگها و سنگهای قیمتی) جزو برگزیدگان این جشنواره معرفی شد.
همچنین جوایز نفیســی از طرف وزیر میراثفرهنگی و گردشگری کشــور ازبکستان به برگزیدگان
اهدا شد.

دســتی آذربایجان شرقی از کشــف سنگنگارههای باســتانی در شهرستان
ورزقان خبر داد.
میراث آریا -پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور از پیشنهاد تشکیل
پژوهشــکده هنرهــای اســامی در دانشــگاه تربیــت مــدرس بــرای ارتقــای
هنرهای ایرانی -اســامی در دیدار با رئیس دانشــکده هنــر و معماری این
دانشگاه خبر داد.
ث فرهنگی ،گردشگری و صنای ع دستی
ایســنا -امیر کرمزاده ،مدیرکل میرا 
ث فرهنگی استان در مسیر روند اداری برای
استان سمنان گفت ۶ :اثر میرا 
ثبت جهانی اســت و با ثبت این آثار ،شــمار میراث ثبت جهانی اســتان به
7مورد میرسد.

