
نگاهی به همکاری مشترک محمدرضا شجریان، محمد موسوی 
و مشکاتیان در خلق آثاری چون » نوا« و »سر عشق« 

در خشش صداهای ابدی
 محمد موسوی بنای نوا زدن کرده بود و دیوان در دستان محمدرضا شجریان ورق 
می  خورد. در این ساعت ها نوا زاده شد. سال ها بعد در اردیبهشت سال 89 شجریان 
خاطره آن روز را در نشست روز بزرگداشت سعدی اینطور نقل کرد: هر چند وقت یک بار 

ممکن است کاری برای  من دلنشین تر باشد.

 تاکید مرکز پژوهش های مجلس 
 بر ابهامات موجود 

 در طرح »انتقال آب از دریای عمان
 به استان سیستان و بلوچستان«

طرحی مهم اما مبهم
در روزهایی که استحصال آب ژرف در منطقه سیستان 
بازتاب بسیاری در پی داشته و با انتقاداتی از سوی 
از  اخباری  است،  مواجه شده  آب  کارشناسان حوزه 
برای  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن  پیگیری های 
اجرای طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان 
به مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان هم به 

گوش می رسد. 

 هشدار مدیرکل مرکز علوم جوی 
و اقیانوسی درباره افزایش گرمای زمین

خلیج فارس پیش روی 
می کند، خزر عقب می نشیند

و  عمان  دریای  آب  سطح  سال  هر  که  همزمان 
خلیج فارس تا ۲ سانتی متر افزایش می یابد، تراز 
مرکز  مدیرکل  است.  کاهش  به  رو  خزر  دریای 
هواشناسی کشور  سازمان  اقیانوسی  و  جو  علوم 
افزایش  دلیل  به  تحوالت  این  همه  می گوید 

گرمای زمین رخ می دهد.

 رئیس سازمان محیط زیست ایران
در مجمع وزیران و مراجع محیط 

زیستی آسیا مطرح کرد

 دعوت به همکاری 
برای نجات ز مین

دقیقا 6 روز پیش بود که پس از حدود 7 ماه کش 
سید  حکم  با  شرایطی  در  سالجقه  علی  قوس،  و 
به عنوان رئیس  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
سازمان محیط زیست جمهوری اسالمی معرفی شد 
که مرداد ماه حدود 160 استاد دانشگاه و فعال حوزه 
محیط زیست، از رئیسی خواسته بودند تا او را به 

این سمت منصوب کند.  شفافیت  مشر و ط 
طرح شفافیت آراء تعدیل شده، قالیباف و یارانش به دنبال تصویب آن اند اما شماری نمایندگان خواستار شفافیت در همه نهادها هستند

»پیام ما« متن جدید طرح شفافیت، زد و خوردها در مجلس و تالش های قالیباف برای اعاده حیثیت را بررسی می کند

یک کارشناس حیات وحش: تور گاوبانگی در نقاط امن ممنوع شود

 مشارکت در حفاظت  مشارکت در حفاظت 
به وقت مستی مرال هابه وقت مستی مرال ها
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و  مهربان  مادر  درگذشت  ضایعه 
عرض  تسلیت  قلب  صمیم  از  را  مومنتان 
را  پاکش  روح  متعال  خداوند  می کنیم. 
با سرورش فاطمه زهرا محشور نماید و به 

فرماید. عنایت  جزیل  صبر  بازماندگان 

جناب آقای دکتر سپهوند
ریاست پارک علم و فناوری استان کرمان

شرکت تصویرگران نواندیش کریمان
) واحد فناور ری را(

کل من علیها فان و یبقی وجه 
 ربک ذو الجالل و االکرام

بحران کم آبی را 
جدی بگیریم
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شفافیت شعارشان بود و نقل محافل. خبری 
از اشاره به نهادهایی چون شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده ها نهاد 
انتخابی و انتصابی دیگر نبود. هدف صرفا 
برخی  زیر  دهمی ها  مجلس  بود.  مجلس 
فشار تالش کردند از معایب شفافیت یک 
بهارستان بگویند ولی اصولگرایان  سویه در 
درون و بیرون پارلمان، همه چیز را به عزم 
آنان ربط داده و فضایی را ایجاد کردند که 
حامیان شفافیت حداکثری در تمام نهادهای 
کشور به مخالفان این مهم بدل شوند. افکار 
عمومی رفته رفته پذیرفت که اصالح طلبان و 
اعتدال گرایان مخالف شفافیت در مجلس اند 
و اصولگرایان حامی اش. انتخابات مجلس 
شفافیت  مدعیان  رسید،  راه  از  یازدهم که 
پارلمان که پارلمانتاریست شدند. اصالح طلبان 
و اعتدال گرایان که از ساختمان هرمی شکل 
میدان بهارستان خداحافظی کردند، همه چیز 
به یکباره عوض شد. مدعیان دیروز، حاال خود 
در معرض پاسخگویی بودند و از دید افکار 
عمومی؛ متهم ردیف اول تاخیر در شفافیت 
آرا نمایندگان. طرح تهیه شد، به صحن علنی 
هم آمد اما ترس از محدودیت بیشتر، کار 
خودش را کرد و این طرح سرنوشتی جز 
یک سال و نیم انتظار نیافت. انتظاری که 
شاید، شاید تا چند وقت دیگر و با تصویب 
متن جدید این طرح در صحن علنی، پایان 
پیدا کند. این خواسته رئیس مجلسی است 
که فشارها را به خوبی احساس می کند اما 
اوضاع در البی های تاریک بهارستان، چندان 
مخالفت ها  و  انتقادها  و  نیست  مساعد 

همچنان پابرجاست.

جبران مافات
پانزدهم بهمن ماه سال گذشته بود که 
طرح شفافیت آرا نمایندگان پس از فراز و 
علنی  صحن  به  باالخره  بسیار  فرودهای 
رسید ولی با دست رد نمایندگان بدرقه شد. 
قالیباف و دیگر نمایندگان حامی این طرح 
برنامه شان آن بود که نخست تصویب این 
طرح در صحن علنی را بگیرند تا از بار فشار 
اصولگرایان  اجتماعی  بدنه  و  عمومی  افکار 
بر  اسالمی  جمهوری  قدرت  نهادهای  و 
مجلس کاسته شود و سپس طرح را برای 
چکش کاری نهایی به صورت دو شوری، به 
کمیسیون مربوطه ارجاع دهند و در ترافیک 
کاری پارلمان بماند اما 3 رای مخالف، مانع 
تحقق برنامه آنان شد. همان زمان قیاس 
علی الریجانی و محمدباقر قالیباف در جایگاه 
ریاست مجلس نقل محافل شد اما انتقاد 

حامیان سردار بیشتر متوجه نمایندگان شد تا 
رئیس قوه مقننه. براساس آیین نامه داخلی 
مجلس، تصویب طرحی چون شفافیت آراء 
که نیازمند تغییر مفاد آیین نامه است، به دو 
سوم آرای حاضران در صحن علنی نیاز دارد 
و این یعنی از ۲۲8 نفری که 15 بهمن 99 در 
صحن مجلس بودند، حداقل رای موافق 156 
نفر الزامی بود ولی این اتفاق رخ نداد تا این 
طرح با 63 مخالف، از دستور کار خارج شود. 
اصولگرایان با عنوان »نقطه تاریک پارلمان 
اما  رفتند  واقعه  این  استقبال  به  انقالبی« 
حاال همه آن ها امیدوارند با اصالحات صورت 
گرفته در متن طرح و 11 ماده در نظر گرفته 
شده، این طرح در هفته های آتی مهر تایید 
را از پارلمان بگیرد به ویژه آنکه تقریبا همه 
بندهای این طرح، راه فرار را برای نمایندگان 
در نظر گرفته است جز در امور در ارتباط با 
عهدنامه ها و مقاولنامه های بین المللی چون 

.FATF

 علنی سازی کمیسیون ها
جلسات  زنده  و  علنی  پخش 
اعالم  عالوه  به  مجلس  کمیسیون های 
اعالم  کنار  در  نمایندگان  آرای  جزئیات 
جزئیات جلسات هیات رئیسه مجلس به 
نمایندگان و نه مردم و شفاف سازی سفرهای 
خارجی نمایندگان، 3 محور مواد یک تا 9 
طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان است. 
در موضوع کمیسیون ها، نمایندگان هم هیات 
رئیسه را موظف به نگهداری صوت و انتشار 
متن مذاکرات ظرف مدت یک ماه – ماده 
به  جلسات  پخش  از  هم  و  – کرده اند   1
پایگاه  و  از سوی صداوسیما  علنی  صورت 
 3 ماده   – گفته اند  مجلس  اطالع رسانی 
و ماده 5 – ولی همزمان راه فرار را نیز در 
نظر گرفته اند چنانکه در 5 تبصره ماده 3، 
وزیر  »مخالفت  »اضطرار«،  چون  شرایطی 
یا مقام حاضر شده در جلسه کمیسیون« 
یا »موافقت کمیسیون با درخواست حداقل 
5 نماینده« به عنوان شروطی ذکر شده که 
می تواند جلسه علنی کمیسیون را غیرعلنی 
کند. موضوعی که با توجه به سبک و سیاق 
جلسات  اکثر  می تواند  حداقل  پارلمان 
کمیسیون های سیاسی و اقتصادی مجلس 
را در برگیرد هرچند که علی اصغر عنابستانی، 
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه در جریان 
گفت وگوی خود با خبرنگار »پیام ما« معتقد 
همه  با  مواد  همین  »تصویب  که  است 
انتقادها گامی رو به جلو محسوب می شود.« 
سوی دیگر میدان اما غالمرضا نوری قزلجه، 

»خبرنگار  به  مجلس  اعتدال گرای  نماینده 
پیام« ما می گوید که »شفافیت به طور کلی 
امر مثبتی است ولی نباید برای تحقق آن از 
روش های نه چندان منطقی و منافی آزادی 

استفاده کرد.« نمایندگان  عمل 

 تعیین تکلیف برای هیات رئیسه
الحاق بند سیزدهم به ماده ۲۲ آیین نامه 
داخلی مجلس، وظایف و اختیارات هیات 
جدید  طرح  از  دیگری  بخش  رئیسه، 
شفافیت آرای نمایندگان است. براساس این 
بند، هیات رئیسه مجلس موظف به دعوت 
شده  خود  جلسات  به  نمایندگان  از  یکی 
است. این نماینده حق رای نخواهد داشت. 
رئیسه  هیات  جلسات  تصویر«  و  »صوت 
هم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و 
همچنین آراء هیات رئیسه به تفکیک موافق، 
مخالف و ممتنع ظرف 10 روز به نمایندگان 
اعالم خواهد شد. نکته قابل تامل، استفاده 
از واژه هایی با مفاهیم کلی در این بند است. 
و  مجلس«  رئیس  »تشخیص  نمایندگان 
»موافقت یک سوم حاضران در جلسه هیات 
آرا  جزئیات  نکردن  اعالم  شرط  را  رئیسه« 
این مهم  به مجلس در نظر گرفته اند ولی 
اینکه  خاص« کرده اند.  »موارد  به  منوط  را 
چیست،  نمایندگان  مدنظر  خاص«  »موارد 
امری است نامشخص اما به نظر می رسد در 
برای جلب  راهکاری  امکان،  این  نظرگیری 
از  یکی  باشد.  مجلس  رئیسه  هیات  نظر 
رئیسه مجلس که خواست  اعضای هیات 
نامش منتشر نشود، به خبرنگار »پیام ما« 
گفته بود که »اعضای هیات رئیسه مجلس با 
بعضی مفاد این طرح مخالفند و این مساله 
را به آقای قالیباف اعالم کرده اند و او قول 
پیگیری داده است.« ماده 6 این طرح اما 
اختصاص  نمایندگان  سفرهای  موضوع  به 
»ماموریت های  که  کرده  تاکید  و  داشته 
قبیل  از  نمایندگان  و جمعی  فردی  رسمی 
شرکت در سمینارها، اجالس، بازدیدهای فنی 
و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج« باید 
با تصویب هیات رئیسه انجام شود. هیات 
رئیسه همچنین موظف شده ظرف یک هفته 
پس از پایان ماموریت، گزارش این سفر و 
اهداف آن را به اطالع عمومی مردم برساند 
مشروط بر آنکه سفر و ماموریت انجام شده 
در دایره شمول کلیدواژه »خاص« ذکر شده 
این صورت  در  نباشد.  ماده  این  تبصره  در 
هیات رئیسه الزامی برای این مهم نخواهد 
داشت و این یعنی جزئیات اکثر سفرهای 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای 

را  خارجی  سفرهای  بیشترین  اتفاقا  که 
هم دارند، منتشر نخواهد شد چنانکه علی 
علیزاده، عضو این کمیسیون به خبرنگار پیام 
ما گفت: »انتشار همه ماموریت های اعضای 
کمیسیون امنیت مغایر منافع ملی است.« 
او البته تاکید کرد که مخالفتی با شفافیت آرا 

ندارد. نمایندگان 

 شرط و شروط شفافیت رای و یک 
استثناء

مواد 9 و 10 هم به شفافیت آرای نمایندگان 
در صحن علنی پرداخته اند. براساس ماده 9، 
از عبارت »نتیجه  در ماده 119 قانون، پس 
اسامی  نمایش  با  »همراه  عبارت  را«  آراء 
مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی 
اضافه  نکرده اند«،  شرکت  رای گیری  در  که 
»تشخیص  اما  ماده  این  تبصره  می شود. 
موضوعاتی که  در  مجلس«  رئیسه  هیئت 
»جنبه صنفی یا منطقه ای« دارد را شرط لغو 
اعالم اسامی رای دهندگان ذکر کرده است. در 
ماده 10 نیز تبصره ای به ماده 1۲۲ آیین نامه 
داخلی مجلس اضافه شده که براساس آن، 
با درخواست 15 نماینده و تصویب مجلس 
رای گیری به صورت مخفی انجام می شود. 
این ماده همچنین اقناع مجلس توسط یکی 
از نمایندگان خواستار این مهم در 5 دقیقه را 
به عنوان یکی از شروط مخفی سازی رای 
این  ادامه  است.  گرفته  نظر  در  نمایندگان 
ماده اما جایی است که احتماال از تجربه تلخ 
اصولگرایان بر سر لوایح در ارتباط با گروه ویژه 
اعضای  می گیرد.  نشات   fatf مالی،  اقدام 
کمیسیون تدوین آیین نامه این مساله را 
رد کردند ولی ممنوعیت مخفی سازی رای 
و  مقاولنامه ها  به  امور مرتبط  در  نمایندگان 
عهدنامه های بین المللی معنای خاص خود را 
دارد. نوری قزلجه البته معتقد است که »این 
بند در صحن علنی احتماال تغییر می کند.«

 اصرار و انکارهای جناحی، ناچاری 
قالیباف

نگاه پارلمان یازدهم به مقوله شفافیت اما 
اباتری،  دلخوش  کاظم  نیست.  یکدست 
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی 
در  طرح  »این  می گوید که  خبرآنالین  به 
حسن  اما  نمی شود«  تصویب  مجلس 
نوروزی، دیگر عضو این کمیسیون به تسنیم 
می گوید که »مجلس چاره ای ندارد جز آغاز 
شفافیت از خود.« همه این ها یعنی طرح 
ده ها  همچون  هم  نمایندگان  آرا  شفافیت 
طرح دیگر، اسیر کش مکش های جناحی 

است. نمایندگان 
می گوید:  »پیام ما«  به  قزلجه  نوری   
»شفافیت امر مبارکی است مشروط به آنکه 
به صورت تک بعدی و با فشارهای جریانی 
ایجاد نشود.« قالیباف اما چاره ای ندارد جز 
تصویب این طرح در صحن علنی. شفافیت 
برای او و سایر نمایندگان اصولگرا که این 
روزها چندان حامی این طرح نیستند، به 
منزله تله ای خودساخته است که تن دادن 
یا تن ندادن به آن، مضرات خاص خود را 
به همراه خواهد داشت. قالیباف در رایزنی 
مرتضی  ویژه  به  پایداری  جبهه  اعضای  با 
او  حمایت  جلب  با  دارد  تالش  آقاتهرانی 
و یارانش، راه تصویب طرح را هموار کند. 
او البته پیغام هایی را نیز برای فراکسیون 
مستقلین مجلس فرستاده تا نظر آنان را 
هم جلب کند که چندان موفق نبوده است. 
هم  آتی  روزهای  در  قالیباف  تالش های 
ادامه خواهد داشت ولی رفته رفته تعداد 
بیشتری از نمایندگان به جرگه مخالفان این 

می پیوندند. طرح 
 احسان ارکانی، نماینده نیشابور به »پیام 
ما« می گوید: »مخالفان این طرح، مخالف 
شفافیت نیستند ولی در شرایطی که نهادها 
و افراد بسیاری به نمایندگان فشار می آورند، 
به  منحصر  و  مجلس  در  فقط  شفافیت 
نمایندگان آسیب زا خواهد بود و الزم است 
همه نهادها از قوه قضائیه گرفته تا هیات 
دولت هم به این مسیر بپیوندند.« او نامی 
در  ولی  نیاورد  میان  به  دهم  مجلس  از 
پارلمان گذشته و با همکاری فراکسیون های 
امید و والیی، طرحی برای ایجاد شفافیت 
اتفاقا  و  تهیه  ایران  قانون گذاری  نظام  در 
فوریت آن به تصویب پارلمان رسید. طرحی 
که با آغاز به کار مجلس یازدهم، در ترافیک 

کاری بهارستان خاک می خورد.

»پیام ما« متن جدید طرح شفافیت، زد و خوردها در مجلس و تالش های قالیباف برای اعاده 
حیثیت را بررسی می کند

شفافیت مشر و ط 

شکستن رکورد جهانی 
قیمت مواد غذایی 

متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
مواد  جهانی  قیمت  کرد  اعالم  )فائو( 
قیمت  تاثیر رشد  در سپتامبر تحت  غذایی 
روغن های گیاهی و غالت برای دومین ماه 
متوالی افزایش یافت و به باالترین رکورد در 
10 سال گذشته صعود کرد. به گزارش ایسنا، 
شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه 
سبدی از غالت، دانه های روغنی، محصوالت 
در  بررسی می کند،  را  و شکر  لبنی، گوشت 
سپتامبر به 130 واحد در مقایسه با 1۲8.5 
واحد بازبینی شده برای اوت افزایش پیدا 
سال  سپتامبر  از  قرائت  باالترین  که  کرد 
در  ساالنه  مبنای  بر  قیمت ها  بود.   ۲011
سپتامبر 3۲.8 درصد افزایش داشت. قیمت 
کاالهای کشاورزی سال گذشته تحت تاثیر 
برداشت کمتر و تقاضای قوی چین به میزان 

یافت. افزایش  چشمگیری 
شاخص قیمت غالت فائو در سپتامبر نسبت 
رشد کرد که  درصد  دو  آن  از  پیش  ماه  به 
گندم  قیمت  درصدی  چهار  رشد  دلیل  به 
تحت تاثیر محدودیت عرضه گندم صادراتی 
عبدالرضا  بود.  قوی  تقاضای  بحبوحه  در 
در  گفت:  فائو  ارشد  اقتصاددان  عباسیان، 
آینده  در هفته های  میان غالت مهم، گندم 
وضعیت  زیرا  بود،  خواهد  ویژه  توجه  مورد 
باید  قیمت ها  سریع  رشد  برابر  در  تقاضا 
روغن های  قیمت  شاخص  شود.  ارزیابی 
ماهانه  مبنای  بر  سپتامبر  در  فائو  گیاهی 
1.7 درصد رشد کرد و بر مبنای ساالنه حدود 
افزایش نشان داد. قیمت روغن  60 درصد 
پالم به دلیل تقاضای قوی برای واردات و 
نگرانی ها درباره کمبود نیروی کار در مالزی 
پالم  روغن  معامالت  بهای  یافت.  افزایش 
تحت تاثیر افزایش قیمت های نفت خام که 
از روغن های گیاهی مورد استفاده در تولید 
بیودیزل پشتیبانی کرد، در اوایل اکتبر صعود 

ایستاد. باالیی  کرد و در رکورد 
در  جهان  غالت  تولید  پیش بینی کرد  فائو 
سال ۲0۲1 به دو میلیارد و 800 میلیون تن 
می رسد که اندکی باالتر از دو میلیارد و 788 
سازمان  این  پیش  ماه  برآورد  تن  میلیون 
پیش بینی  از  پایین تر  میزان  این  است. 
مصرف جهانی دو میلیارد و 811 میلیون تن 
فائو  جدید  پیش بینی گزارش  بود.  خواهد 
دو  از  باالتر  غالت  جهانی  مصرف  میزان  از 
در  شده  برآورد  تن  میلیون   700 و  میلیارد 
استفاده  منعکس کننده  و  بوده  پیش  ماه 
است.  دامی  غذای  در  گندم  از  بیشتر 
براساس گزارش رویترز، پیش بینی می شود 
ذخایر جهانی غالت در فصل زراعی ۲0۲۲-
۲0۲1 کاهش پیدا کند اما در سطح مناسبی 

بود. خواهد 

اختالف نظر نمایندگان بر سر سفرهای 
 استانی رئیس دولت سیزدهم 

در مقطع زمانی فعلی
 سفرهای استانی
  حل مشکالت

 یا نمایش سیاسی؟!
در  را  جمهوری  ریاست  روحانی که کرسی  حسن 
ایران  انتخابی  مقام  عالی ترین  و  داشت  اختیار 
معرفی  »تنبل«  را  دولتش  و  او  اصولگرایان  بود، 
و  بود  استانی  سفرهای  آنان  مالک  می کردند. 
مدیریت  تحت  دولت های  قیاس شان،  مبنای 
شاهد  حاال  که  اصولگرایان  احمدی نژاد.  محمود 
رئیس  مآبانه  اپوزیسیون  خود،  زعم  به  رفتارهای 
قوت  نقاط  بیان  هستند،  دهم  و  نهم  دولت های 
اتفاقا  و  دانسته  بی اشکال  امری  را  احمدی نژاد 
سید  دولت  استقبال  به  معیار،  و  متر  همین  با 
در  را  مسیر  همین  هم  او  رفتند.  رئیسی  ابراهیم 
ارکان دولتش،  تمام  آنکه  از  و پیش  پیش گرفت 
از پست های کالن گرفته تا پست های خرد، تکمیل 
به  وعده  و  خود  استان  به  استان  سفرهای  شود، 
مختلف  حوزه های  در  مشکالت  حل  برای  مردم 
اقتصادی و کشاورزی و محیط زیستی و... را آغاز 
ایسپا، کمتر  نظرسنجی  کرد. وعده هایی که مطابق 
همه  امیدوارند.  آن  تحقق  به  جامعه  از  نیمی  از 
انتقادهای  تا  هم سبب شده  کنار  در  مباحث  این 
دولت سیزدهم  دید  از  اصطالحا خودی  چهره های 
هم رفته رفته آغاز شود. اصولگرایان که اصلی ترین 
از  اگرچه  هستند،  و  بودند  رئیسی  دولت  حامیان 
انجام  ولی  می کنند  دفاع  استانی  سفرهای  اصل 
از  آن در مقطع فعلی را مثمر ثمر نمی دانند. یکی 
این افراد، تقوی، نماینده روحانی تهران در مجلس 

است. یازدهم 
و  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  تقوی،  رضا  سید 
جریان  در  یازدهم،  مجلس  در  تهران  نماینده 
برخی  واکاوی  به  خبرآنالین،  با  خود  گفت وگوی 
عنوان  به  و  پرداخته  مردم  به  رئیسی  وعده های 
بسیار،  مالحظات  با  همراه  اظهاراتی  در  نمونه، 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را امری سخت 
ارزیابی کرده و گفته است: »اینکه وعده دهیم مثال 
شرایط  در  می سازیم،  خانه  میلیون  یک  سالی  ما 
از  ادامه  در  او  است.«  سخت  حدودی  تا  فعلی 
بیان  با  و  انتقاد کرده  نیز  مسئوالن  فروشی  وعده 
نیست،  دادن  وعده  شرایط  »شرایط کشور،  اینکه 
دادن  وعده  شرایط  کشور،  »شرایط  است:  گفته 
می کنیم،  را  تالشمان  بگوییم که  باید  فقط  نیست 
به عنوان مثال باید وعده دهیم که تمام تالشمان 
بهبود زندگی مردم و حل مشکالت به  را در جهت 
حال  در  و  است  صحیح  این  چون  می گیریم  کار 
سفرهای  از  انتقاد  هستند.«  هم  همین کار  انجام 
استانی رئیسی، دیگر بخش اظهارات او بود. تقوی 
این  رئیسی،  آقای  به  من  »پیشنهاد  کرد:  تاکید 
است که فعال سفرهای استانی را کمتر کنید. فرض 
کنید آقای رئیسی به استانی می رود که استاندار 
آن می خواهد طی یکی، دو هفته  آینده تغییر کند،  
اگر تصمیمی بگیرد با مدیری که نمی داند می ماند 
از  رسد.  نمی  جایی  به  تصمیم  این  نمی ماند،  یا 
و  است  خوب  بسیار  استانی  سفرهای  من  نظر 
ایشان می  رفتن  و  است  الزم  بسیار هم  همینطور 
تواند مشکالت زیادی را حل کند حداقل زمانی که 

بدانند.« را  تکلیفشان  آنجا  مدیران 
شوراها  کمیسیون  رئیس  جوکار،  محمدصالح 
از  دفاع  با  او  دارد.  تقوی  مخالف  دیدگاهی  اما 
توان  به  اشاره  بدون  رئیسی،  استانی  سفرهای 
خبرگزاری  به  وعده هایش،  اجرایی کردن  برای  او 
باشند  ملت  پاسخگوی  باید  »مسئوالن  گفت:  مهر 
اعضای کابینه  و  رئیس جمهور  استانی  سفرهای  و 
مردم  که  می شود  باعث  کشور  مختلف  نقاط  به 
با آنان گفت وگو کنند و مطالبات خود را  بی واسطه 
از آنان بخواهند. یکی دیگر از نکات قابل توجه آن 
است که رئیسی روزهای تعطیل را برای سفرهای 
استانی خود در نظر گرفته و تشریفات زائد سفرها 
هم حذف شده است که در دولت های قبل شاهد 
مجلس  نماینده  این  بودیم.«  ناپسند  مسئله  این 
حسن  دولت  نگرفتن  قرار  را  کشور  مشکالت 
روحانی در کنار مردم را باعث بروز مفاسدی چون 
او،  از  پیش  آنکه  حال  بیان کرده  ایران  در  رانت 
و کارشناسان  ایران  اقتصادی  از مسئوالن  بسیاری 
غلبه  و  اقتصادی  و  مالی  امور  در  شفافیت  فقدان 
سیاست بر اقتصاد را عامل تحقق چنین مشکالتی 

بودند. بیان کرده 

عضو هیات مدیره انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی:

ناتوانی در خرید، مصرف 
لبنیات را کاهش داد

صنایع  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
فرآورده های لبنی معتقد است که »ناتوانی 
مردم در خرید، سرانه مصرف لبنیات را در 
کشور کاهش داده است از این رو بخشی از 
شیر تولیدی در کشور به کارخانه های تولید 
شیر خشک رفته و تبدیل به شیرخشک و 
خامه می شود.« به گزارش ایلنا محمد فربد 
در  لبنی، گفت:  واردات محصوالت  مورد  در 
واردات  عنوان  تحت  چیزی  حاضر  حال 
محصوالت لبنی نداریم و نیاز کشور در این 

می شود. تامین  و  تولید  داخل  در  زمینه 
تولیدات  اینکه حدود 10 درصد  بیان  با  فربد 
اگر  پایه شیر صادر می شود، گفت:  بر  لبنی 
سالیانه 8 میلیون تن شیر در کشور تولید شود 
حدود 800 هزار تن از آن تبدیل به محصوالت 
متنوع صادراتی از جمله شیر، پنیر، ماست، 
شیرخشک  بستنی،  خامه، کفیر، کره،  دوغ، 
صنعتی و پودر آب پنیر می شود که حدود 100 
توقف  به  اشاره  با  است.او  پنیر  آن  تن  هزار 
بگیرد  وارداتی صورت  اگر  واردات کره، گفت: 
آنقدر ناچیز است که می توان به راحتی از آن 
گذشت. هم اکنون کره، از منابع داخلی تامین 
هزینه  ندارد.  آن ضرورتی  واردات  و  می شود 
تولید کره داخلی نزدیک به 3 هزار دالر در تن 
است اما واردات کره، در حدود 5 هزار و ۲00 
بنابراین  می شود  تمام  ایران  گمرک  در  دالر 
به گفته  ندارد.  اقتصادی  توجیه  واردات کره 
فربد، سرانه مصرف کره برای هر فرد در سال 
حدود نیم کیلو است.فربد گفت: همواره این 
دیدگاه ارائه می شد که آسیب پذیری در صنعت 
غذا کم است اما هم اکنون به جایی رسیدیم 
که این صنعت نیز آسیب پذیر شده است. اگر 
در گذشته مردم از کفش و لباس و سفر خود 
می گذرند.  خود  خوراک  از  االن  می گذشتند 
این دیدگاه من به عنوان یک فعال اقتصادی 
نیست بلکه گزارش ارائه شده از سوی مرکز 
آمار است. ما صنعت گران باید امیدوار باشیم 
که اقتصاد کشور سروسامان پیدا کند و توان 

مردم برای خرید افزایش پیدا کند.

متن 11 ماده ای طرح شفافیت 
آرای نمایندگان، جلسات 
کمیسیون های مجلس و هیات 
رئیسه و البته سفرهای خارجی 
نمایندگان را شفاف می کند 
ولی در هر مورد، مخالفت 
نمایندگان یا بروز »شرایط 
خاص« می تواند همه چیز را 
غیرعلنی کند. نمایندگان اما 
همین طرح را عامل تحدید 
اختیارات خود می دانند و تلویحا 
از لزوم بازگشت به طرح شفاف 
سازی نظام تقنینی ایران که در 
مجلس دهم تهیه شد، سخن 
می گوین

رئیس سازمان محیط زیست 
جمهوری اسالمی، تالش مسئوالنه 
همه کشورها برای نجات زمین 
را امری الزم بر شمرد و همزمان 
بر جلوگیری از نگاه سیاسی به 
مقوله محیط زیست در کشورهای 
مختلف جهان تاکید کرد و 
خواستار هم افزایی جهانی در این 
حوزه شد

 آن روز که مجلس دهمی ها از معایب شفافیت حداکثری در پارلمان می گفتند و خواستار شفافیت متوازن در همه 
آنان مطرح کردند ولی  با پوزخند، یادداشت ها و اظهارات بسیاری را علیه  نهادهای کشور می شدند، نمایندگان امروز 
حاال خود گرفتار معضلی شده اند که عبور سالمت از آن، به یکی از هم و غم های به اصطالح ژنرال های اصولگرای حاضر 

در پارلمان یازدهم تبدیل شده است.

محیط زیست

|  
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 |

رئیس سازمان محیط زیست ایران در مجمع وزیران و مراجع محیط زیستی آسیا مطرح کرد
دعوت به همکاری برای نجات زمین 

دقیقا 6 روز پیش بود که پس از حدود 7 ماه 
با  کش و قوس، علی سالجقه در شرایطی 
حکم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
زیست  محیط  سازمان  رئیس  عنوان  به 
جمهوری اسالمی معرفی شد که مرداد ماه 
حدود 160 استاد دانشگاه و فعال حوزه محیط 
زیست، از رئیسی خواسته بودند تا او را به این 
سمت منصوب کند. آن زمان نام های مختلفی 
با  نهایت  در  ولی  بود  مطرح  نهاد  این  برای 
رایزنی های بعضا سیاسی و جناحی صورت 
گرفته، سالجقه رئیس یکی از حساس ترین 
سازمان های ایران شد. سازمانی که اقداماتش 
مستقیما با آینده ایران و ایرانیان در ارتباط 

است. او پیش تر برای مدت کوتاهی در دولت 
محمود احمدی نژاد ریاست سازمان جنگل ها را 
نیز فعالیت های  بوده و در حوزه آب  عهده دار 
قابل توجهی داشته، از این رو با خشکسالی 
روز افزون و اوضاع نه چندان مساعد محیط 
زیست ایران بیگانه نیست. سالجقه در یکی از 
نخستین نشست های بین المللی اش در قامت 
غروب  ایران،  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
چهارشنبه در چهارمین مجمع وزیران و مراجع 
محیط زیستی آسیا و اقیانوسیه حاضر شد و 
نبایدهای الزم برای حفظ محیط  بایدها و  از 
زیست ایران و البته آسیا و جهان سخن گفت 
و کشورها را به تالش بیش از پیش برای حفظ 

زمین دعوت کرد.
رئیس سازمان محیط زیست ایران در جریان 
این نشست که به صورت ویدیوکنفرانس و به 
میزبانی سوون در کشور کره جنوبی برگزار شد، 
با یادآوری بحران کمبود آب به عنوان معضل 
جهانی به راهکارهای هم افزایی کشورها برای 
حل این بحران پرداخت و در این زمینه برخی 
اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با 
خشکسالی از جمله احیای دریاچه ارومیه  را 
تشریح کرد. معاون  رئیس جمهوری همچنین 
های  اجرای طرح  لزوم  به  این سخنرانی  در 
پایدار برای حفاظت از طبیعت مناطق خشک 
و نیمه خشک از طریق راه حل های مبتنی بر 

طبیعت و درس های آموخته شده در مواجهه با 
تغییرات اقلیمی و مقابله با توفان های گرد و غبار 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  کرد.  تاکید 
نشست  این  در  او  زیست،  محیط  سازمان 
گفته است: »در منطقه آسیا و اقیانوسیه، با 
زیست  نوظهور  فشرده  مشکالت  و  مسائل 
محیطی روبه رو هستیم که روز به روز در حال 
افزایش و تشدید است، کمبود آب یکی از مهم 
ترین آنهاست که بسیاری از کشورها در تالش 
هستند تا با این چالش کنار بیایند، از اینکه 
شاهد یک گرایش جهانی برای ساختن جهانی 
بهتر از قبل و شکل گیری طبیعت متعادل و 
او  خرسندیم.«  است،  شده  ایجاد  متوازن 
توجه  متذکر شد: »همچنین خوب است که 
اهداف  به  دستیابی  در  سبز  بازیابی  به  ویژه 
توسعه پایدار و سایر اهداف ابزارهای مختلف 

بین المللی مربوط به حفظ و ارتقای اکوسیستم 
ها و تنوع زیستی کمک شایانی می کند، این 
ترویج  سبز،  مشاغل  ایجاد  با  غایی،  هدف 
تولید و مصرف پایدار، اقتصاد چرخه ای سالم 
ارومیه  دریاچه  احیای  او  می شود.«  محقق 
اقدامات مشترک و موفقیت آمیز  از  را یکی 
کشورها برای نجات محیط زیست برشمرد و 
در ادامه بر لزوم جلوگیری از نگاه سیاسی به 
مقوله محیط زیست تاکید کرد. رئیس سازمان 
محیط زیست ایران گفت: »برای مواجه با این 
چالش ها، ما باید در دستیابی به نتیجه ای بهتر 
برای نجات زمین، تالش های خود را هم افزا 
کنیم، به این منظور، ما باید از سیاسی شدن 
حفظ  به  و  کنیم  اجتناب  زیست  محیط 
اما متفاوت جهانی  مسئولیت های مشترک 

شناخته شده، نیاز داریم.«



پیامک شما را دربـاره 
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آصف رضاییان، کارشناس حیات وحش و عضو 
موسسه رمیاران حیات وحش ایران که در این 
سال ها درگیر برنامه های گاوبانگی در منطقه های 
پرور و سوادکوه بوده بارها ناچار شده مشکالت 
متعددی مشابه آنچه گفته شد،  دست و پنجه 
به اجرای  نگران آن است  امروز  آنچه  نرم کند، 
همین تورها برمی گردد که به گفته خودش نه تنها 
با فلسفه حفاظت سازگار نیست بلکه به آسیب 
بیشتر هم منجر می شود. او منطقه حفاظت شده 
پرور را مثال می زند که پیش تر نگاه مدیریتی 
حاکم در آن بر مبنی ارتباط با بومیان و حفاظت 
مشارکتی بود و به »پیام ما« می گوید: »در خالل 
همین ارتباط ها بود که شکارچیان و بومیان به 
و  می  شدند  گرفته  به کار  محلی  راهنما  عنوان 
درآمدی به دست می  آوردند. در سایر موارد هم 
با محیط  زیست همکاری می  کردند. همچنین در 
اجرای تورهای گاوبانگی حساسیت وجود داشت 
و از کسانی که چنین تورهایی را برگزار می کنند 
خواسته می شد هم در رفتار و هم پوشش و هم 
در تعداد شرکت کنندگان تور استانداردها را رعایت 
 کنند اگر همچون مورد ذکر شده مشکلی ایجاد 

می  شد با آن به جدیت برخورد می  شد.«
نگاه  حیات وحش،  کارشناس  این  گفته  به 
مدیریتی حاکم در این منطقه، اکنون تغییر کرده 

است. به همین دلیل است که »در سال جاری 
شاهد برگزاری تورهای گاوبانگی توسط کسانی 
پرور هستیم که  رودبارک  مناطقی همچون  در 
نه تنها کدهای اخالقی را رعایت نمی کنند بلکه 
آسیبی جدی به حفاظت از منطقه در این بازه 
زمانی حساس می  زنند؛ افرادی که بعضا با نگاه 
مدیریتی جدید با توجیه اقتصادی اندک تورها به 

هر نحوی حمایت می  شوند«.
رضاییان معتقد است گاوبانگی باید بتواند جدا 
حفاظت  محیط بانان  توسط  امن که  مناطق  از 
مناطق  و  بافرها  بیشتر  حفاظت  به  می شود 
می گوید:  دراین باره  او  شود.   منجر  حاشیه ای 
»برای مثال متاسفانه در حال حاضر تورهایی که 
برگزار می شود برای منطقه هایی مانند رودبارک 
پرور است که نیازی به حضور افراد جدید ندارد، به 
عنوان نمونه اردالن مرتضوی در رودبارک در حال 
انجام اقدامات مرتبط با حفاظت از مرال  ها است 
و نیازی نیست ما با اجرای تور گاوبانگی در منطقه 
امن به بهانه حفاظت این کار را انجام دهیم. اما 
مرال  ها  جمعیت  های  از  حفاظت  اولویت  های 
توسط کسانی که دانش یا حضور میدانی فعال در 
زیستگاه  ها ندارند به اشتباه می رود.« بر اساس 
توضیح او رودبارک پرور به علت نزدیکی به تهران، 
دسترسی آسان به علت وجود جاده ای روستایی 

در  مرال  ها  زیستگاه  مهم  ترین  امن  زون  از  که 
آسیب زننده  با گردشگری  می  گذرد  است  پرور 
»این  می افزاید:  او  است.  روبه  رو  گاوبانگی  در 
دامنه  می  تواند  و  است  مثالی  تنها  موضوع 
زیستگاه های  یا  چهارگانه  مناطق  از  وسیع  تری 
آزاد مرال را در بر بگیرد.  زون امن رودبارک در 
تنها محدوده ای سه  پرور  منطقه حفاظت شده 
هزار هکتاری در مجاورت پارک ملی کیاسر است 
که به نظر می  رسد دارای مطلوبیت زیستگاهی 
حفاظت  که  به عالوه  است  مرال  برای  باالیی 
میدانی فعال توسط محیط بان از آن صورت می 
گیرد در حالی که زیستگاه بالقوه مرال  ها در پرور 
تنها محدود به این محدوده نیست و به سمت 
غرب تا تم کوه در امتداد پناهگاه حیات وحش 
دودانگه و مرز منطقه بوال ادامه دارد. این مناطق 
کوهپیمایی  های زیاد و مسیرهای سختی برای 
دسترسی دارند. از طرفی به علت کمبود محیط بان 
و وسیع بودن منطقه 64 هزار هکتاری پرور مناطق 
اطراف زون امن رودبارک به طرف غرب گپ  های 
زیستگاهی مرال هستند که شکارچیان غیرمجاز 
در طول سال به خصوص در بازه زمانی گاوبانگی 
از آن سواستفاده می  کنند. ما از سال گذشته با 
همکاری محیط بانان، جلب مشارکت مردم محلی 
و عالقه  مندان شروعی برای پوشِش امن کردن 

این مناطق در  پیوسته  سازی  و  زیستگاه مرال 
زمان گاوبانگی کردیم اما جای تاسف است که 
با تغییر رویکرد مدیریتی منطقه در سال جاری، 
سیستم حفاظت مشارکتی جای خود را به حضور 
پرتعداد گردشگران تنها در زون امن رودبارک برای 
دیدن مرال  ها داد؛ منطق ه ای که برگزاری گاوبانگی 
در آن زیر چتر حفاظت نه تنها مفهومی ندارد بلکه 
محیط بانان  برای  مشغله  ای  خود  گردشگران 
وحش  حیات  رمیاران  موسسه  هستند.« 
نیروی  تا یک  داشته  استان  اداره  با  مکاتباتی 
پرداخت  با  و  به عنوان همیار جذب کند  محلی 
کمک هزینه 3 میلیون تومانی در ماه به محیط بان 
امن کمک  زون  از  در حفاظت  اردالن مرتضوی 
کرده باشد اما در همین حال حضور بی  ضابطه 
در  گاوبانگی  وقت  مجریان  توسط  گردشگران 
زون امن رودبارک پرور جمعیت  های گوزن قرمز 
)مرال( را به مناطق اطراف پراکنده کرده است؛ 
چرا که به گفته رضاییان این مجریان گاوبانگی 
منطقه را نمی شناسند و دانش کافی ندارند. او با 
اشاره به اینکه نگاه به حفاظت نباید صفر و یک 
باشد، می گوید: »هدف این نیست که گردشگری 
حیات وحش به عنوان یک شاخه مهجور در حوزه 
توریسم ایران، بیش از پیش در حاشیه قرار گیرد. 
حضور ما حتی برای تحقیقات هم به زیستگاه 

تنش وارد می کند اما مسئله این است که برآیند 
این تنش به نفع حفاظت از حیات  وحش است یا 
به ضرر آن؟ برای مثال ذکرشده، در رودبارک پرور 
در  خودروهایشان  و  ازدحام گردشگران  شاهد 
و توجیه  بهانه حفاظت  به  بازه زمانی گاوبانگی 
اقتصادی هستیم. درباره بهانه اول صحبت شد 
اما درباره بهانه دوم باید دید این توجیه اقتصادی 
میزان  به  مرال  ها  جفت  یابی  حساس  زمان  در 
تنش وارده ارزش دارد؟ به طور نمونه ما به عنوان 
بخشی از داوطلبان حفاظت مشارکتی که در سال 
گذشته کار حفاظت از زیستگاه  های بالقوه مرال در 
خارج از زون امن رودبارک، منطقه حفاظت شده 
پرور را شروع کردیم مشاهدات موردی و بانگ 
اندکی را می  شنیدیم اما امسال حدود ۲0 مورد 
مناطق  در  بالغ  مرال  های  از  مستقیم  مشاهده 
غربی اطراف رودبارک داشته ایم. این عدد ثمره 
به گفته  چرا که  نیست  سال گذشته  حفاظت 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  کارشناسان 
استان جمعیت تقریبی این گونه در زون امن 
رودبارک 40 الی 60 فرد است. این عدد احتماال 
ثمره آشفته شدن جمعیت به علت ورود پر تعداد 
گردشگر در این بازه زمانی به زون امن منطقه 
در حالی که شکار  است.«  مرال  ها  دیدن  برای 
غیرمجاز در مناطق اطراف به دالیلی که ذکر شد 
برای شکارچیان غیرمجاز بسیار راحت تر است، او 
می پرسد: آیا توجیه اقتصادی این تورها که باعث 
آشفته کردن جمعیت از زون امن منطقه در این 
بازه زمانی حساس می شود به اندازه نرخ جریمه 
یک فرد مرال است؟ نرخ جریمه یک مرال نر 
حدود 5۲ میلیون و 500 هزار تومان است و این 
نرخ برای ماده 3 برابر. »با فرض اینکه این مبلغ 
بیانگر هزینه  ای باشد که طبیعت برای بالغ شدن 
یک فرد مرال پرداخت کرده به عالوه هزینه  ای که 
سازمان حفاظت محیط  زیست از خزانه خود برای 
حقوق و زحمات محیط بانان پرداخت کرده است. 
در صورتی که این تورها در زون امن باعث از بین 
رفتن بیش از یک فرد از جمعیت شوند چه؟ ما 
نمی  توانیم به خاطر مثال یک و نیم میلیون تومانی 
که وارد منطقه می کنیم هزینه های سنگین تری 
را به آن تحمیل کنیم. گرچه ما منکر درآمدزایی 
از حیات وحش نیستیم اما معتقدیم نمی توان 
با نگاه تجاری صرف به مقوله حفاظت از مرال ها 
و گاوبانگی نگریست زیرا چنین نگاهی در نهایت 
نه تنها کمکی به حفاظت نمی کنند بلکه ما را با 
چالش های جدید مواجه می کند.« رضاییان با 
بیان این موارد ادامه می دهد: »یکی از نتایج این 
چالش  ها امسال سواستفاده  عده  ای از راهنمایان 
مناطق  جزو  حتی  که  است  مناطقی  در  تور 
چهارگانه نیستند و تعیین سازوکار برای آن ها به 
مراتب سخت  تر از مناطق حفاظت شده است.« از 
رعایت نکردن کدهای اخالقی تا بهانه حفاظت و 
توجیه اشتباه اقتصادی؛ رضاییان با اشاره به این 
چالش ها می گوید آنچه اکنون در زون امن مناطق 
حفاظت شده  ای همچون رودبارک اتفاق می افتد 
به مرز اعتراض و اصالح رسیده است. او اضافه 
می کند: »برای ارتباط گرفتن با جامعه محلی یا 
بالغ شدن یک فرد مرال، محیط بانان، انجمن  ها 
و... راه سختی را طی کرده اند که نگاه نادرست و 
اشتباه مدیریتی در مقاطع کوتاه می تواند چنین 
تالش هایی را با چالش بلند مدت مواجه کند«.
از نگاه این کارشناس حیات وحش، حفاظت تنها 
متعلق به یک قشر و گروه نیست اما لوکوموتیو آن 
را باید دانش آموختگان، کارشناسان و متخصصان 
هدایت  کنند. در حالی که ضوابط تعیین شده در 
اعمال  تور  راهنمایان  و  مجریان  توسط  مناطق 
رودبارک  امن  زون  برای  و مشکالتی  نمی  شود 
در پرور پیش آمده، او پیشنهاد می  کند که اداره 
کل استان  هایی که زیستگاهی برای جمعیت  های 
باقی مانده مرال   دارد، حضور گردشگران را در بازه 
زمانی گاوبانگی ممنوع کنند و به مناطق بافر اطراف 

با به کارگیری مردم محلی معطوف کنند.

یک کارشناس حیات  وحش در گفت وگو با »پیام ما« خواستار شد:

تور گاوبانگی در نقاط امن ممنوع شود
حضور بی  ضابطه گردشگران در فصل گاوبانگی در زون امن رودبارک پرور، جمعیت  های مرال را به مناطق اطراف پراکنده کرده است

رودبارک پرور با گردشگری آسیب زننده در گاوبانگی روبه  رو است

هشدار مدیرکل مرکز علوم جوی و 
اقیانوسی درباره افزایش گرمای زمین

خلیج فارس پیش روی 
می کند، خزر عقب 

می نشیند 
همزمان که هر سال سطح آب دریای عمان و 
خلیج فارس تا ۲ سانتی متر افزایش می یابد، 
تراز دریای خزر رو به کاهش است. مدیرکل 
مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی 
دلیل  به  تحوالت  این  همه  می گوید  کشور 

افزایش گرمای زمین رخ می دهد.
بر  اقلیم  شدن  گرم  تاثیر  درباره  الیقی  بهزاد 
وضعیت آب های ایران، به ایرنا گفت: تغیر اقلیم 
افزایش دمای آب در خلیج فارس و  موجب 
عمان شده است و تراز آب در دریای عمان و 
افزایش  سانتی متر  دو  سالی  تا  خلیج فارس 
یافته است که از جمله پیامدهای آن فرسایش 

نواحی ساحلی در نوار جنوبی کشور است.
او فرسایش اکوسیستم منطقه ساحلی را از 
دانست  دریاها  آب  افزایش  پیامدهای  دیگر 
و گفت: افزایش دمای آب به جانداران فشار 
می آورد، گیاهان آبی را در معرض انقراض قرار 
می دهد و شرایط زندگی را سخت تر می کند.
الیقی همچنین به وضعیت دریای خزر اشاره 
کرد و گفت: عمده تاثیر تغییر اقلیم در خزر، 
کاهش بارندگی در حوضه آبریز خزر است که 
آب خزر کم شود.  تراز  آن شده که  به  منجر 
این وضعیت می تواند در دهه های آتی به تغییر 

اکوسیستم دریا منجر شود.
سازمان  اقیانوسی  و  جو  علوم  مرکز  مدیرکل 
در  شاهین که  حاره ای  توفان  به  هواشناسی 
هفته گذشته به ایران رسید اشاره کرد و گفت: 
تشکیل  هند  اقیانوس  روی  حاره ای  توفان 
اقیانوس هند رشد پیدا  می شود و در شمال 
پاکستان  یا  عمان  به سمت کشور  و  می کند 
داشته  سابقه   86 سال  در  یکبار  اما  می رود. 
به  را  راهش  و  شده  عمان  دریای  وارد  که 
سمت ایران ادامه داده است و اکنون بعد از 
14 سال مجدد به ایران رسیده. این وضعیت 
هم می تواند مربوط به تغییر اقلیم و ناشی از 

باشد. اقیانوس  سطح  آب های  گرم شدن 

50 پرنده زنبورخوار در 
حاشیه کارون تلف شدند

پنجاه پرنده زنبورخوار گلوخرمایی در حاشیه 
تلف  گتوند  شهرستان  در  کارون  رودخانه 

شدند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان گتوند 
اعضای  تماس  طی  گفت:  ارتباط  این  در 
انجمن حمایت از محیط زیست شهرستان 
گتوند مبنی بر تلف شدن تعداد تقریبا 50 
کارون،  رودخانه  حاشیه  در  پرنده  قطعه 
محیط بانان به محل مراجعه کردند و بررسی 
موضوع، جمع آوری علل و عوامل دخیل در 

این حادثه را در دستور کار قرار دادند.
اداره کل حفاظت  عمومی  روابط  به گزارش 
محیط زیست استان خوزستان، عبدالحسین 
عامل  که  نمی رسد  نظر  به  افزود:  کریمی 
باشد  اتفاق وجود داشته  این  برای  طبیعی 
اما در هر حال عامل یا عامالن این کشتار 
در بررسی های آتی مشخص و موضوع  از 

می شود. پیگیری  قانونی  مجاری  طریق 

کشف الشه خرس 
سالخی شده در قابلمه 

یک زوج سمنانی 
یک ماده خرس قهوه  ای در پارک ملی پابند 
شهرستان نکا به شکل بی رحمانه ای به دست 
یک زن و مرد شکار و تکه تکه شد. علیرضا 
یخکشی، رئیس اداره پارک ملی پابند شهرستان 
نکا درباره این خبر نوشت:  »تعدادی از کوهنوردان 
هنگام صعود به ارتفاعات پارک ملی پابند متوجه 
حضور زن و مردی شدند که در حال تکه تکه 
کردن الشه یک حیوان و پختن آن درون قابلمه 
بودند. کوهنوردان با مشاهده پنجه ها و سر قطع 
شده خرس متوجه می شوند که آنها یک خرس 
قهوه ای بالغ را کشته و مشغول پختن گوشت 
خرس برای گرفتن روغن هستند.« او از حضور 
محیط بانان بالفاصله پس از گزارش کوهنوردان 
به محل و کشف پوست، سر و قطعاتی از گوشت 
خرس در منطقه خبر داد و با بیان اینکه این زن 
و مرد پیش از رسیدن ماموران محیط زیست از 
محل متواری شده بودند، گفت: بررسی محیط 
بانان نشان داد این خرس تازه شکار شده بود. 
کامران ولی پور، مسئول روابط عمومی اداره کل 
محیط زیست استان مازندران نیز با تایید این 
خبر گفته است: »زن و مرد شکارچی شناسایی 
شدند اما به دلیل اینکه ساکن و بومی مازندران 
نبوده پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و 
با توجه به سکونت آن ها در یکی از روستاهای 
نکا حکم دستگیری  استان سمنان، دادستان 
شکارچیان را با نیابت قضایی به دادستانی استان 

سمنان صادر کرده است.«

 امسال حدود ۲0 مورد مشاهده 
مستقیم از مرال  های بالغ در 
مناطق غربی اطراف رودبارک 

داشته ایم. این عدد ثمره 
حفاظت سال گذشته نیست 

چرا که به گفته کارشناسان 
اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان جمعیت تقریبی این 
گونه در زون امن رودبارک 
40 الی 60 فرد است. این 

عدد احتماال ثمره آشفته شدن 
جمعیت به علت ورود پر تعداد 

گردشگر در این بازه زمانی به 
زون امن منطقه برای دیدن 

مرال  ها است

آتش روشن کرده بودند و خیره به آن حرف می زدند که چوپان دام را رها کرد و به جمع آنها پیوست . سگ نیز در تبعیت از چوپان به آنها 
نزدیک شد و گوشه ای نشست. یکی از همراهان نانی که در سفره داشت را برای سگ انداخت ، سگ چوپان جستی زد و نان را به دندان 
گرفت. بار دیگر این حادثه تکرار شد و تا آنجا پیش رفت که آصف رضاییان از مسافر خواست دست از نان دادن به سگ بردارد زیرا آنجا 
نان تحفه ای است ارزشمند. همراه تور پاسخش این بود که نان از آن اوست و شیوه مصرفش نیز ربطی به دیگران ندارد. چوپان آصف 
را به گوشه ای کشید و گفت مگر نگفتید نان و سیگار برایمان می  آورید؟ جواب آصف رضاییان جز سکوت و سری انداخته شده به پایین 
نبود. ساعتی بعد همه از کنار آتش بلند شدند اما سگ چوپان در انتظار تکه  ای نان دیگر از گردشگران بر جای خویش باقی ماند و با 
چوپان بازنگشت. روز بعد چوپان گناه کشته شدن دو گوسفندش توسط گرگ را به گردن گردشگران انداخت . او گفت اگر شب قبل نانی 
نریخته و سگ را به خود نزدیک نکرده بودند االن دو گوسفندش زنده بودند. خوشبختانه چوپان بیش از این اقدامی را انجام نداد اما 
همین رفتار باعث شد نگاه محلی ها نسبت به آنها تغییر پیدا کند و اعتمادسازی با جامعه محلی که برای آن زحمت زیادی کشیده شده 

بود،  دچار خدشه شود.

با تغییر رویکرد مدیریتی 
منطقه در سال جاری، سیستم 

حفاظت مشارکتی جای خود 
را به حضور پرتعداد گردشگران 
تنها در زون امن رودبارک برای 
دیدن مرال  ها داد؛ منطقه  ای که 

برگزاری گاوبانگی در آن زیر چتر 
حفاظت نه تنها مفهومی ندارد 

بلکه گردشگران خود مشغله  ای 
برای محیط بانان هستند

| کارشناس حیات وحش |

  | آصف رضاییان |

|  
ی

بان
قر

ی 
هد

 م
 |

تحقیقات دانشمندان برنده 
نوبل فیزیک ۲0۲1 درک 
درستی از سیستم های 

پیچیده فیزیکی از جمله 
آب و هوا را در اختیار قرار 

می دهد

نوبل فیزیک 2021؛ هشدار درباره بحران اقلیمی
اهدا  دانشمند  به سه  فیزیک  نوبل  جایزه 
تغییرات  درباره  پژوهش هایی  که  شد 
آنها  تحقیقات  داده اند.  انجام  آب وهوایی 
نشان می دهد که چگونه تغییرات کوچک 
می توانند سیستم های پیچیده را به صورت 
یافته هشداری  این  تغییر دهند.  اساسی 
به  است.  آب وهوایی  تغییرات  مورد  در 
گزارش ایرنا از نیویورک تایمز، این جایزه 
»کالوس  و  مانابه«  کورو  یو  »سی  به 
فیزیکی  مدلسازی  دلیل  به  هاسلمن« 
آب و هوای زمین، کمی سازی تغییرات و 
پیش بینی قابل اعتماد گرمایش جهانی و 
جورجیو پاریسی به دلیل کشف برهم کنش 
اختالل و نوسانات در سیستم های فیزیکی 
از مقیاس اتمی تا سیاره ای، تعلق گرفت. 
درستی  درک  دانشمندان  این  تحقیقات 
از جمله  فیزیکی  پیچیده  از سیستم های 
آب و هوا را در اختیار قرار می دهد. مانابه 
و  نیوجرسی  در  پرینستون  دانشگاه  از 
مکس  هواشناسی  موسسه  از  هاسلمن 
از این جایزه را  پالنک در هامبورگ نیمی 
و جورجیو پاریسی از دانشگاه ساپینزا در 
رم نیمی دیگر را دریافت کردند. بر اساس 
سوئد،  در  علوم  سلطنتی  آکادمی  بیانیه 
ذاتا  پیچیده ای  سیستم های  چنین  درک 
دشوار است، زیرا دارای اختالل و بی نظمی 
و ویژگی های تصادفی است. جایزه امسال 
روش های  شناسایی  به  منجر  می تواند 

و  ویژگی ها  این  توصیف  برای  جدیدی 
سیستم  مدت  طوالنی  رفتار  پیش بینی 
باشد. مانابه تحقیقات علمی خود را از دهه 
1960 میالدی آغاز کرد و اولین فردی بود که 
چگونگی تعادل انرژی زمین  یعنی تفاوت 
بین میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید 
و مقایسه آن با انرژی ارسال شده به فضا 
دریافت  و  داد  قرار  دقیق  بررسی  مورد  را 
جوی  حرکات  بر  چگونه  تعادل  این  که 
تاثیر می گذارد. او در ادامه توانست ارتباط 
بین افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر و 
افزایش دما در سطح زمین را نشان دهد. 
این کار امروزه در مدل های آب وهوایی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 10 سال پس از این، 
هاسلمن مدلی را ایجاد کرد که آب و هوا را 
با اقلیم مرتبط می کرد و نشان می داد که 
چگونه مدل های اقلیمی با وجود الگوهای 
می تواند  متنوع  و  بی نظم  آب وهوایی 
پیش بینی های دقیق داشته باشد. در ادامه 
او توانست اثر دقیق طبیعت و انسان بر آب 
و هوا را بررسی کند. این روش ها پس از آن 
اثباتی برای ارتباط انتشار دی اکسید کربن 
ناشی از فعالیت های انسانی مانند سوزاندن 
دمای  افزایش  و  فسیلی  سوخت های 
اتمسفر شد. این جایزه درست قبل از بیست 
و ششمین کنفرانس تغییرات آب وهوایی 
ماه  در  است  قرار  متحد که  ملل  سازمان 
نوامبر در اسکاتلند برگزار شود، اهدا شد. 

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

آگهی تجدید مناقصه 
آسفالت شهرداری نجف شهر

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/07/17می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد 

مناقصه تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 
13 روز شنبه تاریخ 1400/0۸/0۸ زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه 

مورخ 1400/0۸/09 ساعت 0۸:00 
ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن 034423973۸0 تماس حاصل نمایند .

شهرداری نجف شهر

ت اول
نوب

شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  شهر  نجف  شهرداری 
313/00/49 مورخ 1400/6/7 شورای محترم اسالمی تهیه، حمل 
و پخش قيرmc 2 و تهیه و حمل ، بخش و اجرای آسفالت معابر 
سطح شهر از نوع بیندر 19-0  به شماره 2000090657000004  را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت  و الزم است  خواهد شد 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .
احضاریه

خواهان  فرزندبراتعلی  امیدی  علی  آقای  خوانده 
داشتن  با دردست  فرزند حسین  تنها  خانم خاور 
مورخ   1400۲5390001611003 شماره  دادنامه 
1400/۲/۲۲ به قطعیت 1400/4/۲6 وکالسه پرونده 
 5 محترم  شعبه  از  صادره   9909985113901109
واقعه  ثبت  قصد  خانم  مشهداین  خانواده  دادگاه 
طالق خود را داردظرف مدت هفت روزبه این دفتر 
طالق  صورت  این  غیر  در  نمایید  مراجعه  خانه 
جهت  مراتب  خواهدشد  ثبت  غیابا  شما  همسر 

می گردد  اعالم  اطالع 
سردفتر طالق 12 مصیب رنجبر
مشهد

مفقـودی
پیکان  وانت  شناسنامه 
 - سفید   13۸۸ مدل   1600i
موتور  شماره   به  رنگ  روغنی 
114۸۸035103 و شماره شاسی
 NAAA36AA99G۸57247
به شماره پالک 65ایران 947ق 
34 متعلق به احمد مارزی زاده  
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

است.  گردیده 
قلعه گنج 
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در فصل گاوبانگی، در اولین پارک ملی ایران 
به  منطقه  ای  گلستان  پارک  می گذرد؟  چه 
وسعت 90 هزار هکتار است که 30 محیط بان 
نفر   15 شیفت  هر  در  و  دارد  حضور  آن  در 
مرادی،  یحیی  است.  مشغول  حفاظت  به 
روابط عمومی  مدیر  و  قدیمی  محیط بانان  از 
تعداد  »این  می گوید:  گلستان  ملی  پارک 
حساس  فصل  در  حفاظت  برای  محیط بان 
چادرهایی  پاسگاه ها  بر  عالوه  گاوبانگی که 

است.« برپا می شود کم  منطقه  در  هم 

برپا کردن چادرها
فصل  در  محیط بان  تعداد  کمبود 

از  حفاظت  برای  تهدید  یک  گاوبانگی 
عالقه مندانی  دیگر  سوی  از  اما  است  مرال 
در  و  منطقه گلستان  در  وحش  حیات  به 
مورد  این  دارند.  وجود  ایران  نقاط  اقصی 
حفاظت  سمت  به  نگاه ها  تا  شده  باعث 
مشارکتی برود؛ جایی که بتوان از پتانسیل 
گرفت.  کمک  حفاظت  امر  در  عالقه مندان 
هماهنگی  مسئول  اسکندری،  فرشاد 
گلستان  ملی  پارک  در  داوطلب  نیروهای 
از  این مورد می گوید: »ما تالش کردیم  در 
از حیات وحش  افراد عالقه مند به حفاظت 
در دوره گاوبانگی کمک بگیریم. در این طرح 

آنها  میان  از  و  می شوند  داوطلبان گزینش 
نفراتی انتخاب می شوند که با مفاهیم اولیه 
حفاظت آشنایی داشته باشند. این افراد چه 
محلی و چه غیرمحلی همراه محیط بانان و 
مستقر  گاوبانگی  چادرهای  در  کارشناسان 
برای  حضورشان  با  را  شرایط  تا  می شوند 
پاسخ  در  او  دهند.«  کاهش  مرال  شکار 
درگیر  شکارچیان  با  همیاران  آیا  اینکه  به 
سعی  »شکارچیان  می گوید:  می شوند 
و  کنند  استفاده  منطقه  خلوتی  از  می کنند 
در  نفرات  حضور  با  اما  شوند  منطقه  وارد 
می شود،  سلب  آنها  از  امکان  این  چادر ها 

صرف حضور نفرات در چادرها و اطالع دادن 
را  شرایط  می تواند  محیط بانان  به  شرایط 
که  اینطور  ببخشد.«  بهبود  مرال ها  نفع  به 
فصل  در  افرادی  هنوز  می گوید  اسکندری 
هرچند  می کنند  شکار  به  اقدام  گاوبانگی 
و  با حفاظت مشارکتی  است که  امیدوار  او 
معیشت  ایجاد  و  بومی  جوامع  آگاه سازی 

شود. کمتر  روز  هر  شکار  جایگزین، 

برگزاری تورها
به  شدن  نزدیک  با  اخیر  سا ل های  در 
تور  برگزاری  تبلیغات  فصل گاوبانگی شاهد 
برخی  با وعده دیدن مرال توسط  گاوبانگی 
گروه ها یا نفرات هستیم. شاید در نگاه اول 
این تبلیغات در جواب به افزایش عالقه به 
باشد. علی مهاجران، عکاس  حیات وحش 
دارد  حضور  گاوبانگی  در  وحش که  حیات 
از صرف  عالقه گردشگران  »اینکه  می گوید: 
بودن در طبیعت به سمت حضور در تورهای 
خبر  می تواند  کنند  پیدا  سوق  تخصصی 
برای  درستی  ضوابط  باید  اما  باشد  خوبی 
آن وجود داشته باشد، ضوابطی که در حال 
این  مهم  سوال  اما  ندارد.«  وجود  حاضر 
در  تورهای گاوبانگی  برگزاری  آیا  است که 
یا  می کند  حفاظت کمک  به  شرایط کنونی 
نه. فرشاد اسکندری در جواب می گوید: »در 
برخی از کشورها رویدادهای محیط زیستی 
در مناطق حفاظت شده برگزار می شود و از 
استفاده  منطقه  حفاظت  برای  آن  درآمد 
الزم  زیرساخت های  ایران  در  اما  می شود 
زمان هایی  در  تخصصی  تور   برگزاری  برای 
خیلی  در  ندارد.  وجود  گاوبانگی  همانند 
عنوان  مرال  تماشای  هدف  تورها  این  از 
مواقع  بیشتر  در  که  صورتی  در  می شود 
در  چادرها  چون  نمی شود  دیده  مرال 
مناطق حاشیه ای حضور مرال برپا می شود 
تا در عین ناامن کردن شرایط برای حضور 
مرال  زیست  در  اثری  شکارچیان کمترین 
مثال  کوتاه  زمان  در  معموال  تورها  بگذارد. 
یک یک روزه برگزار می شوند اما مشارکت 
بیشتری  زمان های  نیازمند  گاوبانگی  در 
است تا تردد وسایل نقلیه در منطقه برای 
جابجایی نفرات کمتر شود. در تورها نفرات 
زیاد هستند که این برای گاوبانگی ممکن 
گاوبانگی  چادرهای  در  حضور  زیرا  نیست 
انجام  باید  هیاهو  و کمترین  نفرات کم  با 
پذیرد. در تورها پذیرایی انجام می شود اما 
به خاطر اصل حفاظت  برنامه گاوبانگی  در 
ندارد.« وجود  امر  این  تحقق  امکان  اغلب 

این موارد با شرایط برگزاری تورها و تقاضای 
گردشگران در ایران همخوانی ندارد. بنابراین 
به  توجه  با  دوره گاوبانگی  در  تور  برگزاری 
قوانین  و  آموزشی  زیرساخت های  نبودن 
آسیب  وحش  حیات  به  می تواند  مناسب 
برساند. او در مورد حضور داوطلبان در برنامه 
دستورالعملی  »ما  می گوید:  هم  گاوبانگی 
نفرات  و  تهیه کردیم  داوطلبان  برای حضور 
برنامه  در  حضور  امکان  گزینش  از  پس 

دارند.«  را  حفاظتی گاوبانگی 

تجربه مشارکت
پارک  محلی  همیار  عیدوزایی،  عبدل 
محیط بانان  به  حفاظت  امر  در  گلستان که 
در  داوطلبان  تجربه حضور  از  کمک می کند 
می گوید:  اینگونه  حفاظتی گاوبانگی  برنامه 
شکار  برای  شکارچیان  زمان گاوبانگی  »در 
محیط بان کم  نفرات  اما  می آیند  منطقه  به 
در  آگاه  داوطلبان  و  همیاران  حضور  است، 
را  امکان حضور شکارچیان  کنار محیط بانان 
کم می کند.« او می گوید که تجربه مواجهه 
تعداد  زمانی که  و  داشته  را  شکارچیان  با 
بیشتر  از شکارچیان  و همیاران  محیط بانان 
از منطقه  درگیری  بدون  و  آنها سریع  بوده، 
داوطلب  کریمی،  علی  شدند.  متواری 
دانشجوی  که  بجنورد،  ساکن  ساله    ۲1
بار  اولین  برای  هم  است  زیست شناسی 
را  سفر  این  و  شرکت کرده  برنامه  این  در 
تجربه یا عالی می داند و می گوید:  »عالقه ام 
به حیات وحش بسیار بیشتر شده است و 
قصد دارم مقطع ارشد در رشته ای مرتبط با 

بدهم.« تحصیل  ادامه  وحش  حیات 

بهزاد و نشاط هم زوجی جوان اند که از بوشهر 
برای برنامه گاوبانگی به پارک ملی گلستان 
داشته اند  قصد  ابتدا  در  می گویند  آمده اند. 
داشته  حضور  منطقه  در   روز  سه  فقط  که 
اینجا  است که  دهمی  روز  حاال  اما  باشند 
هستند و احتماال باز هم می مانند. »در این 
مدت بسیار یاد گرفتیم و امیدواریم بتوانیم 
در سال های آتی باز هم در  برنامه حفاظتی 
در  جالب  نکته  کنیم.«  شرکت  گاوبانگی 
تجربه تمام این نفرات ندیدن مرال در طول 
بانگ  صدای  تنها  آنها  بود،  پارک  در  حضور 
خوشحال  بسیار  اما  بودند  شنیده  را  مرال 
بودند که توانسته بودند گامی موثر در مسیر 
حفاظت از این گونه زیبا و ارزشمند بردارند. 
تجربه در ایران و جهان ثابت کرده است که 
مشارکت افراد بومی و داوطلب در حفاظت 
و  مناسب  روش های  از  استفاده  شرط  به 
وقوع  سبب  درست،  زیرساخت های  وجود 
نتایج خوبی می شود و این فرصت را ایجاد 
می کند تا افراد عالقه مند در کنار محیط بانان 
باتجربه و کارشناسان دلسوز قرار بگیرند و به 
بپردازند. از حیات وحش  آگاهانه  حفاظت 

گزارشی از سفر به پارک ملی گلستان در فصل گاوبانگی

مشارکت در حفاظت به وقت مستی مرال ها
مسئول هماهنگی نیروهای داوطلب در پارک ملی گلستان: حضور نفرات در چادرها و اطالع دادن شرایط به محیط بانان می تواند 
شرایط را به نفع مرال ها بهبود ببخشد

شمار فک های تلف شده 
به بیش از 20 قالده رسید

با کشف یک فک خزری تلف شده در سواحل 
هفته  دو  در  خزری که  فک های  شمار  انزلی، 
از ۲0 قالده رسید. به بیش  گذشته تلف شده اند 
چهارشنبه گذشته، در حالی پنجمین فک خزری 
تلف شده گیالن در سواحل انزلی پیدا شد که یک 
روز پیش از آن، الشه یک فک خزری آبستن در 
سواحل گمیشان در شمال غربی گلستان یافت 
شده بود. امیر صیاد شیرازی، مدیر مرکز حفاظت 
فک خزری در ایران در روزهای گذشته درباره 
الشه های کشف شده در سواحل کشور اعالم کرد 
که مانور نظامی مشترک بین آذربایجان، ترکیه و 
پاکستان در خزر محتمل ترین دلیل این تلفات 
است. بیش از ۲0 عدد از این گونه طی هفته های 
اخیر در سواحل گیالن و مازندران، از جمله در 
شده  کشف  جویبار  و  نور  بابلسر،  فریدونکنار، 
است. الشه های رسیده به سواحل ایران هیچ 
نشانی از ضربه یا رد تورهای ماهیگیری ندارند. 
بررسی  را  الشه ها  طبق گفته کارشناسانی که 
مناسبی  جسمی  وضعیت  آنها  همه  کرده اند، 
داشته اند و به صورت ناگهانی تلف شده اند. اینطور 
که مدیر مرکز حفاظت فک خزری به »پیام ما« 
گفته، این الشه ها حتی نشانی از کاهش وزن 
رد  آنها  بیماری  احتمال  بنابراین  و  نداشته اند 
می شود. همچنین احتمال دیگر تلفات بر اثر 
آلودگی های شدید و مسمومیت حاد فک ها نیز 
مطرح شده و احتمال دیگر بیماری هایی همچون 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است، چرا که فعاالن 
این حوزه در هلند و دانمارک مواردی از مرگ و میر 
بر اثر این بیماری را تایید کرده اند. با این همه 
قدیمی  همگی  الشه ها کشف شده  آنجا که  از 
بوده اند، امکان آزمایش های میکروبی و ویروسی 
موج  اثر  بر  مرگ  حالی که  در  نیست.  میسر 
انفجار حاصل از فعالیت های نظامی، اصلی ترین 
احتمال تلفات است، تا یافتن الشه تازه و بررسی 

دقیق تر، امکان بیان دلیل قطعی وجود ندارد.

اسناد ثبت جهانی 
راه آهن و هورامان 
به ایران داده شد

یونسکو اسناد و لوح رسمی ثبت جهانی راه آهن 
سراسری و منظر فرهنگی هورامان/اورامانات و 
چند میراث جهانی دیگر را به ایران تحویل داد.
علی دارابی، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
دستی در دیدار با احمد پاکتچی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در یونسکو گفت: الواح ثبت جهانی 
فرهنگی  »منظر  و  ایران«  سراسری  »راه آهن 
هورامان/اورامانات« که در فهرست میراث جهانی 
ملموس ثبت شده است و همچنین الواح ثبت 
»زیارت  و  )مینیاتور(«  »نگارگری  هنر  جهانی 
پرونده های  جمله  از  که  مقدس«  تادئوس 
محسوب  ایران  فرهنگی  میراث  چندملیتی 
کشورهای  با  مشترک  صورت  به  و  می شوند 
جهانی  میراث  فهرست  در  و  تدوین  همسایه 
ناملموس ثبت شده اند، برای ثبت و نگهداری در 
اسناد میراث فرهنگی از سوی یونسکو به ایران 
تحویل داده شد. او در صفحه شخصی اینستاگرام 
با  ایران  سراسری  راه آهن  شد که  یادآور  خود 
طول 1400 کیلومتر طوالنی ترین راه آهنی است 
که در فهرست میراث جهانی قرار گرفته و منظر 
فرهنگی هورامان/اورامانات با پهنه ای بالغ بر 400 
هزار هکتار از استان های کردستان و کرمانشاه، 
آثار بسیار شاخص ثبت شده یونسکو  از جمله 
محسوب می شوند و به لحاظ پیچیدگی های فنی 
و مطالعاتی، حائز اهمیت باالیی هستند. دارابی 
همچنین با بیان اینکه معاونت میراث فرهنگی 
دو پرونده جدید را برای ثبت در فهرست میراث 
جهانی در نوبت بررسی دارد، افزود: 56 کاروانسرا 
و الحاق منطقه »دیزمار« به پرونده ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی در دستور بعدی است که 
از  بازدید  هم اکنون کارشناسان جهانی در حال 

آن ها در ایران هستند.

هفت شب قاجاری
 برای کودکان

مجموعه جهانی کاخ گلستان همزمان با هفته 
ملی کودک در هفت شب هفت قصه قاجاری 
را برای کودکان روایت می کند. به گزارش ایسنا، 
مناسبت  به  تاریخی  فرهنگی  مجموعه  این 
فرارسیدن هفته کودک اعالم کرد: داستان خوانی 
از »کتاب قمر در عقرب« نوشته شرمین نادری 
هر شب، ساعت هشت از صفحه کاخ گلستان 
سفرنامه  می شود.  روایت  اینستاگرام  در 
در  الکتریسیته  حضور  نوستالژی  سیم کشی، 
پیرزنه چرا گرامافون می زنه،  اون  ایران، دختر 
نوستالژی چلچراغ های قدیمی، در سالگرد ترور 
قجری  آشپزخانه  نوستالژی  ناصرالدین شاه، 
است که  داستان هایی  فیل خانه،  نوستالژی  و 
آغاز  مهرماه(   16( جمعه شب  از  آن ها  روایت 
این  دارد.  ادامه  هفته  یک  به مدت  و  می شود 
مجموعه تاریخی فرهنگی در این هفته همچنین 
کارگاه های آموزشی را برای کودکان و نوجوانان 
با هدف آشنایی بیشتر آن ها با موضوع میراث 
فرهنگی، حفاظت و حتی مرمت برگزار می کند.
برای شنیدن قصه های قاجاری می توان ساعت 
 @golestanpalace هشت هر شب به صفحه

در اینستاگرام مراجعه کرد.

گاوبانگی، عبارتی است که در این سال ها از نیمه های شهریور تا نیمه مهر در فضای مجازی در بین طبیعت گردان و دوست داران حیات 
وحش زیاد به چشم می خورد. در این زمان مرال نر یا گوزن قرمز نعره های مستانه  ای سر می دهد و دیگر نرها را به مبارزه می طلبد تا نر 
پیروز اجازه جفت گیری با ماده ها را پیدا کند و اینگونه ژن برتر به نسل های بعدی منتقل شود. در فصل گاوبانگی، مرال ها که موجوداتی 
شبگرد هست در روزها هم دیده می شوند و با نعره یا گاوبانگ مکان خود را مشخص می کنند؛ نعره ها می تواند برای این موجودات با 
ابهت خطرناک باشد زیرا شکارچیان از این فرصت استفاده کرده و به کمین آنها می نشینند. به همین خاطر در این زمان محیط بانان در 
حاشیه مناطقی که مرال در آن حضور دارد در چادرها مستقر می شوند تا مانع از شکار این گونه ارزشمند شوند اما تعداد کم محیط بانان 
شرایط حفاظت را سخت می کند. این میان اما چند سالی است که به همت دوستداران حیات وحش در پارک ملی گلستان که یکی از 

زیستگاه های مهم مرال است، اتفاق خوبی با نام حفاظت مشارکتی رقم خورده است.
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کمبود تعداد محیط بان در فصل 
گاوبانگی یک تهدید برای حفاظت 

از مرال است اما از سوی دیگر 
عالقه مندانی به حیات وحش در 
منطقه گلستان و در اقصی نقاط 

ایران وجود دارند. این مورد باعث 
شده تا نگاه ها به سمت حفاظت 
مشارکتی برود؛ جایی که بتوان 
از پتانسیل عالقه مندان در امر 

حفاظت کمک گرفت

| روزنامه نگار |

| محمد مهدی گوهری |

میراث معنوی

در پی درگذشت بخشی مطرح ترکمن 

ُدردی ُطریک، حماسه های ترکمن را در سینه داشت
علی مغازه ای در وصف دردی طریک، نوازنده فقید 
دوتار و خواننده که به تازگی به واسطه ابتال به کرونا 
دردی  معتقدم  می کند:  بیان  چنین  درگذشت، 
ترکمنی  سنن  و  آداب  فرهنگ،  آینه دار  طریک 
در جهان محسوب می شد و جای تاسف است 
که چنین افرادی را از دست می دهیم؛ زیرا با از 
بین رفتن هم نسلی های او، حافظه بخشی گری 

ما نیز در حال از بین رفتن است. علی مغازه ای، 
اسمعیل زاده  محمد  درباره  موسیقی  پژوهشگر 
نوازنده  یا  بخشی  ُطریک،  ُدردی  به  معروف 
دوتار و خواننده که 1۲ مهر ماه بر اثر ابتال به کرونا 
درگذشت، اینگونه می گوید: محمد اسمعیل زاده از 
طایفه طریک ترکمن بود. او ساکن روستای آق قبر 
در اطراف آق قال بود که در همان موطن مادری 

نبود حالیپاهای  در  او  بدرود حیات گفت.  خود 
قدیم )خلیفه( جایگاه رفیعی در موسیقی ترکمن 
به  بود که  افرادی  معدود  واقعا جزو  او  داشت. 
شکل سنتی و قدیمی خنیاگری یا باغشی گری 
ترکمن، تمام اشعار »مختوم قلی فراغی« و سایر 
در  داشت. او  در سینه  را  ترکمن  حماسه سرایان 
توصیف جایگاه این هنرمند ترکمن بیان می کند: 

مرحوم دردی طریک امید ما برای حفظ برخی 
از زوایای روبه افول از رپرتوار موسیقی ترکمانان 
ایران بود. با از بین رفتن این نسل از بخشی ها 
)یا باخشی ها( حفره و خال بزرگی در این حوزه 
ایجاد می شود. او در ارتباط با امکان تداوم فرهنگ 
بخشی های ترکمن به ایسنا می گوید: باغشی ها 
با قصه ها و افسانه های قدیم و شعرهای امثال 
را  ترکمن  آداب  و  فرهنگ  فراغی،  قلی  مختوم 
موسیقی  پژوهشگر  این  می داشتند.  نگاه  زنده 
اضافه می کند: نبود افرادی چون دردی طریک به 
معنای پایان موسیقی منطقه آنها نیست ولی باید 

بپذیریم که وقتی استادانی چون دردی طریک از 
دنیا می روند، بیشتر کالم و روایت های واقعی و 
درست گذشتگان را از دست می دهیم؛ وگرنه که 
طبیعی  است مثال تکنیک های دوتار امری ثابتی 
و حتی رو به پیشرفت و به روز شدن هستند اما 
موضوع مهم آن است که این افراد حامل فرهنگ 
و رپرتوار خاص موسیقایی بودند که دیگر همانند 

گذشته کارکرد و شاید کاربرد گذشته را ندارند.
به گفته او ممکن است با از دست رفتن این افراد 
دیگر نتوانیم روایت های قدیم موسیقی ترکمن را 

به طور کامل و یکجا یا کامل بشنویم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

آراء ذیل تایید نموده اند. 
پرونده کالسه  به  1 رأی شماره 14006033000۲007134 مربوط 
فرزند  ملکی  محمد  آقای/خانم    139911443000۲00۲637
شاهحسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالک شماره فرعی از 1866 اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند قطعی 
 1397/10/9 1397/۲/۲3و35440مورخ  مورخ   33737 شماره 

دفترخانه 70قم  . )م الف 11۲30 (
به پرونده کالسه  ۲ رأی شماره 14006033000۲007608 مربوط 
فرزند  صفری  محسن  آقای/خانم    139911443000۲00۲909
از / ششدانگ قطعه زمین که در آن  محمد هادی در قسمتی 
از  بمساحت 103 مترمربع پالک شماره فرعی  بنا شده  احداث 
۲303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی 
 . سند قطعی شماره 40858 مورخ 1400/1/31دفترخانه54قم  

الف 11۲31 ( )م 
3 رأی شماره 14006033000۲00761۲ مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  قراقیه  بیرامعلی  آقای/خانم    139911443000۲00۲799
عباس در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 1۲0 مترمربع پالک شماره 55فرعی از 1895 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از عزیزاله بک قراقیه صفحه584دفتر33  . )م الف 

)  11۲3۲
4 رأی شماره 14006033000۲008156 مربوط به پرونده کالسه 
139911443000۲00۲176 آقای/خانم  فرزانه چهرقانی بز چلوئی 
فرزند محمدصفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 56/73 مترمربع پالک شماره فرعی از 
1787و1788 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 1788 
اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از مرضیه رئیس عبداللهی از ورثه رضاقلی 

رئیس عبداللهی  . )م الف 11۲33 (
5 رأی شماره 14006033000۲0085۲9 مربوط به پرونده کالسه 
آقای/خانم  محمدرضا عرب فرزند علی   140011443000۲000115
در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 8۲/50 مترمربع پالک شماره فرعی از۲۲68 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 
از سید ابوالقاسم میرئی ورثه مرحوم سید محمد میرئی طی سند 

قطعی شماره 17397مورخ۲4//13۲7/3 دفترخانه4 قم  
. )م الف 11۲34(

پرونده  به  مربوط   14006033000۲008518 شماره  رأی   6
کالسه 140011443000۲00034۲ آقای/خانم  محمود طوبائی فرزند 
محمد حسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 7۲ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲731 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از میرزاحسین زندیه صفحه574دفتر۲4  . )م الف 

) 11۲35
پرونده کالسه  به  مربوط  رأی شماره 14006033000۲006014   7
فرزند  بهرامی  صفرعلی  آقای/خانم    139911443000۲0003۲4
محرمعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 114 مترمربع پالک شماره فرعی از ۲145/5 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی صفحه36دفتر561  . )م الف 11۲36 (
8 رأی شماره 14006033000۲008519 مربوط به پرونده کالسه 
139911443000۲00۲44۲ آقای/خانم  اکبر مروتی فرزند عزیزاله 
در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 48/30 مترمربع پالک شماره فرعی از۲۲09 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از 
سیدعلیرضا تولیتی ورثه مرحوم سید مهدی و نامبرده ورثه مرحوم 

سیدعلی اکبر تولیتی صفحه114 دفتر5 قم  . )م الف 11۲37 (
پرونده کالسه  به  14006033000۲008506مربوط  شماره  رأی   9
140011443000۲000143 آقای/خانم  علی اصغر دارابی چهرقانی 
فرزند غالمرضا در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 40 مترمربع پالک شماره فرعی از 186۲ 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از عباس قربانی آقا مشهدی صفحه 466 دفتر۲54  

. )م الف 11۲38 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از 
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر 
اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)اقتصاد آینده   پیام ما(
تاریخ انتشار اول: 1400/06/۲9
تاریخ انتشار دوم: 1400/07/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و مشاعی  
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  یک  منطقه 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001004075 شماره  رأی  1ـ 
1400114430001000۲83 آقای/خانم ابوالفضل جاللی نسب فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 9۲/5 مترمربع پالک شماره 
10330/۲37  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی 
40893مورخ  قطعی  سند  موجب  به  صفحه197   ۲77 دفتر  در  صادره 

)11۲39 الف  )م  46قم.  دفترخانه   1399/0۲/30
کالسه  پرونده  به  مربوط   1400603300010043۲3 شماره  رأی   ۲
1400114430001000۲59 آقای/خانم فاطمه رستگاری مقدم فرزند علی در 
باب ساختمان بمساحت 116/95 مترمربع پالک شماره  ششدانگ یک 
۲634  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 
مع الواسطه از علی اکبر رعیت شاهزاده حمزه صادره در دفتر5صفحه585. 

)11۲40 الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001004380 شماره  رأی   3
1400114430001000453 آقای/خانم مهدی صفرائی فرزند عباس در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 157/49 
مترمربع پالک شماره 10530و11195  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 
الف  )م  60441مورخ1400/03/13دفترخانه۲9قم.  شماره  به  قطعی  سند 

)  11۲41
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001004381 شماره  رأی   4
فرزند  چوکتو  شکوری  مهری  آقای/خانم   1400114430001000454
قوچعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 10530و11198   ششدانگ157/49 
بخش یک ثبت قم. سند قطعی به شماره 60441مورخ1400/03/13دفترخ

)  11۲4۲ الف  )م  انه۲9قم.. 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و 
رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به 
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به 
این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 
مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )اقتصاد آینده –پیام ما(

تاریخ انتشار اول: 1400/06/۲9
تاریخ انتشار دوم: 1400/07/17

محمدرضا ادیبانـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جغتای 
عبدل   ۲۲ و طالق شماره   3 ازدواج شماره  رسمی  دفتر 

آباد
از : دفتر ازدواج شماره 3وطالق شماره ۲۲عبدل آباد 

به : دفتر محترم روزنامه خراسان 
انتشار آگهی ثبت واقعه طالق موضوع 

مجهول  فعال  محمد  فرزند  امیرابوچناری  آقای 
شماره  به  قطعی  دادنامه  بموجب  المكان 
موضوع   1400/04/۲0 مورخ   1400۲5390004115083

اول  شعبه   9909985754400358 کالسه  پرونده 
طالق  به  محکوم  جغتای  شهرستان  عمومی  دادگاه 
اید.  براتعلی گردیده  فرزند  زهرا گفتی  خودبنام  همسر 
بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که از تاریخ انتشار این 
میشود که  داده  مهلت  شما  به  روز  پانزده  بمدت  آگهی 
در دفتر طالق ۲۲ عبدل آباد بخش هاللی به سردفتری 
قانونی  مراحل  انجام  و  ثبت طالق  احمد جغتائی جهت 
وفق  قانوني  مراحل  صورت  این  غیر  در  شوید  حاضر 

خواهدشد. انجام  مقررات 
احمد جغتائی سردفتر ازدواج 3 و طالق 22 عبدل آباد
جغتای

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای محمد رمضانی به شماره شناسنامه 7 
به شماره ملی 6519844918 فرزند عباسعلی به موجب 
صدور  تقاضای  شهود  شهادت  استشهادیه  برگ کپی  دو 
یکباب  تمامی ششدانگ  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند 
منزل بالک ۲108 مجزی از 61۲ و باقی مانده 14۲3 فرعی 
به  دو مه والت  آباد بخش  دوغ  به  اصلی موسوم  از 5 
آدرس: شهرستان مه والت روستای دوغ آباد را نموده و 
مدعی است که سند مالکیت مزبور به دلیل بی احتیاطی 
مالکیت  امالک  دفتر  حکایت  به  است که  مفقود گردیده 
آن بنام آقای محمد رمضانی در دفتر امالک الکترونیکی 
1397۲03060۲3000100 ثبت و سند مالکیت تک برگ به 
شماره سریال 60108۲  سری "د سال 94 صادر و تسلیم 
گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا 

به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین 
نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به 
وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک 
سند مالکیت نزد خود میباشد باید ظرف مدت 10 روز پس 
از انتشار اگهی به این اداره مراجعه واعتراض خود راضمن 
ارائه اصل سند مالکیت باشد معامله رسمی تسلیم نماید. 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال 
به  و  صادر  مقررات  طبق  المثنی  مالكيت  سند  اعتراض، 

متقاضی تحویل خواهد شد.
شماره 1066

)تاریخ انتشار: 1400/07/17 (
عبداله گلشن آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک 

مه والت 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  محترم  ستاد  به  رونوشت: 

)ره(
ت ح ج

ت دوم
نوب

ت دوم
نوب

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر ابهامات موجود در طرح »انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان«

طرحی مهم اما مبهم
مرکز پژوهش های مجلس: مبدا و مقصد دقیق برای انتقال آب، موارد مصرف و مسیر انتقال آب در این طرح مشخص نیست
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افزایش قیمت جهانی 
مواد غذایی در نتیجه  

کمبود انرژی 
نتیجه  در  و  آن  قیمت  باال رفتن  و  کمبود گاز 
افزایش تقاضا برای نفت و زغال سنگ باعث 
فشار بر بخش کشاورزی و صنایع وابسته به 
آن شده است. به گزارش تسنیم ، سازمان ملل 
اختالالت  بر  انرژی  قیمت  افزایش  اعالم کرد 
زنجیره عرضه افزوده و از بین رفتن محصوالت 
هم شرایط را وخیم تر کرده و  قیمت مواد غذایی 
در سراسر جهان را باال برده است. شاخص جهانی 
غذای سازمان ملل یک سوم طی 1۲ ماه گذشته 
افزایش یافته و با توجه به باال رفتن قیمت انرژی 
در نتیجه عرضه محدود و تقاضای باال برای آن، 
باز هم افزایش خواهد یافت. کمبود انرژی در 
اروپا و آسیا با افزایش قیمت گاز آغاز شد که 
در حال حاضر به باالترین رقم طی چند سال 
گذشته رسیده است. کمبود گاز تقاضا برای نفت 
و زغال سنگ را افزایش داده و قیمت آنها را هم 
بنابراین فشار بر بخش کشاورزی و  باال برده ، 
صنایع مربوط به آن مانند تولید کود شیمیایی 
افزایش یافته است. تمایل به تغییر منابع انرژی 
آالینده های جوی  به سمت کاهش  و حرکت 
باعث باال رفتن تقاضا برای سوخت های زیستی 
برده است.  باالتر  را  غذایی  مواد  تورم  و  شده 
از  استفاده  افزایش  داده اند  هشدار  برخی 
سوخت های زیستی قیمت مواد غذایی اصلی 
را باالتر خواهد برد. صنایع غذایی آمریکا ضمن 
ابراز نگرانی خود در مورد این مسئله اعالم کرد: 
»ما از سوخت های تجدیدپذیر و دستورکار انرژی 
پاک حمایت می کنیم ولی این شرایط تورم مواد 
غذایی را افزایش داده و قیمت روغن دانه سویا 

را سه برابر کرده است«

مدیرعامل اتحادیه دام سبک 
کشور اعالم کرد:

 در پی ابالغ صادرات
دام  زنده 5٠٠هزار راس  

دام صادر می شود 
مصوبه  گفت:  سبک  دام  اتحادیه  مدیرعامل 
جدید شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر 
هفته  دو  طی  است  شده  مقرر  و  ابالغ  جهاد 
سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت امور 
دام به شرکت پشتیبانی اعالم شود. به گزارش 
جدید  مصوبه  صدردادرس گفت:  افشین  مهر 
شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهاد 
کشاورزی ابالغ و مقرر شده است ظرف مدت دو 
هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت 
شرکت  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور 
پشتیبانی امور دام اعالم شود. شنیده ها حاکی 
از این است که 5٠٠ هزار راس دام زنده از کشور 
برای  به شرایط کشور  توجه  با  صادر می شود. 
کمک به خروج رکود حاکم بر بازار گوشت و در 
عین حال تعادل قیمت ها در بازار صادرات باید 
در کنار خرید حمایتی داخلی و اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت و تخصیص نهاده های یارانه ای به 
دامداران برای ممانعت از ارسال دام های مولد 
و بره های الغر به کشتارگاه ها انجام شود لذا این 
مصوبه نیاز به تکمیل دارد که بر همین اساس 
پیشنهاد  کشور  سبک  دام  مرکزی  اتحادیه 
تکمیلی خود را در قالب یک بسته حمایتی به 
وزارت جهاد کشاورزی و اعضای شورا ارائه کرده 

که امید است مورد توجه واقع شود.

بانک آمریکایی جی پی مورگان:

صنعت برق اروپا 
به دنبال بحران قیمت 
از گاز به نفت سوئیچ 

می کند
داد  مورگان هشدار  آمریکایی جی پی  بانک 
باید  اروپا  قیمت گاز  سرسام آور  افزایش  با 
صنعت  از  بخش گسترده ای  سوئیچ  شاهد 
به  باشیم.  نفت  به  گاز  از  اروپا  برق  تولید 
آمریکایی  بانک  سی ان بی سی،  گزارش 
افزایش  با  داد  هشدار  مورگان  جی پی 
سرسام آور قیمت گاز اروپا باید شاهد سوئیچ 
بخش گسترده ای از صنعت تولید برق اروپا 

باشیم. نفت  به  گاز  از 
تحلیل گر جی پی مورگان در یادداشتی برای 
به معنای  این  بانک نوشت:  این  مشتریان 
یک  شاهد  که  شرایطی  در  که  است  این 
زمستان معمولی باشیم با تقاضای سوئیچ از 
نفت به گاز روزانه 750 هزار بشکه ای روبه رو 
می شویم. تحلیل گر کارگزاری کاالی ای ان زی 
در  امسال  زمستان  آمدن  با  نوشت:  هم 
نیمکره شمالی شاهد شتاب گرفتن سوئیچ 
از گاز به نفت برای تولید برق خواهیم بود که 
این می تواند یک تقاضای اضافی برای نفت 
خام ایجاد کند. این در حالی است که ذخایر 
میعانات نفتی آمریکا که شامل نفت سوختی 
و دیزل هستند در پایین ترین سطح خود از 

زمستان ۲000 تا کنون قرار دارند.

استان  رسمی  آمارهای  اساس  بر   
کمبود  با  سال  در  سیستان وبلوچستان 
و  شهری  شرب  آب  مترمکعب  میلیون   61
تامین  به  مبرم  نیاز  است.  روبه رو  روستایی 
اما  انکار است،  قابل  استان غیر  این  در  آب 
راهکارهایی که برای حل این بحران ارائه می 
ماه  اسفند  اواخر  دارد.  بحث  شود هم جای 
سال گذشته با هدف حل بحران آب در این 
استان طرحی با عنوان »انتقال آب از دریای 
با  و  سیستان وبلوچستان«  استان  به  عمان 
امضای 10۲ نفر از نمایندگان به مجلس ارائه 
کمیسیون  در  پیش  چندی  طرحی که  شد. 
عمران به تصویب رسید و به گفته حبیب هللا 
دهمرده نماینده زابل در مجلس، به زودی در 
صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
 6 حدود  با گذشت  است که  حالی  در  این 
تغییر  آن  عنوان  گویی  طرح  ارائه  از  ماه 
حسین زهی  اسماعیل  که  چرا  است،  کرده 
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
در  طرح  تصویب  از  توییتر  در  هفته گذشته 
کمیسیون عمران خبر داد و نوشت: »تصویب 
استان های  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
رضوی  خراسان جنوبی،  سیستان وبلوچستان، 
مجلس  عمران  کمیسیون  در  شمالی،  و 
بحران  بهبود  راستای  در  مهم  می تواند گامی 

باشد «حسین زهی  استان ها  این  در  بی آبی 
استان  نام  کنار  در  خود  توییت  این  برای 
خراسان  هشتگ  از  سیستان وبلوچستان 
با هشتگ  و  است  استفاده کرده  هم  بزرگ 
را  طرح  کشور«  شرق  بی آبی  بحران  »مهار 
این  است.  داده  تعمیم  شرقی  استانهای  به 
ابهامات جزو مواردی است که در متن طرح 
پژوهش های  مرکز  گزارش  در  و  دارد  وجود 
تاکید  مورد  نیز  آن  خصوص  در  مجلس 
استان  به  آب  انتقال  است.  گرفته  قرار 
عمران  رئیس کمیسیون  نایب   خراسان که 
مساوی  می تواند  است،  کرده  اشاره  آن  به 
آب  تامین  برای  پروژه  این  از  بهره گیری  با 
مربوط  مصارف  نه  باشد  صنعت  بخش  در 
در  بحرانی جدی  با  استانی که  در  به شرب 
این زمینه روبه رو است. این موارد در صورت 
شفاف نشدن در آینده می تواند موجب بروز 

شود. منطقه  این  در  تنش هایی 
گذشته  هفته  مجلس  پژوهش های  مرکز 
طرح  این  مورد  در  را  کارشناسان  نظر  اظهار 
ابهامات  به  و  کرده  منتشر  قالب گزارشی  در 
است.  کرده  تاکید  طرح  این  در  موجود 
انواع  انجام  برای  را  افراد  دست  ابهاماتی که 
تغییرات از عنوان طرح گرفته تا محل اجرا و 
تامین منابع مالی، باز می گذارد. ایرادات فنی 

مجلس  پژوهش های  مرکز  کارشناسان  که 
مواردی  شامل  دانسته اند،  وارد  طرح  این  به 
نیاز  مورد  آب  »به حجم  است:  قبیل  این  از 
نشده  اشاره  انتقال  و  سازی  شیرین  جهت 
آب  انتقال  برای  دقیق  مقصد  و  مبدا  است. 
آب مشخص  انتقال  مسیر  نیست.  مشخص 
نیز  طرح  هزینه های  برآورد  بنابراین  نشده 
میسر نخواهد بود. موارد مصرف آب در متن 
انتقال  به  ابتدا  است.  نشده  مشخص  طرح 
اشاره شده،  آب  به شیرین سازی  و سپس 
در حالی که قاعدتًا در طرح های مشابه، ابتدا 
انجام  آب  انتقال  سپس  و  سازی  شیرین 
مرکز  گزارش  از  بخش  این  در  می گیرد« 
پژوهش ها همچنین بر این نکته تاکید شده 
است که اجرای این طرح تنها برای مصارف 
شرب مورد تایید است. در این گزارش آمده 
تأمین  هدف  با  می تواند  آب  »انتقال  است: 
یا  و  در بخش شرب، کشاورزی، صنعت  آب 
محیط زیست انجام پذیرد. در متن طرح باید 
انتقال آب اشاره  از  به موارد مصرف و هدف 
شود چرا که انتقال آب برای اهداف کشاورزی 

نیست.« تایید  مورد 
این  متن  در  مواردی  نیز  حقوقی  دیدگاه  از 
مورد  گزارش  این  در  که  دارد  وجود  طرح 
ورود  صورت  »در  است:  گرفته  قرار  تاکید 

چارچوبها  باید  موارد  اینگونه  به  مقننه  قوه 
مشخص  عمرانی کامال  طرح های  تعاریف  و 
عدم  به  توجه  با  صورت  این  غیر  در  باشد 
ورود  توجیهی،  مطالعات  انجام کامل  امکان 
قوه مقننه موجب تصویب طرح هایی خواهد 
نیستند.  برخوردار  الزم  کارآمدی  از  که  شد 
خال  منطقه ای  توسعه  الگوی  یک  فقدان 
است.  زمینه  این  در  تصمیمات  اصلی کلیه 
مشخص نیست انتقال آب از دریای عمان به 
الگوی  چه  ذیل  سیستان وبلوچستان  استان 
توسعه منطقه ای و با کدام دید کالن طراحی 

است.  شده  پیشنهاد  و 
اقدامی  هر  منطقه ای،  توسعه  الگوی  بدون 
طرح،  در  شده  پیشنهاد  اقدامات  جنس  از 
حل  راه  یک  عنوان  به  حالت  بهترین  در 
مقطعی عمل می کند.« این گزارش همچنین 
استان  در  شده  اجرا  طرح های  از  انتقاد  به 
آورده  و  کرده  اشاره  سیستان وبلوچستان 
استان  به  منطقه ای  دید  »عدم  است: 
ریختگی  هم  به  و  سیستان وبلوچستان 
در  توسعه  رویکردهای  بودن  نامناسب  و 
این  اساسی  مشکالت  جمله  از  استان  این 
سیستان وبلوچستان  استان  است.  منطقه 
و  تبیین  نیازمند  فوری،  اقدامات  کنار  در 
اصالح رویکردهای سیاست گذاری توسعه ای 

تامین  موضوع  است«  منطقه  در  پایدار 
است  مواردی  از  دیگر  یکی  طرح  این  مالی 
مرکز  توسط  شده  منتشر  گزارش  در  که 
قرار  تاکید  مورد  مجلس  پژوهش های 
مالی  منابع  تامین  لحاظ  »از  است:  گرفته 
طرح مذکور به دو شماره طرح تملک دارایی 
حالی  در  این  است.  اشاره کرده  سرمایه ای 
است که این طرح با عنوان »آبرسانی به شهر 
زابل و شهرهای مسیر« در قانون بودجه سال 
خاتمه  سال  و   138۲ شروع  سال  با   1400
نیز  آن  اتمام  برای  اعتبار  و کل  عنوان   1401
است.  شده  درج  تومان  میلیارد   304 مبلغ 
 1389 قانون  در  مندرج  اطالعات  براساس 
میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح 
تومان و سال خاتمه آن 1389  44 میلیارد 
درج شده بوده است. طرح دیگری که برای 
قرار  اشاره  مورد  طرح  این  در  اعتبار  تامین 
انتقال  دوم  خط  »احداث  عنوان  با  گرفته 
در  و  شروع   1390 سال  در  زاهدان«  به  آب 
قانون 1400 سال خاتمه 140۲ برای آن درج 
این  اتمام  و  اجرا  برای  اعتبار  میزان  و  شده 
طرح نیز مبلغ ۲617 میلیارد تومان ذکر شده 
است. در سال 1390 این طرح برای اتمام و 
بهره برداری به 31۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
بر  اتمام برسد.  به  تا در سال 1397  داشت 
این اساس طرح های مورد اشاره برای تامین 
مالی طرح های فعلی نیز با مشکالت عدیده 
ای برای اتمام به موقع روبرو هستند. این در 
حالی است که طرح فعلی هزینه های بسیار 
قابل توجهی به همراه خواهد داشت. ضمن 
تملک  طرح های  جزء  طرح ها  این  اینکه 
است«  نیرو  وزارت  سرمایه ای  دارایی های 
اعدادی  کارشناسان  برخی  اولیه  برآوردهای 
نزدیک به ۲ تا 3 یورو برای شیرین سازی و 
انتقال هر مترمکعب را برای این طرح عنوان 
کرده است. نویسندگان این گزارش همچنین 
معتقدند: »با توجه به اینکه دو طرح مذکور، 
هستند،  شده  تعریف  و  مشخص  طرح های 
طرح  یک  به  طرح  دو  این  بودجه  انتقال 
جدید یا کاهش اعتبار آنها مغایر نظام اداری 
دچار  نیز  را  دو  آن  اجرای  و  است  صحیح 
ابهامات  حقوقی  حوزه  در  می کند«  مشکل 
دیگری نیز از نگاه کارشناسانی که در تدوین 
این گزارش اظهار نظر کرده اند مورد اشاره قرار 
و  »مبدا  است:  موارد  این  شامل  گرفته که 
موارد مصرف  آب،  انتقال  برای  دقیق  مقصد 
و مسیر انتقال آب مشخص نیست. در متن 
ماده واحده واژه »دولت« واجد ابهام است؛ 
لذا باید به طور دقیق نهاد متولی معین شود 
دستگاه  از  و  پیگیری  را  موضوع  بتوان  تا 

کرد« مطالبه  مربوط 
کارشناسان تنها در صورتی با اجرای این طرح 
انتقال  و  موافق هستند که: »شیرین سازی 
آب با اولویت مناطق بحرانی برای اهداف آب 
شرب و در صورت تامین بودجه توسط بخش 
اجرایی  صنعتی«  اهداف  برای  خصوصی، 
این  هنوز  شد  اشاره  که  همانطور  اما  شود. 
طرح که در کمیسیون عمران مجلس هم به 
مبهمی  نقاط  همچنان  است،  رسیده  تصویب 
مسیر  می تواند  آنها  شدن  روشن  که  دارد 
اجرای این طرح را در مواردی تغییر دهد. در 
شرایطی که دولت قادر به تامین منابع مالی 
مورد نیاز این طرح نیست، استمداد از بخش 
خصوصی می تواند منجر به اجرای این پروژه 
برای صنایع –  نیاز  تامین آب مورد  با هدف 
آن هم در استان های خراسان رضوی، خراسان 
شمالی و جنوبی شود و در اینصورت باز هم 
اجرای  از  بهره ای  سیستان وبلوچستان  مردم 
تبعات  اینکه  ضمن  برد.  نخواهند  پروژه  این 
به  این طرح همچنان  اجرای  محیط زیستی 

قوت خود باقی خواهد بود.

| پیام ما | در روزهایی که استحصال آب ژرف در منطقه سیستان بازتاب بسیاری در پی داشته و با انتقاداتی از سوی کارشناسان حوزه 
آب مواجه شده است، اخباری از پیگیری های مسئوالن و نمایندگان مجلس برای اجرای طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان 
به مناطق مختلف استان سیستان وبلوچستان هم به گوش می رسد. طرحی که در ابتدا تنها برای تامین آب استان سیستان وبلوچستان 
ارائه شد، اما حاال در اظهارات نمایندگان مجلس نام استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی )خراسان بزرگ( هم  به مجلس 
در این طرح به چشم می خورد. این طرح در کنار ابهامات بسیاری که در مورد منابع تامین مالی، متولیان اجرای آن و محل مصرف 
آب استحصال شده در پروژه دارد، در حوزه محیط زیست هم نگرانی هایی از اجرای آن ایجاد شده است که برای آنها پاسخی شفاف 
وجود ندارد. طرح مورد اشاره در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده و به زودی به صحن خواهد رفت، در روزهای اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف این طرح پرداخته و با تاکید بر ابهامات موجود در متن آن، نظر کارشناسان را در 

خصوص اجرای این طرح اعالم کرده است.

موارد مصرف آب در متن 
طرح مشخص نشده است. 
انتقال آب می تواند با هدف 
تامین آب در بخش شرب، 

کشاورزی، صنعت و یا محیط 
زیست انجام پذیرد. در متن 
طرح باید به موارد مصرف و 

هدف از انتقال آب اشاره شود 
چرا كه انتقال آب برای اهداف 

کشاورزی مورد تایید نیست

در متن ماده واحده واژه 
»دولت« واجد ابهام است؛ 

باید به طور دقیق نهاد متولی 
معین شود تا بتوان موضوع را 

پیگیری و از دستگاه مربوط 
مطالبه کرد

دادنامه 
پرونده کالسه با 119/1400/8 شعبه 8 شورای حل 

اختالف شهرستان ایالم 
خواهان: آقای احسان غیاثی فرزند علی به نشانی 
استان ایالم  شهرستان ايالم  خ مطهری – محله رندان – 

رستوران کاراکو
خواندگان: 1 خانم شهین مرادی پور فرزند عبد الحميد به نشانی 

مجهول المکان
۲ آقای احسان مرادی پور فرزند عبدالحمید به نشانی مجهول 

المكان
به نشانی مجهول  پور فرزند عبدالحميد  امیر مرادی  آقای   3

المكان
4 آقای ایمان مرادی پور فرزند عبدالحمید به نشانی مجهول 

المكان

5 خانم نگار مرادی پور فرزند عبدالحميد به نشانی مجهول المكان
خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق در وقت فوق العاده، شعبه تصدی اعضا تشكيل و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید:
)) رای شورا((

در خصوص دادخواست آقای احسان غیاثی بطرفیت 1خانم 
شهین مرادی پور ۲ آقای احسان مرادی پور 3 آقای امیر 
ایمان مرادی پور 5 خانم نگار مرادی  مرادی پور 4 آقای 
پور بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو پاژن به حکایت اوراق 
پرونده خواهان یکدستگاه خودرو پاژن به شماره انتظامی ۲57 
م55 ایران 53 و با توجه به مجهول المكان بود خواندگان و 

عدم حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلیلی و مدرکی که موید 
برائت ذمه خویش باشد و چون کلیه خواندگان ورثه مرحوم 
خواسته  شورا  هذا  على  باشند  می  پور  موادی  الحمید  عبد 
خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 515 
و ۲۲1  و ۲19    10 مواد  و  دادرسی مدنی  آیین  قانون  و 519 
قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند و پالک و 
سایر مدارک خودرو مذکور در حق خواهان و پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ  ۲/68۲/068 ریال و سایر خسارات دادرسی 
نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف  اعالم می  و  صادر 
مدت بیست روز پس از ابالع قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان ایالم می باشد.
مجتبی سلیمی
قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان ایالم

شماره نامه: 1400۸5626001010449
تاریخ ارسال نامه:1400/07/10
م الف: 9۸1- 1400/07/14

 آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم اکرم نعمتی برابر وکالتنامه شماره 373۲7 مورخ 1400/5/18 
تنظیمی دفترخانه ۲4 همدان از طرف على نعمتی )مالک( با تسلیم 
دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۲4 همدان برابر 
سند  که  است  مدعی   1400/6/1 19765/1400مورخ  شماره  وارده 
بخش  در حومه  واقع  پالک 1/4939/31876  مالکیت ششدانگ 
سه همدان به شماره مسلسل 71۲917 سری ب 99 به شماره دفتر 
امالک الکترونیکی 1399۲03۲60010۲4070 به علت نامعلوم مفقود 
گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست ، لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا 
هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد 
و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله ، 
اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و 
نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت 
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 
شد . مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش 

شده است .

شماره نامه: 1400۸5626001010434 
تاریخ ارسال نامه: 1400/07/10

م الف:9۸2 _1400/7/14
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم اکرم نعمتی برابر وکالتنامه شماره 373۲7 مورخ 1400/5/18 
)مالک(  نعمتی  على  طرف  از  همدان   ۲4 دفترخانه  تنظیمی 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۲4 
مدعی  مورخ 1400/6/1  وارده شماره 19765/1400   برابر  همدان 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1/4939/31869  واقع 
در حومه بخش سه همدان به شماره مسلسل 71۲917 سری ب 
99 به شماره دفتر امالک الکترونیکی 1399۲03۲60010۲4070 به 
علت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست ، لذا 
به استناد تبصره الحاقی به ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت بدین 
وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی 
مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 
به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد . مراتب براساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است .

شماره نامه:1400۸5626001010456 
تاریخ ارسال نامه:1400/07/10
م الف :1400/07/14-9۸3

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت
 1400/5/18 مورخ   373۲7 شماره  وکالتنامه  برابر  نعمتی  اکرم  خانم 
تسلیم  با  )مالک(  نعمتی  على  طرف  از  همدان   ۲4 دفترخانه  تنظیمی 
برابر  همدان   ۲4 دفترخانه  مهر  به  مصدق  محلی  استشهاد  برگ  دو 
مالکیت  سند  که  است  1400/6/1مدعی  19771/1400مورخ  شماره  وارده 
به  همدان  بخش سه  در حومه  واقع   1/4939/ پالک 31877  ششدانگ 
الکترونیکی  شماره مسلسل 71۲918 سری ب 99 به شماره دفتر امالک 
1399۲03۲60010۲4068 به علت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسی در بیع 
شرط نیست ، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت 
بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 
 . نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد  به  المثنی  نگردد سند مالکیت 
مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است .

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

هرمزگان 
آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه هیات قانون تعیین تکلیف مستقر در اداره 
شماره  رای  شرح  به  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت 
تصرفات   1400/05/۲3 مورخ   1400603۲3054000۲66
مالكانه آقای حسن رشیدی نیا فرزند محمد در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 39۲/94 متر مربع دارای 
پالک 11۲ فرعی از 6 اصلی قسمتی از پالک ثبتی 45 
فرعی از 6 اصلی واقع در روستای باغو قطعه ۲ بخش ۲ 
بندر عباس که در به استناد بند الف و ب ماده 1 و ماده 3 
قانون مذکور و کد 977 مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده 13 
آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده 3 صادر گردیده 
است را تایید نموده است و به جهت فوت و عدم دسترسی 
به مالک اولیه وراث آقای محمد حسن زمانی مقرر گردید 
پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین 
جهت در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان 
حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ 
اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت 
اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر 
اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات 
صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می 
بایست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست 
نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم 
ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

اسمعیل ربیعی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
دو بندرعباس
م الف 1400/349

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

هرمزگان 
آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اداره  در  مستقر  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  اینکه  به  نظر 
ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای اصالحی شماره 
مالكانه  تصرفات  مورخ 1400/05/۲8   1400603۲3054000۲68
آقای حسن رشیدی نیا فرزند محمد در شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 677/13 متر مربع دارای پالک 110 فرعی 
از 6 اصلی قسمتی از پالک ثبتی 45 فرعی از 6 اصلی واقع در 
روستای باغو قطعه ۲ بخش ۲ بندر عباس که در رای قبلی به 
شماره 1399603۲3054000136 مورخ 1399/06/۲4 مساحت 
ملک 638/98 مترمربع درج گردیده بود به استناد بند الف و 
ب ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور و کد 977 مجموعه بخشنامه 
ثبتی و ماده 13 آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده 3 
صادر گردیده است را تایید نموده است و به جهت فوت و عدم 
دسترسی به مالک اولیه وراث آقای محمد حسن زمانی مقرر 
گردید پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 
آگهی  و صاحبان حقوق  مالک  و  عموم  اطالع  روز جهت   15
میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی 
اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس 
تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود 
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول 
اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم 
دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و 
عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

اسمعیل ربیعی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو 
بندرعباس
م الف 1400/350

ت اول
نوب

ت اول
نوب
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ملودی  و  جمله بندی  همواره  شجریان 
شنونده  که  می کرد  اجرا  طوری  را  شعر 

نکند. حس  را  ساز  کمبود 
ندارم.«  احتیاج  ساز  به  » اصال  می گفت:   
را  آواز  است  بود که ممکن  معتقد  البته  و 
بدون ساز بخواند ولی آن شور و حالی که 
بدون ساز  در همراهی ساز هست  آواز  در 
حال  همان  بتوانم  است  » بعید  نیست. 
نمی شود  را  ساز  کنم،  پیدا  سکوت  در  را 
نوا  آلبوم  در  حال  هر  به  ولی  نفی کرد«. 
به  آواز  با  نی  ساز  همراهی  عشق  سر  و 
سماواتی  جمال  محمد  نشست.  کار  دل 
موسیقی  منتقد  و  نویسنده  موسیقیدان، 
خرداد 66 چند ماه پس از انتشار آلبوم نوا 
آدینه  نشریه   1۲ شماره  در  خوانی  مرکب 
در نقد آن نوشت: »تسلط موسوی بر ساز 
نی و آرامش و پختگی اش در جواب آواز، 
خواننده  برای  اتکا  قابل  نوازنده ای  او  از 
می سازد بیشتر کارهایی که از موسوی در 
است که  کارهایی  سلسله  از  است  دست 
زده  ساز  قبلی  آمادگی  بدون  ها  آن  در  او 
است، با این همه عدم آمادگی و نداشتن 
چندان  تاثیر  اجراهایی  چنین  در  تمرین 
است.«  نگذاشته  او  قابلیت  بر  زیادی 
موسیقی  منتقد  و  پژوهشگر  مهدوی،  رضا 
خوبی  همراهی های  که  است  معتقد  هم 
آمده  وجود  به  هنرمند  دو  این  میان 
به  کامل  اشراف  ضمن  موسوی  است.» 

نوازی  نی  در  نبوغ  و  از هوشمندی  ردیف، 
ملی  موسیقی  در  و  بود  برخوردار  بداهه 
طبیعتا  خبره  کارشناس  عنوان  به  ایران 
شجریان  استاد  حنجره  فرودهای  و  فراز 
کجا  می دانست  می شناخت.  خوبی  به  را 
کند  سکوت  کجا  بدهد،  آواز  جواب  باید 
و  فرم ها  از  یکی  یا  مضراب  چهار  و کجا 
که  بگیرد  کار  به  را  موسیقی  قالب های 
شنونده ضمن لذت بردن از شعر و صدای 
نی،  ساز  بدون  که  کند  احساس  خواننده 
خسته  شنیداری  تداوم  موسیقی  این 

دارد«. کننده ای 

نتیجه که  همکاری هایی 
را درخشان کرد 

مهم ترین  از  مرکب خوانی  همان  یا  نوا 
پرویز  همکاری  حاصل  و  موسیقایی  آثار 
تالطم  پر  دهه  از  شجریان  و  مشکاتیان 
چون  بزرگانی  که  آلبومی  است؛   60
برادران  عندلیبی،  فیروزی،  مشکاتیان، 
کامکار و موسوی در آن همکاری داشتند. 
همکاری ها  این  درباره  مهدوی  رضا 
که  زمان  » هر  می گوید:  ما«  »پیام  به 
بزرگان  با  شجریان  محمدرضا  یاد  زنده 
کلمه  واقعی  معنای  به  که  موسیقی 
موسیقی  به  و  بودند  نوازنده  و  آهنگساز 
ایرانی اشراف کامل داشتند، همکاری کرد 
اشعار  درست  انتخاب  از  جدا  کارهایش 

درخشید.  بیشتر  حنجره  در  توانمندی  و 
برجسته  نوازندگان  و  آهنگسازان  همراهی 
باعث تاللو بیشتر صدای ایشان می شد که 
چنین  دیگر  بعد  به   70 دهه  از  متاسفانه 
محمدرضا  آواز خوانی  نیفتاد.  اتفاقی 
هم  موسوی  محمد  نوازندگی  و  شجریان 
این دست  از  نوا و سّر عشق  آلبوم  در دو 
آن  در  بسیاری  بود.  نیک  همکاری های 
نی  موسوی  استاد  بودند که  معتقد  زمان 
در  کسایی  حسن  استاد  از  مردمی تر  را 
از  صداکشی که  است،  نواخته  مردم  بین 
ساز نی دارد نوعی  صدای حنجره خواننده 
است و هم صدای نوازندگی  او متفاوت تر 
نوازی های پیشین و حتی در زمان  نی  از 
نامداران  دیگر  و  ایشان  است.  او  خود 
نوازنده در آوازهای طوالنی با شجریان که 
استودیویی  صورت  به  چه  سال ها   آن  در 
و چه به صورت خصوصی و محفلی ضبط 
کردند،  همراهی  نکرد  پیدا  انتشار  و  شد 
درخشان  آثار  جزو  می تواند  که  آثاری 

شوند«. محسوب 
ترک  بیات  شور،  نوا،  در  را  خوانی  مرکب 
در  را  عشق  سر  و  اجرا کردند  سه گاه  و 
سعدی،  از  را  خوانی  مرکب  اشعار  ماهور. 
در سر عشق،  و  گرفتند  بابا طاهر  و  موالنا 
سراغ  سعدی  و  موالنا  و  طاهر  بابا  جز 
رفتند.  شیدا(  اکبر  علی   ( علی  مسرور 
اجرا شد و سرانجام   61 سر عشق در سال 

انتشار  خوانی  مرکب  که  سالی  همان  در 
شد. عرضه  بازار  به  یافت 

نوار منتشر نشده    250 ماجرای 
شوشتری  موسوی  محمدکاظم  سید 
او  آمد.  تهران  به  جنوب  از  پیش  سال ها 
هم مانند محمدرضا شجریان که همیشه 
یاد  معلمش  مهمترین  عنوان  به  رادیو  از 
این  از  زیادی  تاثیر  کودکی  در  کرده 
رسانه و به ویژه صدای ساز حسن کسایی 
یکی  واسطه  به  تهران  در  بعد  و   گرفت 
شد  آشنا  حنانه  مرتضی  با  دوستانش  از 
و  کار  آشنایی ،  برای  بود  کار  آغاز  این  و 
و  همراهی  جمله  از  بیشتر  رفاقت های 
موسوی  شجریان.  محمد رضا  با  همکاری 
همانطور که خود نیز گفته، حدود 50 سال 
سفرهای  در  و  کرده  زندگی  شجریان  با 
قونیه  از جمله سفر  بوده  او  همراه  زیادی 
بزرگ  شگفتی  یک  که   1354 سال  در 
سفر  آن  در  شجریان  داشت.  همه  برای 
بدون برنامه در مسابقات بین المللی قرآن 
شرکت کرد و مقام نخست را کسب کرد و 
از آن مسابقه جایزه گرفته  حاال قرآنی که 
گنجینه  در  یادگاری  و  هدیه  عنوان  به  بود 
اجراهای  آنها  است.  موسوی  محمد 
بسیاری داشتند و از آن اجراها جز برنامه 
یافته  انتشار  خصوصی  اجراهای  گلها، 
حدود   عشق«  »سر  و  »نوا«  آلبوم  دو  و 
۲50 نوار از اجراهای خصوصی وجود دارد 
سال  موسوی  و  نشده  منتشر  هنوز  که 
که  شجریان گفت  فوت  از  پس  گذشته 
منتشر  خود  تنظیم  با  را  آنها  می خواهد 
مرکب خوانی«  »نوا،  آلبوم  از  »بعد  کند. 
و  داد  رخ  شجریان  و  من  بین  اختالفی 
البته  نکردیم.  اجرا  برنامه ای  باهم  دیگر 
در برخی محفل ها و بر سر مزار استادان 
در  قهری  اما  داشتیم  اجراهایی  بزرگ 

نبود. میان 
که  را  مرکب خوانی«  »نوا،  آلبوم  همه   
اما  دارند  دوست  است،  دسترس  در 
بیاید  بیرون  اگر  که  هست  نوارهایی 
در  و مرکب خوانی«  خواهید دید که »نوا 
به  من  است.  ضعیف  بسیار  آن ها  مقابل 
ضبط  را  بهتری  نوارهای  شجریان  اتفاق 
خصوصی  اجراهای  از  یکی  کرده ایم«. 
غیررسمی  نسخه  که  شجریان  و  موسوی 
موسیقی  عالقه مندان  دسترس  در  آن 
در  دارد که  نام  سوز«  عافیت  »رند  است 

است. اعتنا  قابل  آثار  همین  ردیف 

اختالفات و حسرتی که بر دل 
ماند تجویدی 

شجریان در عمر حرفه ای خود با بسیاری از 
افراد تاثیر گذار موسیقی همکاری داشت، 
بهاری،  اصغر  علی  عبادی،  احمد  جمله  از 
محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، فرامرز 
محجوبی،  مرتضی  علیزاده،  حسین  پایور، 
محمد موسوی، خانواده کامکارها و... ولی 
این همکاری ها اغلب ادامه نیافت که اگر 
گنجینه  شاهد  احتماال  می یافت  ادامه 
بودیم  ایرانی  موسیقی  آثار  از  بزرگتری 
اجرا  آثار  همان  از  بسیاری  هنوز  اگر چه 
درباره  مهدوی  رضا  نشده اند.  منتشر  شده 
تداوم نیافتن همکاری ها می گوید: » ارتباط 
تنگاتنگ این دو هنرمند در موسیقی دهه 
موسیقی  تاریخ  در  را  نیکویی  اتفاق   60
معاصر ایران رقم زد که متاسفانه در ادامه 

نبودیم. شاهدش  دیگر 
 بعد از آن دهه پربار تولیدات نوار کاست 
دف  همراه  به  تنهایی  به  موسوی  محمد 
در  تنبک  و  طینت کردستانی  خاک  احمد 
تاالر وحدت اجرا کرد و کمتر خواننده ای را 
پذیرفت و از محمد رضا شجریان هم چه 

سال ها  این  در  داخل  در  چه  و  خارج  در 
و  صحنه ای  درخشان  اجرای  شاهد  کمتر 
می دهد  نشان  این  و  بودیم  استودیویی 
رشته ای  هر  نخبگان  درونی  نبود  که 
جوهره  به  تبدیل  بنشینند  هم  کنار  اگر 
خواهند  قادر  می شود که  انسانی  هنری_ 
باقی  مخاطب  شنیداری  خاطره  در  بود 
از  موسوی  با  شجریان  اختالف  بمانند. 
پیش  از  که  بود  اختالفاتی  همان  جنس 
مثل  داشتند  دیگری  بزرگان  با  انقالب  از 
داریوش  دکتر  یاد  زنده  استاداالساتید 
مرکز  از  دریافتی  حقوق  سر  بر  صفوت 
حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران وابسته 
با  همینطور  و  وقت  تلویزیون  رادیو  به 
مدیر  عنوان  به  ابتهاج  هوشنگ  استاد 
رادیو در سه سال آخر قبل از انقالب که در 
کتاب پیر پرنیان اندیش از آن صحبت به 

است.  آمده  میان 
و  عدد  به  اجراها  درباره  همیشه  ایشان 
پس  که  همانطور  داشت  توجه  ها  رقم 
پرویز  استاد  خود  داماد  با  هم  انقالب  از 
باعث  و  داشت  مشکلی  چنین  مشکاتیان 
وقت  در  مرکب  افشاری  آلبوم  که  شد 
خودش منتشر نشود، آلبومی که با صدای 
شد  منتشر  بسطامی   ایرج  یاد  زنده 
عنوان  با  شجریان  فوت  از  بعد  البته  که 
ای کاش  که  شد  منتشر  خراسانیات 

نمی شد...!« منتشر 
اگر  موسیقی  پژوهشگر  این  گفته  به 
و  افراد  بسیاری  با  شجریان   همکاری 
بزرگانی  و  پایور  فرامرز  جمله   از  گروه ها 
ادامه  شهناز  جلیل  بهاری،  اصغر  چون 
آثار  خلق  شاهد  ایران  موسیقی  می یافت، 

بود. هم  درخشانی 
زنده  »تذرو« ساخته  آهنگترانه  از  مهدوی 
که  می کند  یاد  تجویدی  علی  استاد  یاد 
ملی  ارکستر  که  زمانی  و   78 سال  در 
استاد  رهبری  به  بود  گرفته  شکل  تازه 
اواخر  در  » تجویدی  شد.  اجرا  فخرالدینی 
شجریان  کاش  ای  گفت  می  عمرشان 
نمی دانم  شود،  منتشر  کار  این  کند  قبول 
نگه  خانه اش  گاوصندوق  در  را  آن  چرا 
و  زیبا  بسیار  کار  این  است؟  داشته 
متفاوت بود و از آنجایی که اوایل ارکستر 
با جان و دل می نواختند  بود و همه  ملی 
ارکستر  حال  و  حس  با  بود  شنیدنی 
هم  وحدت  تاالر  صحنه  در  تازه.  گل های 
تجویدی  نشد  منتشر  کار  ولی  شد  ضبط 
ماند چون دوست داشت  به دل  آرزو  هم 
بنابراین  ببرند.  لذت  و  بشنوند  را  آن  همه 
کارهای  بازسازی  به  هم  تجویدی  استاد 
در  داد  تن  استاد  یاد  مثل  انقالب  از  قبل 
صورتی که دوست داشت کار جدید منتشر 

. کند
خصوصیات  جزو  این  حال  هر  به   
خود  به  متعلق  را  کارها  که  بود  شجریان 
هر  می دانست که  خود  حق  و  می دانست 
را  آنها  خودش  شرکت  بداند  صالح  زمان 
شجریان  همایون  امیدوارم  کنند.  منتشر 
لحاظ  به  و  است  پدر  خلف  فرزند  که 
برخوردار  باالیی  درجه  از  هنری  و  اخالقی 
این  است  حکمت  و  ادب  اهل  و  است 
با  است  شایسته  که  آن طور  را  اجراها 
نگاهی ژرف نگر برای آینده موسیقی ایران 
دقیقی  آمار  بگذارد.  یادگار  به  و  منتشر 
ولی  داد  نشده  منتشر  آثار  برای  نمی شود 
آن  صدای  که  بوده  زیادی  کارهای  قطعا 
نداشته  مشهوری  نوازندگان  یا  نیامده  در 
است و در حال حاضر در خانه استاد است 
و  دارد  اطالع  آن  از  شجریان  همایون  و 
کند.« اطالع رسانی  آنها  درباره  می تواند 

 نگاهی به همکاری مشترک محمدرضا شجریان، محمد موسوی و مشکاتیان در خلق آثاری چون » نوا« و »سر عشق«

درخشش صداهای ابدی
رضا مهدوی، منتقد موسیقی در گفت و گو با »پیام ما«: موسوی فراز و فرودهای حنجره شجریان را به خوبی می شناخت

انتقاد شهرام ناظری 
از صداوسیما

شهرام ناظری، هنرمند ملی کشورمان نسبت به 
رویکرد صداوسیما در قبال پخش بدون اجازه 
آثارش گله مند است. ناظری در این زمینه به 
ایسنا گفت: »صداوسیما چهل و دو سال است 
که بدون اجازه من و بدون رعایت حق و حقوق 
من از نظر کپی رایت و از نظر انسانی، به تجاوز 
خود ادامه داده است.« هنرمند پیشکسوت 
را  صداوسیما  به  انتقادش  ایرانی  موسیقی 
اینگونه ادامه داد: »هر گونه اعتراضی که کردم 
جهت پخش نکردن آثارم از رادیو و تلویزیون تا 
امروز ترتیب اثری داده نشده است.« شوالیه 
آثار  آواز در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
جدیدی که به عرصه موسیقی کشور عرضه 
می کند، گفت: »چندین اثر نیمه تمام هست 
ولی هیچ مرکزی یا موسسه ای نیست که 
فقط مخارج تهیه اثر را بپردازد.« بر اساس 
این گزارش ایسنا، شهرام ناظری در خرداد ماه 
امسال کنسرت آنالین »آوای دوست« را در 
تاالر وحدت اجرا کرد؛ کنسرتی که از نگاه او 
خالی از اشکال نبود. او پس از پخش این 
کنسرت در فضای مجازی، تاکید کرده بود که 
اگر می دانست سازها را قرار است از نمای دور 
نشان بدهند، بدون شک با این مساله و انجام 

آن به صورت جدی مخالفت می کرد.
خواننده نام آشنای کشورمان در آن زمان به 
رویکرد صداوسیما در قبال نمایش ساز اشاره 
به  نداشتن  تمایل  دلیل  را  مساله  همین  و 
همکاری با صداوسیما، عنوان کرده بود. به این 
ترتیب که گفته بود، »عملکرد اینجانب در این 
سال ها به وضوح نشان می دهد که به دلیل 
همین نقطه نظرها و اختالف سلیقه ها که با 
صداوسیما داشته ام و اینکه در تلویزیون سازها 
را پشت اجسام مختلف پنهان می کنند، در این 
دهه ها هیچگونه همکاری با رادیو و تلویزیون 
نداشته ام و حتی حق و حقوق طبیعی خودم 

را از صداوسیما دریافت نکرده ام.«

بازدید رایگان
 از موزه  هنر و ادبیات کودک

موزه  ملی هنر و ادبیات کودک کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته  
ملی کودک از 17 تا ۲۲ مهر به شکل رایگان 
پذیرای خانواده ها، کودکان و عموم عالقه مندان 
است. به گزارش ایسنا به نقل از اداره  کل روابط 
عمومی و امور بین الملل کانون، موزه  ملی »هنر 
و ادبیات کودک« کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان که در ۲0 مهر 1379 با مساحتی 
در  شده،  راه اندازی  مترمربع   500 حدود  در 
طول هفته  آتی )از 17 تا ۲۲ مهر( از ساعت 
بازدیدکنندگان  پذیرای  عصر   16 تا  صبح   8
دستاوردهای این نهاد در زمینه  انتشار کتاب، 
سرگرمی های  انیمیشن،  فیلم،  تئاتر،  تولید 
سازنده و پژوهش های حوزه  کودک و نوجوان 
است. از دیگر بخش های این موزه می توان به 
واحد معرفی نمایشگاه های مختلف تاریخی، 
ایران شناسی و اقوام گوناگون ایران اشاره کرد. 
همچنین در ورودی موزه، ویترین افتخارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
هنرِی،  فرهنگی،  مسابقه های  و  جشنواره ها 
هنر  ملی  موزه   دارد.  قرار  بین المللی  و  ملی 
آفرینش های  مرکز  در  ادبیات کودک که  و 
فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب تهران 
قرار دارد،  1۲ آبان 1398 از سوی وزارت میراث 
ملی  ثبت  به  کشور  گردشگری  و  فرهنگی 

رسیده است.

هر زمان که زنده یاد 
محمدرضا شجریان با بزرگان 
موسیقی که به معنای واقعی 
کلمه آهنگساز و نوازنده بودند و 
به موسیقی ایرانی اشراف کامل 
داشتند، همکاری کرد کارهایش 
جدا از انتخاب درست اشعار 
و توانمندی در حنجره بیشتر 
درخشید. همراهی آهنگسازان 
و نوازندگان برجسته باعث تاللو 
بیشتر صدای ایشان می شد که 
متاسفانه از دهه 70 به بعد دیگر 
چنین اتفاقی نیفتاد

محمد موسوی بنای نواختن کرده بود و دیوان در دستان محمدرضا شجریان ورق می  خورد. در این ساعت ها نوا زاده شد. سال ها بعد در اردیبهشت 
سال ۸9 شجریان خاطره آن روز را در نشست روز بزرگداشت سعدی اینطور نقل کرد: »هر چند وقت یک بار ممکن است کاری برای  من دلنشین تر 
باشد که باز هم بستگی به حال و هوای من دارد که چگونه آن کار را که قبال خوانده ام دوست داشته باشم. یکی از شعرها »بگذار تا مقابل روی تو 
بگذریم- دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم« است. آن دزدیده را هم باید دزدیده بیان کرد. یک روز با آقای موسوی و چند تن از دوستان دور هم 
بودیم که این اجرا شد. ایشان شروع کردند به نوا زدن و من دیوان را ورق زدم این شعر آمد، بعد دیوان را ورق زدم چیز دیگری آمد که بیات ترک 
خواندم و بعد سه گاه خواندم. همین طور ادامه داشت و من در وسط کار ایشان دیوان را ورق می زدم و غزل دیگری می آمد و می خواندم. به این 

شکل شروع کردم به مرکب خوانی و یکی از کارهای خوب همین مرکب خوانی سعدی است«.
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی به روش فشرده

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه كرمانشاه

لذا از شركت ها و آژانس های واجد شرایط دعوت بعمل می آید 
از تاریخ 1400/07/17 نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق 
درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم به 
ذكر است كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاری 
اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاكت ها از طریق درگاه 

ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، در سایت مذكور 
ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت 

شركت در مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاكت الف: 
آدرس: كرمانشاه میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی- شركت  ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه كرمانشاه، كد پستی 6714799519 

شماره تماس 0۸33۸350113
*تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ 
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه( 

ارائه گردد.

شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز جهت شركت در مناقصه: 
1-تصویر اصل گواهینامه معتبر تعیین صالحیت پیمانكاری از اداره كل 

كار و امور اجتماعی استان در زمینه حمل و نقل جهت شركت ها
)برای  رسمی  روزنامه  در  مندرج  شركت  تاسیس  آگهی  2-تصویر 

شركت هایی كه كمتر از یك سال تاسیس شده اند(
3-تصویر اصل مجوز فعالیت ) پروانه كسب( معتبر مورد تائید سازمان 

تاكسیرانی جهت آژانس ها
4-تصویر اصل گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از اداره 

تعاون كار و رفاه اجتماعی استان  برای شركت ها
5-تصویر اصل اساسنامه شركت

6-تصویر اصل آگهی آخرین  تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
تذكرات مهم:

امضای  از  استفاده  با  مناقصه   پاكات  و  اسناد  الكترونیكی  •نسخ 
الكترونیكی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الكتریكی شركت/موسسه/

سازمان، امضا و مهر شده و در سامانه بارگزاری گردد.

•عدم ممنوع المعامله بودن درسطح كلیه شركت های تابعه وزارت 
نفت )درصورت محرز شدن، ضمانت /سپرده شركت در فرآیند ارجاع كار 

به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.
•كلیه پیمانكاران میبایست حداقل تا4۸ ساعت قبل از تحویل پاكات 

صورتجلسه توجیهی را دریافت و  باآگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
•حضور شركت ها بصورت مشاركت و كنسرسیوم درمناقصه امكان پذیر 

نمی باشد.
•مناقصه گزار در رد یا قبول هریك از پیشنهادات مختار می باشد.

•نیازی به ارسال نسخ فیزیكی پاكات نبوده و صرفا پاكت الف بعد از 
بارگزاری در سامانه در موعد مقرر به دبیرخانه منطقه تحویل گردد.

•حداقل نمره ارزیابی قابل قبول برای ارزیابی خدماتی پیمانكار نمره 50  
و  برای ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی 60 می باشد.
•حداقل تعداد شركت كنندگان جهت بازگشایی پاكات: 3 شركت كننده

روابط عمومی شركت ملی پخش منطقه كرمانشاه 
شناسه آگهی 1202231-  میم الف -1

تاریخ چاپ نوبت اول:      1400/07/17                                                 
نوبت دوم :1400/07/19

شماره فراخوان  در سامانه ستاد:  2000091۸54000025

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه 
مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع كار

مهلت دریافت اسناد از سامانه 
ستاد از تاریخ 00/07/17 تا 

ساعت14:00  روز

تاریخ بارگزاری پاكات در 
سامانه ستاد تا ساعت 

14:30  روز

تاریخ بازگشایی 
پاكات كیفی

تاریخ بازگشایی سایر 
پاكات

زمان جلسه توجیهی

خودروهای 
استیجاری منطقه 

کرمانشاه

 18.4۲3.431.603    
ریال

 9۲1.171.580
ریال

141400/07/۲11400/08/01
 1400/08/03

ساعت 09:1400 
صبح

1400/08/05
ساعت 11:1400 صبح

سالن كنفرانس منطقه

1400/07/۲5
ساعت  10:1400صبح

سالن كنفرانس منطقه

نوع تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار: یكی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ مندرج درجدول فوق  می باشد ) درصورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دوطرفه بانك 
ملت9۲00030494 باشناسه 30450 نزد بانك ملت( .

دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ایالم  
موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای چم هندی،صمانه،ابوغویر،بیشه دراز در 

شهرستان دهلران
مبلغ كل برآورد: 160,099,600,971 ریال 

مبلغ تضمین :    7,110,000,000 ریال  
الزم به توضیح است که دوره برآورداجرا  بر اساس سه ماهه چهارم سال 1399 مطابق 
فهارس بهای سال 1400 نفت و گاز و راه و باند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برآورد 

کاال بر اساس سه ماهه دوم 1400 می باشد.
نوع تضمین : ضمانت نامه بانكی  شركت در مناقصه یا فیش واریزی  به حساب 
شماره 0112766916004 بانك ملی شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر 
ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه :  330 روز تقویمی

محل تامین اعتبار : وام داخلی )بند ق(
مطابق  ارزیابی کیفی  استعالم  پرسشنامه  ارسال  و  وتکمیل  رزومه کاری  ارسال 
دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران تحت شماره 110-01-
94 و پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت ۸:45 دقیقه صبح تاریخ 1400/0۸/19 ، الزم 
به توضیح است که مناقصه گران می توانند دستورالعمل مذکور را از طریق سامانه 
ستاد دولت به آدرس ir.setadiran ویا سایت شرکت ملی گاز ایران امور تخصصی 
بازرگانی دریافت نمایند . ضمنًا تمامی جداول موجود در دستورالعمل جهت امتیاز 
دهی می بایست تکمیل و ممهور گردند. الزم به توضیح است که با توجه به اینکه 
امتیاز قبولی در ارزیابی کیفی این مناقصه حداقل 60 می باشد , در صورت عدم کسب 

حدنصاب به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخرین مهلت فروش اسناد   1400/0۸/04    تا پایان وقت اداری

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :    1400/0۸/19    تا ساعت ۸:45 دقیقه صبح 
زمان گشایش پاكات )پاکات الف و ب و ج(:   1400/0۸/19      ساعت 9 صبح

محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به 

شماره 796-20/2 تاریخ 1399/12/11 استفاده می گردد.

شرایط متقاضیان :
1- داشتن شخصیت حقوقی 

2- كپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 
، کار و رفاه  از وزارت تعاون  ایمنی امور پیمانکاران  ارائه گواهینامه صالحیت   -3
اجتماعی بر اساس مواد ۸5 و 91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸9/3/5 

وزیر کار و امور اجتماعی . 
4-داشتن امكانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 

5- داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 
رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با  رتبه  و ظرفیت مجاز .
6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
۸- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق 

سامانه ستاد دولت به آدرس ir.setadiran سامانه ستاد صورت می پذیرد . 
9- با توجه به فراهم شدن امكان امضای الكترونیكی اسناد پیشنهاد در معامالت 
دولتی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت درج امضای الكترونیكی در سامانه 
ستاد جهت اسناد و مدارک پاکت )ب( و نیز پیشنهاد قیمت و ضمائم آن پاکت )ج( 

الزامی می باشد در غیر این صورت به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل 
از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 3.500.000 ریال به عهده برنده 
مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  0112766916004 به نام شرکت 

گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاری نبش خیابان استاد شهریار 

و    http://iets.mporg.irوWWW.Shana.ir سایت  ایالم  استان  گاز  شركت 
WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0۸43-2235۸24

-کد فراخوان جهت آگهی مذکور      53.096.500 می باشد . 

شماره گ1400/22/35

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
)با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم شناسه آگهی 1199342-   میم الف -1 

ت اول
نوب



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1  فرمان کشتی  شیمی كربن، رشته 
ای در شیمی  یال اسب  خطا ۲ - 
پهلوان  مكان عبادت  طاقچه باال، 
بام فرنگی3  رطوبت، رطوبت ناچیز 
از    عروض  در  بحری  نام  سبك،   
جزایر ژاپن   گوسفند جنگی، حركتی 
لر،  در فوتبال4  نوعی کیک  مادر 
بیماری، تصدیق روسی  ورم عفونی5 

  اصطبل  چهارپایان،  خوری  غذا   
ستمكار، شكسته بند  فرمان اتومبیل، 
چهره،  سطح،    هنرپیشه6  نقش 
مایه پیشرفت بعضی ها  پا افزار  
به  تر،  خاصتر، گزیده    سرپرستی7 
ویژه  وسیله ترمز  چاشنی غذا  
دوش و كتف، كتف8  سلطان، اورنگ 
نشین، كاخ نشین  برابر، موازنه دارایی 
و بدهی9  دعای شب جمعه  نوعی 
 - دوستی10    شده  فرآوری  ماهی 

نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب 
 کمربند طبی، شکم بند طبی  رقیق 
تر، شفافتر11  به وارونه  نام بازیگر1۲ 
 یكی از چهار جهت اصلی، آن طرف 
شمال، مخالف شمال  خطای انتقال 
توپ در بسکتبال  دندان تیز حیوانان  
ناپیدا، مفقود13  جشنواره بین المللی 
فیلم سوئیس  آمد و شد، دوستی و 
آمد و شد داشتن14  درخت تسبیح، 
میکروب   کاشف  آسانی  و  سهولت 
طاعون  تکرار حرف15  غربال، سرند، 

مو بیز  کشاورز  بازخورد

عمودی
  برعکس  پار    کوتاه  منقار     1
شناسنامه۲  فیلمی از عباس رافعی 
 خرمن گندم3  خاندان، زائو ترسان، 
سرخ كمرنگ  كاشف میكروب سل 
 آسیب  گماشته. نماینده4  ماه 
گرفتگی  نمایشنامه سروانتس5 - 
بوق. شیپور  زباندار بی زبان، گنگ 
 تکرار حرف دوازدهم6  جانور تك 
ای   یاخته  از جانوران تك  سلولی، 
حشره چسبنده  عضوی بین سر و 
تن7  دروغگو در غربت فراوان زند 
 زوج، گاو زراعت كننده  کارگردان 
فیلم میلیونر زاغه نشین8  خار سر 
دیوار  كوره آجر پزی  رایحه  آزاد و 
رها، افسار گسیخته  نشانه مفعولی، 

عالمت مفعول بی واسطه9  سنگ 
آتش زنه  اجرت  از اجزای وضو10 
 برق مثبت  بندگی  شلوار جین، 
  انفصال  ژنرال جنگهای  یکپا،  قدم 

مایع شیر11  كر نیست  یسار بدون 
ته  رشوه دادن1۲  از دریاچه های 
آوردن   اسالم  آبزن13     روسیه 
  میاورد  سالمتی  خداحافظ،  مقابل 

آبگیر  آب منجمد، آب  سارق14  
صفر درجه  ییالق کرج15  کودک 
 درشتی، پرخاش  گام  به اندازه، 

زوبین

جدول شماره 2122

خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  تاریخی  میراث  مرمت  دیوار  بهنام/  رضا 
کوتاه است چرا که با وجود 185 هکتار بافت تاریخی شهری 
در استان تنها بخشی از آن مرمت و بازسازی شده است. 
معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت: حدود ۲ هزار 
اثر در استان در زمینه بناها، محوطه های تاریخی، آثار طبیعی 
و غیره شناسایی که 948 اثر ثبت ملی  شده و البته همه 
نیازمند مرمت و حفاظت است و 89 اثر محوطه و تپه باستان 
شناسی و 616  مورد بنای  تاریخی است  که حدود 1۲0 بنای 
تاریخی به طور کامل مرمت و حفاظت شده و برخی هم به 
بهره برداری رسیده است.  علی شریعتی منش تاکید کرد: 
مرمت و حفاظت برای همه آثار و بناها مستمر و نیازمند اعتبار 
است خوشبختانه در چند سال اخیر رویکرد تامین اعتبار برای 
بخش میراث بهتر بوده است البته نسبت به تعداد آثار و حجم 
کار راضی کننده نیست اما در مقایسه با وضعیت تخصیص 
بیشتری  اعتبار  اختصاص  این  با وجود  و  است  پذیرفتنی 

از استان برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مورد انتظار است و اگر بودجه های ملی نباشد مشکالت این 
حوزه ها خیلی زیاد می شود.  h, بیان کرد: در استان خراسان 
جنوبی 185 هکتار بافت مصوب وجود دارد که 48 هکتار آن 
در بیرجند، 90 هکتار فردوس، ۲5 هکتار خوسف و ۲۲ هکتار 
در  بشرویه واقع شده است اما در مجموع حدود 40 درصد آن 
مرمت و بازسازی شده چرا که به اعتبار زیادی نیاز دارد هر چند 
در زمینه مرمت خوب کار شده است.   شریعتی منش با بیان 
اینکه 15 اثر تاریخی در امسال از محل اعتبارات مشارکت ملی 
در خراسان جنوبی مرمت شد گفت: از محل اعتبارات مشارکت 
ملی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 15 
بنای تاریخی استان شامل خانه و حسینیه در شهرهای قاین، 
بشرویه، خوسف، فردوس، بیرجند، درمیان، نهبندان و سرایان 
با مشارکت مالکان مرمت شد که اعتبار اختصاص یافته از 
اعتبارات ملی به مبلغ 8۲5 میلیون تومان بود که از سوی 

مالکان نیز مشارکت در مرمت بناها انجام شده است.

 معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی:
 کمبود اعتبارات سدی بزرگ سر راه بازسازی

بافت ها و آثار تاریخی است
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل  مبارکی / 
شهری  نقاط  در  علمک  مورد   ۲30 گفت: 
این  در  و  شد  نصب  مهران  روستایی  و 
شهرستان  این  در  جدید  خانوار   ۲60 مدت 
جمع  به  و  برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از 

پیوستند. گاز  مشترکان 
ایالم،  روابط عمومی شرکت گاز  به گزارش 
اظهار  یکشنبه  روز  شمس اللهی  عباس 
پیشگیرانه  تعمیرات  برنامه  مطابق  داشت: 
و  تجهیزات  از  شده  انجام  بازدید  و 
برای  مهران  ناحیه  گازرسانی  تاسیسات 
تعداد  بحران،  شرایط  و  زمستانی  آمادگی 
نمایان  مدفون،  پلی اتیلن  شیر  مورد   45

است. شده  تعمیر  و  سازی 
جاری  سال  اول  نیمه  در  اینکه  بیان  با  او 
مهران  شهرستان  در  صنعتی  واحد  چهار 
گاز  اداره  افزود:  است،  شده  گازرسانی 
10 هزار  دارای  اکنون  مهران هم  شهرستان 

مدیرعامل  است.  خانگی  گاز  مشترک 
از گازرسانی شدن  ایالم  شرکت گاز استان 
مهران  مرزی  پایانه  در  جدید  موکب  پنج 
اربعین  زائران  به  دهی  خدمات  منظور  به 
انجام  منظور  به  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
خدمات دهی  و  اجتماعی  مسئولیت های 
موکب های  همه  عالیات،  عتبات  زائران  به 
گازرسانی  مرزی  پایانه  این  در  مستقر 
برای  اینکه  بیان  با  الهی  شدند.شمس 
 6 جدید،  موکب های  این  شدن  گازرسانی 
ایستگاه  یک  و  اجرا  توزیع  شبکه  کیلومتر 
برای  کرد:  تاکید  شده است،  نصب   TBS
مرزی  پایانه  موکب های  به  گازرسانی 
11 میلیارد و 500 میلیون ریال  مهران مبلغ 
از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز استان 

است. شده  هزینه 
سال  اول  ماهه   6 در  اینکه  بیان  با  او 
جاری بیش از هفت هزار و 500 متر شبکه 

شده  اجرا  مهران  شهرستان  در  گاز  توزیع 
شبکه  میزان  این  از  کرد:  اضافه  است، 
برای گازرسانی  آن  متر  هزار   6 شده،  اجرا 
مرزی  پایانه  در  مستقر  موکب های  کردن 
عبدهللا  ابا  زائران  به  رسانی  خدمات  برای 

است. بوده  )ع(  الحسین 
گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان  سبز  شهرستان های  جزو  مهران 
روستاهای  و  شهرها  تمامی  و  بوده 
دسترسی   به گاز  گازرسانی،  قابلیت  دارای 
گاز  فاقد  روستای  تنها  و  کرده اند  پیدا 
است  بانروشان  روستای  شهرستان،  در 
پایین  سرانه  و  مسافت  بعد  به دلیل  که 
ملی  شرکت  جاری  مقررات  طبق  خانوار، 
گاز فاقد توجیه اقتصادی گازرسانی بود که 
با اخذ مجوزهای الزم، هم اکنون در مرحله 
به زودی  و  دارد  قرار  پیمانکار  انتخاب 
می شود. آغاز  آن   به  گازرسانی  عملیات 

نصب 230 علمک گاز در نقاط شهری و روستایی مهران

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند در شهریورماه ، 4 رکورد جدید در 
تولید ۲5 ساله کالف در این مجتمع عظیم صنعتی ثبت کنند .

محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این 
خبر گفت: با  توجه به توسعه بازار محصوالت مونوبلوک و ارزش افزوده باالیی 
که دارند، مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با تدارک مقدمات تولید جهت تولید 
کالف های صنعتی گام بزرگی را برای افزایش تولید انواع این محصول از 5.5 

الی 1۲ میلیمتر برداشت .
با توجه به تاکید مدیر عامل و معاون بهره برداری در رفع موانع   : او افزود 
تولید کالف، کارکنان مهندسی نورد در کارگاه نورد 350 از ابتدای سال 1400 و 
براساس برنامه های معاونت فروش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار کالف، 
برنامه افزایش تولید را شروع و با  اصالح نواقص و کاستی ها موفق شدند با 
ثبت دو رکورد 16هزار تنی در اردیبهشت 1400 و اینک هم رکورد  ۲0 هزار تنی در 
شهریور ماه  گام بزرگی در این راستا بردارند . یکی از اهداف اصلی این بخش، 
توسعه خط جدید مونوبلوک است تا رکورد تولید کالف کشور را از آن خود کنیم 

و مطالعات آن شروع شده است .

سمیه باقرزاده / تولیت آستان قدس رضوی از مجتمع های میان راهی و روند 
پیاده  زائران  با  و  بازدید  صفر  ماه  پایانی  ایام  پیاده  زائران  به  خدمت رسانی 
زائران گفت وگو کرد.  به  رسان  خدمت  ایستگاه های  و  موکب ها  مسئوالن  و 
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی با حضور در ایستگاه  های خدمت رسان 
به زائران پیاده در محور نیشابور به مشهد، از روند خدمت رسانی به زائران پیاده 
روی  پیاده  در  را  زائران  این  ساعاتی  و  بازدید  صفر  آخر  دهه  سوگواری  ایام 

همراهی کرد.
ابتدا در موکب هیئت مذهبی جواد االئمه)ع( و  تولیت آستان قدس رضوی 
سپس موکب امام هادی)ع( در محور نیشابور حضور یافت و با مسئوالن و 

ایستگاه ها گفت وگو کرد. این  زائران 
او در ادامه با حضور در میقات الرضا)ع( از بخش های نانوایی، آشپزخانه، بهداری 

و غیره این مجتمع میان راهی دیدن و با زائران ساکن در آن گفت وگو کرد.
حجت االسالم و المسلمین مروی همچنین ساعاتی را از مجتمع میان راهی 
میقات الرضا)ع( به سوی مشهد پیاده روی و در مسیر با تعدادی از زائران پیاده 

گفت وگو و از موکب های مسیر پیاده روی خود دیدن کرد.

تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به  مومنی / 
دفاع  گرامیداشت  سالروز  یکمین  و  چهل  مناسبت  به    ، استان گلستان 
مقدس جمعی از کارکنان بانک توسعه تعاون استان گلستان به نمایندگی 
نورالشهدا  تپه  در  شهدای گمنام  گلزار  در  حضور  با  خود  همکاران  دیگر  از 
گرگان با قرائت فاتحه و نثار گل از مقام شامخ معمار کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی »ره«،  شهدای جنگ تحمیلی،  مدافع حرم و امنیت تجلیل 
خامنه ای)مد  امام  هللا  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  با  و 
آرمانهای مقدس جمهوری اسالمی  تجدید  میثاق بستند.  ظله العالی( و 
در این مراسم معنوی که با حضور حجت االسالم سیجانی امام جماعت، 
فرمانده  و  حراست  حوزه  رئیس  معاونان،  استان،  شعب  مدیر  شریفی 

برگزارشد.  استان گلستان  شعب  مدیریت  والیت  بسیج  پایگاه 
عاشورا  پرفیض  زیارت  قرائت  و  عصر   و  ظهر  نماز جماعت  برپایی  ضمن 
از پنج نفر رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بانک توسعه تعاون استان 

اهدایایی تجلیل شد. و  لوح سپاس  تقدیم   با  گلستان 

رکورد تولید 25 ساله کالف 
در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

بازدید تولیت آستان قدس 
از مجتمع های میان راهی

از یادگاران هشت سال دفاع مقدس 
بانک توسعه تعاون در گلستان تجلیل شد

| اصفهان | | خراسان رضوی | | گلستان |

معاون بازرگانی شرکت گل گهر:

منطقه گل گهر 43درصد 
از کنسانتره و 33درصد از 
گندله کشور را تولید می کند 

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
گفت و گو با اقتصاد آنالین گفت: حدود 33 درصد 
در  از کل گندله کشور  و ۲5 درصد  از کل کنسانتره 
معدنی  و گندله سازی شرکت  فرآوری  کارخانجات 
البته سهم منطقه  و صنعتی گل گهر تولید می شود. 
بزرگ گل گهر از تولید کشور در بخش کنسانتره 43 
بخش  شرکت  این  لذا  است.  درصد   33 و گندله 
عمده ای از نیاز کنسانتره و گندله کارخانجات فوالدی 
کشور را تامین می کند و نقش بی بدیلی در تامین 
ایفا می کند.  مهندس حسین  زنجیره فوالد کشور 
شاهمرادی افزود: این حجم از تولید مستلزم تامین 
است که  خام  آهن  سنگ  تن  میلیون   ۲8 حداقل 
معدن  از  آهن،  تن  میلیون   9 فقط  حاضر  حال  در 
شماره یک گل گهر که بهره برداری آن توسط ایمیدرو 
ما مجبور  و  تامین می شود  واگذار شده،  به گل گهر 
بازار  از  را  نیاز خود  مابقی  هستیم حدود 70 درصد 
معدنی  منطقه  باقی مانده  ذخایر  تامین کنیم.  آزاد 
این  از  که  است  تن  میلیون   780 حدود  گل گهر، 
مقدار بر اساس قراردادهای موجود با ایمیدرو کمتر 
از ۲00 میلیون تن به طور مستقیم و غیر مستقیم در 
توزیع  می رسد  نظر  به  می گیرد.  قرار  گل گهر  اختیار 
ذخایر سنگ آهن گل گهر متناسب با میزان سرمایه 
گذاری، تولید و نیاز کارخانجات فرآوری این منطقه 
انجام نپذیرفته و این مسئله گل گهر را مجبور کرده 
از  را  خود  نیاز  مورد  خام  آهن  سنگ  از  بخشی  تا 
خارج از منطقه و حتی استان کرمان تامین کند که 
این موضوع قیمت تمام شده محصوالت شرکت را 
به شدت افزایش و میزان تولید این شرکت را تحت 

می دهد. قرار  تاثیر 
 معاون بازرگانی شرکت گل گهر تاکید کرد: خط مشی 
شرکت در حوزه فروش و توزیع محصوالت تولیدی، 
فوالدی  کارخانجات  خوراک  تامین  اول  مرحله  در 
داخل کشور است که بسیار به آن پایبند است. این 
روش ضمن کمک به ایجاد ارزش افزوده باالتر، در 
مسیر چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد کشور 

است.
مهندس شاهمرادی تصریح کرد: بر مبنای این خط 
مشی و با هدف رفع نیاز داخل کشور، گل گهر در سال 
رفته  فروش  و کنسانتره  تمام گندله  تقریبا  جاری 
خود را مطابق با سهمیه بندی وزارت صمت در اختیار 
شرکت های فوالدی قرار داده است. هر چند به دلیل 
وجود مازاد گندله در کشور، کاهش تولید کارخانجات 
فوالدی ناشی از قطع برق و همچنین ذخیره گندله 
توسط برخی شرکت ها ، تقاضا برای این محصول در 
کشور کاهش یافته است. او افزود: شرکت گل گهر 
در زمینه اکتشافات، در سال های اخیر فعالیت های 
قابل قبولی انجام داده و اخیرا نیز در جهت تامین 
تجهیزات و نوسازی و توسعه ناوگان حفاری که یکی 
از مشکالت اساسی این حوزه است، اقداماتی را آغاز 
و امیدوار است با سرمایه گذاری در این بخش و ورود 
اکتشاف  و  شناسایی  به  جدید  تکنولوژی  و  دانش 

ذخایر جدید و رشد این حوزه کمک کند.

»چادرملو« فعال در نهضت 
مدرسه سازی 

یک سال  طی  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
آموزشی  فضای  کمبود  به  توجه  با  گذشته 
آغاز  را  سازی  مدرسه  نهضت  اردکان؛  شهرستان 
کرده است . مهندس تقی زاده؛ مدیرعامل شرکت 
ساخت  کرد:  بیان  موضوع؛  این  ذکر  با  چادرملو 
۲410 مترمربع  با  زیربنا  مدرسه اول   1۲ کالسه 
با هزینه چهل و دو میلیارد ریال به اتمام  رسیده 
زیربنا  با  15 کالس  با   نیز  دوم  مدرسه  و  است 
۲400 مترمربع  و برآورد هزینه بالغ بر چهل و پنج 
میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی حدود ۲0 درصد 

باشد. می  ساخت  حال  در 
مدیرعامل چادرملو همچنین اعالم کرد؛ دو مدرسه 
دیگر نیز در برنامه داریم به محض تحویل زمین 
از سوی مسئوالن امر، ساخت آنها شروع می شود.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006174 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فرهاد حاجی علیزاده فرزند حسین بشماره 
شناسنامه ۲0 صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 97.8 مترمربع پالک ۲4641 فرعی از ۲787 
اصلی واقع در بخش 3 کرمان خیابان شهید نگارستانی کوچه 3 خریداری از مالک رسمی آقای احمد جوادی 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 8۲6
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

برابر رای شماره 140060319078005769 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عفت غالمی گوکی  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
۲78 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176.6 مترمربع پالک 615 فرعی از 4۲۲0 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲0 فرعی 
از 4۲۲0 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 43 بین شرقی 8و9 روبروی مدرسه مریم سمت راست خریداری از مالک 
رسمی آقای کاظم ابراهیم پور فرسنگی 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 835
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف  نامه  آئين  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

فاقد سند رسمی و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  هیات   14006031907800۲973 شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
قاضی   ده  مالحسینی  حسن  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
ششدانگ  در  از  کرمان  صادره   ۲ شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
اصلی   4۲44 از  1فرعی  پالک  ۲68مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه 

واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه ۲5 درب 
گردیده  محرز  خالقی   عباس  آقای  رسمی  مالک  از  سوم خریداری 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است. 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

749 الف  م  شد.  خواهد  صادر  مالكيت 
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/07/17

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006171 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا پورشیخعلی اندوهجردی  فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۲5 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 178.۲0 مترمربع پالک 16719 
فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8۲۲ فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان سرآسیاب جاده قدیم 
ماهان شهیدان ماهانی 7 اولین منزل سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای مهدی امانی 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 تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 83۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

برابر رای شماره 140060319078005800 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسنی ده سعید  فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 61۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲18.80 مترمربع پالک 16604 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان شهرک امام حسن )ع( بلوار شهیدان محمدی کوچه شرقی 5 درب سوم سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای اسفندیار دانشگر ابراهیم پور فرسنگی 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 84۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی مزایده نوبت اول
 به موجب اجرائیه کالسه 970778 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری بم صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

رامش  فاطمه  علیه  و  محمد  فرزند  دهقان  نصرت  له  بم 

گنبکی فرزند اکبر  الیاس قربانی برواتی  ایمان قربانی برواتی  احد 

دستگاه  یک  فروش  بر  مبنی  على  ناد  فرزندان  همگی    برواتی  قربانی 

توسط  و  معرفی  له  محكوم  توسط  که  تاکسی  سمند  سواری  خودروی 

کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی گردیده است.

 موضوع مزایده جهت فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند تاکسی 

بین شهری به شماره انتظامی 966 ع 18 ایران 45 به رنگ زرد مدل 1384 

که در پارکینگ ارگ واقع در بلوار دانشگاه آزاد توقیف و توسط کارشناس 

بازدید و مشاهده گردید 1 موتور خاموش ۲ شیشه ها سالم 3 الستیکها 

50 درصد جلو و عقب 4 دو گانه سوز 5 ضبط و کاست دارد 6 سپر جلو 

سالم 7 سپر عقب سالم 8 درب عقب سمت راست نیاز به صافکاری دارد 

9خط فعال نمیباشد 10  فاقد بیمه نامه 

بعمل  های  استعالم  و  خودرو  بازار  به  توجه  با  خودرو  قیمت  مبلغ 

تومان   45/000/000 معادل   ) ریال  میلیون  پنجاه  و  )چهارصد  آمده 

شنبه  روز سه  در  فوق  میگردد خودروی  مقرر  میگردد  اعالم  و  ارزیابی 

مزایده  طریق  از  صبح   10/30 الى  ساعت8/30  از   1400/07/۲7 مورخ 

در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس 

به کسانی  و  ارزیابی شدن شروع  بهای  از  پایه  برسد قیمت  به فروش 

صد  در  شد10  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که 

است  مکلف  ونامبرده  دریافت  برنده  از  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ 

اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر 

ضبط  دولت  صندوق  بنفع  اوليه  درصد   10 اینصورت  غیر  در  نماید 

پنج  توانند  می  تمایل  صورت  در  متقاضیان  میگردد  تجدید  ومزایده 

از  آنان  بازدید  ترتیب  تا  مراجعه  اجرا  این  به  مزایده  موعد  از  قبل  روز 

شود.م/الف35 داده  مزایده  مورد  خودروی 
علیرضا شیده
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم



۲1۲۲ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1400 مهر   17 شنبه   
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Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 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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بازار خراب سیب در ارومیه - عکس از مهرداد تبریزی/  میزان

| کاخ تاج آباد نطنز |
کاخ تاج آباد نطنز در شهرستانی با تاریخی کهن 
که عمارت ها و کاخ  های زیبایی دارد ، واقع شده 
است. کاخ های تاج آباد و عباس  آباد دو کاخ زیبا 
در شهرستان نطنز هستند که هم چون نگینی در 
این  از  یکی  می  کنند.  خودنمایی  نطنز،  انگشتر 
عمارت  های زیبا و دیدنی، که در زمان شاه عباس 
صفوی در اطراف نطنز بنا شد به کوشک تاج  آباد 
در  نطنز  آباد  تاج  باغ  مجموعه  است.  معروف 
حدود 100 هکتار مساحت، از باغ های مورد عالقه 

بوده است. شاه عباس صفوی 
بنا شامل کاخ  از چندین  باغ مجموعه ای  این   
و  محل گالب گیری  شربت خانه،  حمام،  اصلی، 
هشتی ورودی است. به دلیل واقع شدن در نقطه 
محل  خوش  آب وهوای  و  مناسب  جغرافیایی 
پرورش و کاشت بهترین نوع گیاهان عطری بومی 
ایران از جمله گل محمدی و گل معروف به یاس 

شاه عباسی بوده است.
از مهم ترین ویژگی های معماری و نمای داخلی 
این بنا، وجود نقاشی های گل و بوته عصر صفویه 

شباهت  که  است  آن  دیواره های  و  سقف  بر 
و  اصفهان  قاپو  عالی  نقش های کاخ  با  زیادی 

دارد. باغ شاهزاده کرمان  به  نیز  شباهت هایی 
 همچنین آبراهه ای از هشتی درب باغ تا داخل 
کاخ وجود داشته است که تداعی گر آبراهه باغ 
فین کاشان است. این مجموعه با شماره 898 
در سال 1349در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

است. رسیده 
ورودی اصلی بنا به سمت جنوب و تمام نماها 

حالت قرینه دارد و فقط بخشی از بنا در قسمت 
شرقی، در دوره  های تاریخی بعدی الحاق شده 
است که آن را از حالت قرینه خارج کرده است. 
درب ورودی چوبی است و در دو طرف ورودی، 
سکوهای سنگی به ارتفاع حدود یک متر قرار دارد. 
وسعت بنا، 15.5 در 1۲ متر، برابر با 186 متر مربع 
است که بعد از ورودی، هشتی با تزئینات نقاشی 
نفیس دوران صفوی بر روی سقف، چشم هر 
بیننده  ای را مجذوب خود می  کند./ سیری در ایران

آلودگی آب )5(
مواد مغذی غیر آلی از طریق فاضالب های صنعتی، کشاورزی و خانگی وارد منابع آب 
می شود، به طور مثال آلودگی ناشی از کود های شیمیایی نیتروژنه) ازت دار( و مواد 

شوینده ی فسفردار به مشکل بزرگی تبدیل شده است.
آالینده های عفونی و واگیردار آب که شامل، باکتری ها، ویرویس ها، کرم های انگلی 
هستند،  آغازیان  سلسله ی  از  بیماری زا  سلولی(  تک   موجودات  پروتوزوئرهای)  و 
آلوده کنند. منشا اصلی آالینده های عفونی آب عبارت اند  را  که ممکن است آب ها 
وارد منابع آب می شوند، فضوالت دام پروری ها و  از: فاضالب های تصفیه شده که 
به  دباغی ها که  و  کشتارگاه ها  در  جانوران  زائد  مواد  می ریزند،  آب  به  چراگاه ها که 
آب می ریزند و برخی گونه های جانوری که باکتری های بیماری زای موجود در آب را 
انتقال می دهند. هپاتیت ویروسی، فلج ویروسی کودکان، تب حصبه ای باکتریایی، 
اسهال آمیبی تک سلولی و وبای باکتریایی از جمله بیماری های عفونی آب است. / 

دانشنامه محیط زیست

فیلم سینمایی »دشت خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی 
سینماهای  پرده  روی  است  ماه  یک  به  نزدیک  که  بشیری  سعید 
»هنروتجربه« رفته است، در بیست وسومین حضور بین المللی خود در 
نمایش درمی آید. هفتمین دوره جشنواره  به  بوگوتا در کلمبیا  جشنواره 
بین المللی فیلم بوگوتا از تاریخ 15 تا ۲3 مهرماه در کشور کلمبیا به صورت 
حضوری برگزار می شود و فیلم سینمایی »دشت خاموش« در بخش 
»کالس های نبرد« این جشنواره به نمایش درمی آید. این در حالیست 
نامزدی »دشت خاموش« در ۲ رشته بهترین  که احمد بهرامی در پی 
کارگردانی و بهترین فیلم برداری پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا، برای 
حضور در مراسم اهدای جوایز که در تاریخ 16 مهرماه در شهر بوسان در 
کره جنوبی برگزار می شود، به این کشور سفر کرده است. حضور در بیش از 
۲5 جشنواره بین المللی و کسب جوایز مهمی برای سینمای ایران از جمله 
دریافت تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق ها از فستیوال ونیز سال ۲0۲0، 
تندیس بهترین فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال ۲0۲1از افتخارات »دشت 

خاموش« است./ مهر

»هفتاد و شش دو صفر« پرفورمنسی به طراحی، کارگردانی 
و اجرای بهمن عباسپور از ۲0 تا ۲3 مهرماه  از ساعت 16:00 
تا ۲0:00 در گالری پاییز خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود. 
ساعت  چهار  مدت  به  روز  هر  صفر«  دو  شش  و  »هفتاد 
زمان  برای  محدودیتی  مخاطبان  است.  جریان  در  بی وقفه 
این  از  بازدید  و  ندارند  اجرا  این  تماشای  و  خروج  ورود، 
و  اجرای »هفتاد  است.  رایگان  و  آزاد  عموم،  برای  نمایش 
شش دو صفر« به کوشش بهمن عباسپور به عنوان طراح، 
کارگردان و اجراگر و شهرام گیل آبادی مشاور کارگردان، نوید 
نور، مهدی گودرزی طراح ویدیو و  و  شکروی طراح صحنه 
صدا، امیر پارسائیان مهر مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه، 
آرزو آزادپور عکاس و مدیر امور بین الملل، سحر نزهت سرشت 
است./ آمده   پدید  فنی  تاروردی مسئول  امیر  و  گرافیست 

ایسنا

کارزاری با نام درخواست ادامه یافتن حضانت مادران پس از 
هفت سالگی کودک در وب سایت کارزار در جریان است که با 
هشتگ #صدای_مادران پیگیری می شود. در بخشی از متن این 
کارزار خطاب به معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری 
آمده است: »اینجانبان، مادران این سرزمین که ناگزیر به جدایی 
از همسر خود شده ایم، اعالم می داریم که رنج پرورش هفت سال 
نخست کودک بسیار دشوار است و چنان چه رنج اندیشیدن به 
جدایی از فرزند دلبندمان پس از هفت سال نیز به آن افزوده 
شود، ظلمی است ناروا بر مادران این سرزمین؛ همان مادرانی 
که خداوند دامان آنان را برای پرورش فرزند انتخاب کرده و به 
پاس لطیف بودن طبع و احساس زنانگی و سعه صدر بی شمار 
برای تربیت فرزندان از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ نمی کنند. 
از سوی دیگر، جدایی از مادر، آن هم به اجبار، تنها به علت 
قانونی خشک و انعطاف ناپذیر که حداقل انتخاب پدر یا مادر 
را پس از هفت سالگی به رای و نظر فرزند نمی سپارد که فرزند 
خود با توجه به دلبستگی و احساس تعلق به پدر و مادرش، 
زندگی با یکی را برگزیند، ظلم به کودک است.« امضاکنندگان 
این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »جلوگیری از جدایی مادر 
و فرزند پس از هفت سالگی « شوند. این کارزار از ٠1 مهر ١٤٠٠ 
آغاز شده و تا ٠1 آبان ١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار از 
کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 9هزار و 100 نفر 

امضا شده است.

گر نه مرغ چمن از همنفس خویش جداست

همچو من خسته و نالنده و دل ریش چراست

آن چه فتنه ست که در حلقه رندان بنشست

وین چه شورست که از مجلس مستان برخاست

گر از آن سنبل گلبوی سمن فرسا نیست

چیست این بوی دالویز که با باد صباست

تا برفتی نشدی از دل تنگم بیرون

گر چه تحقیق ندانم که مقام تو کجاست

شادی وصل نباید من دل سوخته را

اگرش این همه اندوه جدایی ز قفاست

به وصال تو که گر کوه تحمل بکند

این همه بار فراق تو که بر خاطر ماست

محمل آن به که ازین مرحله بیرون نبرم

که ره بادیه از خون دلم ناپیداست

به رضا از سر کوی تو نرفتم لیکن

ره تسلیم گرفتم چو بدیدم که قضاست

چه بود گر به نمی نامه دلم تازه کنی

چه شود گر به خمی خامه کنی کارم راست

گر دهد باد صبا مژده وصلت خواجو

مشنو کان همه چون درنگری باد هواست

خواجوی کرمانی

موری  روستای  شمال  در  طوف کما  آبشار 
در منطقه بخش چلو شهرستان اندیکا واقع 
شده و در دامنه های ارتفاعات تاراز از سلسله 
کما  به نام  کوهی  از  و  زاگرس  ارتفاعات 
سرچشمه می گیرد. این آبشار از سه شاخه 
حدود  در  شاخه  هر  و  است  شده  تشکیل 
60 متر ارتفاع دارد و از طرف شمال به منطقه 
بازفت و روستای شرمک و از جنوب به دره 
می شود.  منتهی  سوسن  روستای  و  موری 
در باالی آبشار باغی وجود دارد که به »باغ 
اعتقاد  دارد و مردم منطقه  ملکان« شهرت 
دارد  وجود  منطقه  این  در  آثاری که  دارند 
از ٰجمله باغ و شکافتن کوه و صخره ها بدست 
گبرها ساخته شده است. در باالی آبشار برد 
گوری های زیادی دیده می شود. از کنار آبشار 
جاده مال رو به سمت ارتفاعات زاگرس و از 

بازفت سرازیر می شود. به  آن جا 

هرساله بسیاری از طوایف بختیاری از این 
پوشش  می کنند.   عبور  برای کوچ  منطقه 
گیاهی منطقه را عموما درختان بلوط و بادام  
کوهی پوشانده است  و درختان و گیاهان 
انجیر  چنار،  زالزالک،  ارزن،  مانند   دیگری 
و  محلی  و کرفس  قارچ  انواع  و  وحشی  
باغ های انگور، گردو، توت و انار  در این منطقه 
وجود دارد. در فصل بهار انواع گل های وحشی 
مانند شقایق، نرگس، سنبل و بابونه زیبایی 
و طراوت خاصی را به این منطقه می بخشد.
مانند  حیواناتی  دور  چندان  نه  گذشته  در 
خرس قهوه ای، پلنگ، گرگ، گراز، بز کوهی 
پرستو  مانند کبک، عقاب،  پرندگان  انواع  و 
وجود  منطقه  این  در  وفور  به  بلدرچین  و 
داشت اما امروزه در نتیجه شکار بی رویه این 
حیوانات بسیار کمیاب و رو به انقراض قرار 

ایران در  سیری  گرفته اند./ 

| سینما |

| تئاتر |

موش  از  جثه اش  مدیترانه ای  آبزی  حشره خور 
مقایسه  در  ولی  است.  کوچک تر  کمی  خانگی 
بزرگ تری  نسبت  به  جثه  حشره خورها  اغلب  با 
دارد. رنگ نوک دندان ها قرمز متمایل به قهوه ای 

است. 
در هر طرف فک باال 4 دندان »یک دندانه« دارد. 
موها مخملی اند، رنگ آن ها در قسمت پشت تیره 
و در زیر بدن متفاوت از سفید تا سیاه است. دم 
نیز دو رنگ است. بین پینه ها و پنجه های دست 
به شنا کردن حیوان  دارد که  بلندی  پا موهای  و 
تا   65 جانور  این  تنه  و  سر  طول  می کند.  کمک 
85 میلی متر، درازای دمش 44 تا 67 میلی متر، 

ارتفاع پاها 14 تا 18 میلی متر و میانگین وزن 
تا کنون  ایران  در  است.  16 گرم  تا   7/5 آن ها 
وجود آن از 16 کیلومتری جنوب شرقی گرگان و 
چشمه شش پیر سیدان در استان فارس گزارش 
از  نشده ای  ثبت  گزارش های  نیز  و  است  شده 
در  واقع  رودخانه های  اطراف  در  آن  مشاهده 
این جانور  دارد.  وجود  تنکابن  ارتفاعات جنوب 
روز و شب فعال است. به صورت انفرادی زندگی 
می کند. شناگر ماهری است و می تواند در زیر 
آبزیان  و  الرو حشرات، کرم ها  از  برود.  راه  آب 
کوچک تغذیه می کند. در اوایل بهار جفت گیری 
می کند. دوره آبستنی حدود ۲4 روز است و چهار 
می زاید. چشم های  بی مو  و  بچه کور  هشت  تا 
تا سه  باز می شود. دو  از دو هفته  بعد  نوزادان 
سال  دو  حدود  عمر  طول  می زاید.  سال  در  بار 

ایران بیابان های  و  است./ کویرها 

حشره  خور آبزی 
مدیترانه ای

آبشار طوف کما

درخواست ادامه یافتن حضانت مادران 
پس از هفت سالگی کودک

تنوع زیستی همیشه به سبب جذابیت های 
مورد  بسیار  عمومی  آموزش های  در  طبیعی 
توجه بوده است. تنوع زیستی بستر حیات و 
توسعه بر روی کره زمین بوده و اجزای آن در 
توسعه و زیستمندی انسان ها و پایداری حیات 
نقش اساسی دارند. به طوری که در سال های 
اخیر فعالیت رسانه های جمعی مانند روزنامه، 
رادیو و تلویزیون روند روبه رشدی در خصوص 
پرداختن به تنوع زیستی داشته است. عالوه 
بر این سطح آموزش های عمومی در این حوزه 
نیز روز به روز همزمان با افزایش آموزش های 
محیط زیستی باالتر رفته است. حال سوال 
اینجاست که منابع علمی و کارشناسان کافی 
برای پرداختن به تنوع زیستی و آموزش آن 
در کشور وجود دارد؟ آیا از منابع و کارشناسان 
تنوع زیستی به نحو درست استفاده می شود؟ 
آیا آموزش های تنوع زیستی به نحو مطلوب 
قرار  مخاطب  اختیار  در  را  درست  اطالعات 
می دهند؟ به چه میزان اطالعات اشتباه منتشر 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  به  می تواند  شده 
آسیب رسان باشد؟ و بسیاری از سواالت دیگر 
را  زیستی  تنوع  امروزه ذهن کارشناسان  که 

مشغول کرده است.
در  زیستی  تنوع  تعداد کارشناسان  واقع  در 
کشور به دلیل نبود وجود ظرفیت های شغلی 
در داخل کشور بسیار اندک و محدود است، 
در حالی که از ظرفیت همین کارشناسان نیز 
آموزشی  مختلف  بخش های  در  ندرت  به 
با  می شود.  استفاده  کشور  در  پژوهشی  و 
این که هر روز شاهد انتشار اطالعات سمعی 
و بصری بسیاری در خصوص تنوع زیستی 

از منابع مختلف هستیم، ولی متاسفانه هیچ 
کارشناس ناظری برای صحت سنجی و تایید 
این اطالعات وجود ندارد. اطالعاتی که امروزه 
در منابع مختلف منتشر می شوند بعضا دارای 
اشتباهات بسیار فاحش و در برخی مواقع به 
سبب انتشار اطالعات نادرست موجب افزایش 
تعارضات انسان و حیات وحش و سخت تر 

کردن کار مدیریت تعارض می شوند.
خصوص  این  در  ذکر  قابل  موارد  از  یکی 
مستندات حیات وحش پخش شده از رسانه 
ملی است. به ویژه مستندهای حیات وحش 
و  ترجمه  مترجمی  تیم  توسط  خارجی که 
دوبله می شوند، درحالی که هزینه زیادی برای 
ترجمه و دوبلوری اختصاص داده می شود، به 
تنوع زیستی و  نبود نظارت کارشناس  دلیل 
حیات وحش در پروسه تولید این مستندات 
به  درستی  به  مستند  در  موجود  اطالعات 
مخاطب انتقال داده نمی شود. متاسفانه نگاه 
اشتباه به تنوع زیستی واحساس نیاز نکردن 
در  زیستی  تنوع  کارشناس  از  استفاده   به 
حوزه های مختلف باعث شده است امروزه در 
رسانه های جمعی شاهد تکرار این اشتباهات 
و ارائه اطالعات اشتباه به مخاطبان و جامعه 
تنوع  مشاوران  از  استفاده  باشیم.  عمومی 
زیستی و حیات وحش در رسانه ها می تواند 
گامی موثر در کاهش اشتباهات و انتشار آن ها 
و مشاوره  باشد. همچنین حضور  در جامعه 
کارشناس تنوع زیستی در پروژه های آموزش 
محیط زیست بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر 
افزایش  و  اثرگذاری  دنبال  به  ما  اگر  است. 
آگاهی های عمومی در راستای حفاظت از تنوع 
زیستی کشورمان هستیم، گام اول ارائه درست 
و صحیح اطالعات به جامعه مخاطب است.

عدم حضور کارشناس تنوع زیستی و راه ناکجاآباد 
آموزش و آگاهی رسانی
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