
رئیس جمهور:

 به دولت آمدیم تا بستر فسادزا
را اصالح کنیم

رئیس دولت سیزدهم با بیان این که قرار است در کشور تصمیم های سختی 
بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی 

که پیش روی اقتصاد است رهنمود می کند. 

»پیام ما« درباره آیین ها و نغمه های آب 
در مناطق مختلف ایران گزارش می دهد

 باران خواهی
 با پا درمیانی عروس ها

مروری بر چالش هایی که حیات 
جنگل ها را در ایران تهدید می کند:

کالف سردرگم 
طبیعت گردی

 بیش از ده هزار گونه
 از مهره داران در معرض 

تهدید انقراض

 افزایش ۱۶۰ مگاوات
  به ظرفیت برق کشور

 تا پیک تابستان

شهروندانی که از پس طرح های مدیران 
شهری برنمی آیند

 چه طرح های دیگری 
 به سرنوشت پیاده راه

۱۷ شهریور دچار می شوند؟

بررسی سرنوشت یوزها بدون حضور متخصصان
قاسم پوری: بیش از هرچیز نشانه هایی از سهم خواهی را در این نشست شاهد بودیم، در عین حال از کار مهم تر یعنی حفاظت زیستگاه دور شده ایم

نشست فراکسیون محیط زیست برای »بررسی مرگ توله یوزپلنگ های ایران« با انتقاداتی همراه شد

 گفت وگوی »پیام ما« با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس دهم 

نتیجه استثنائات طرح شفافیت محرمانگی استنتیجه استثنائات طرح شفافیت محرمانگی است
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شماری از گندمکاران ماهشهری از تاخیر در پرداخت 
مطالبات خود گندم گالیه داشته و خواستار تسریع در 

روند پرداختی ها شدند.
به گزارش ایرنا به گفته کشاورزان گندمکار ماهشهری 
، قرار بود مطالبات ما ۲۴ساعت پس از تحویل گندم 
تحویل  از  هفته  سه  با گذشت  ولی  شود  پرداخت 
محصول، خبری از واریز مطالبات نشده است.کشاورزان 
ماهشهری خواستار پرداخت مطالبات خود برای تسویه 
حساب بدهی های خود در کوتاه ترین زمان ممکن 
امسال  ماهشهری  کشاورزان  آمار  شدند.براساس 
بیش از ۲۵ هزار تن گندم به قیمت تضمینی به دولت 
فروختند.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع 

طبیعی ماهشهر روز شنبه:گندمکاران این منطقه مدام 
به مسئوالن مربوطه و بانک کشاورزی مراجعه می کنند 
ولی تاکنون پولی بابت فروش گندم به دولت دریافت 
نکرده اند.حامد یوسفی با بیان اینکه تعدادی کشاورز 
گندمکار مطالبات خود را گرفته اند ولی بخشی هنوز 
در انتظار دریافت طلب خود هستند افزود: گندمکاران  
انتظار دارند متولیان و دستگاه های مسوول در اسرع 
وقت نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کنند 
تا بیش از این کشاورزان نگران این موضوع نباشند.

مطالبات گندمکاران  پرداخت  در  تاخیر  داد:  ادامه  او 
باعث می شود در آینده برخی کشاورزان برای تامین 
نیاز خود به دام دالالن بیفتند و حاصل دسترنج خود 

سودجویان  به  تضمینی  خرید  قیمت  از  پایین تر  را 
بفروشند.یوسفی افزود:این نگرش که در حال گسترش 
بین کشاورزان گندمکار منطقه و خوزستان   است نگرانی 
نظام صنفی کشاورزی به  عنوان یک تشکل مردمی را 
افزایش داده است.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
تا  زمان کاشت  بیان کرد:  ماهشهر  طبیعی  منابع  و 
برداشت گندم حدود هفت تا هشت ماه است و در 
این مدت کشاورزان در شرایط نامساعد اقتصادی به سر 
می برند و تمام امیدشان به روزی است که با دریافت 
بهای محصول خود سامانی به شرایط زندگی و خانواده 
بدهند در این شرایط حتی یک روز تاخیر در پرداخت 

مطالبات آنها را در شرایط بدی قرار می دهد.

گله گندمکاران ماهشهری از تاخیر در پرداخت مطالبات شان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت دوم

صفحه 6

آگهـی مناقصــه  »  ارزیــابی کیـفی   «
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد   2۰۰۱۰924۰9۰۰۰۰3۰

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی
مطالبات   ،وصول  گازبانی   ، وامداد  برداری  بهره  خدمات   : مناقصه  2-موضوع 

،تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد 
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارابودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از  سازمان برنامه و بودجه 
پ - دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
امضای  گواهی  دریافت  و   www.setadiran.ir سایت  در  نام  ثبت  د- 

الكترونیكی
 08:00 از ساعت  از سایت مذکور   : ارزیابی کیفی  4-دریافت کاربرگهای استعالم 

مورخ 1401/02/31   تا مورخ 1401/03/04 اعالم شده در سامانه ستاد
مطابق  مربوطه  مستندات  همراه  به  كیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  5-بارگذاری 

مندرجات آن : تا مورخ 1401/03/21 اعالم شده در سامانه ستاد
شماره  مصوبة  مطابق   : كار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  6-نوع 
123402/ت50659هـ  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  مراحل  كلیه  گردد  می  7-یادآورد 

الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
حمایت  و  كشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداكثر  قانون  8-رعایت 
ایرانی ثبت شده در  الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای  ایرانی  از كاالی 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 

شایان ذكر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 
37640036  - 051 تماس حاصل شود.

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.02.31-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.03.01شناسه آگهی : 1319401 م الف -1

 آگهی مزایده عمومی
فروش امالک و مستغالت )۱4۰۰2۷888۱5(

شهرداری محی آباد در نظر دارد 5 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده مرجع 14002788815 به صورت 

الکترونیکی بفروش برساند .

نوبت اول : 1401.02.26- نوبت دوم : 1401.03.01

زمان انتشار در سایت : 1401.02.24                             
مهلت  بازدید: 1401.02.24 لغایت 1401.03.04

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401.03.04                          
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : 1401.03.16

زمان بازگشایی : 1401.03.17                                    
زمان اعالم به برنده : 1401.03.18

•در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
اداره كل راه آهن یزد -اداره تداركات و پشتیبانی

آگهی دعوت به 
مزایده عمومی  

نوبت دوم

نوبت دوم

صفحه 7

وزارت راه وشهرسازی
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 
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»شفافیت  طرح  تصویب  درپی   
در  مجلس،  در  سه گانه«  قوای 
انتقاد کردید.  این مصوبه  به  توییتی 
علت مخالفتتان با مصوبات مجلس 

در این طرح چیست؟
شفاف  و  صریح  را  نکته  این  باید  ابتدا 
اعالم کنم که شفافیت سیاسی، مفسده 
بسیاری  جلوی  و  رسانده  حداقل  به  را 
اما  می گیرد.  را  اشتباه ها  و  خطاها  از 
به هرحال وقتی از شفافیت حرف می زنیم، 
در  آن که  از  بیش  عمل  در  نمی توانیم 
راستای شفاف سازی گام برداریم، دنبال 
محرمانگی بیشتر باشیم. این نمایندگان 
قبال  در  و  هستند  ملت  وکیل  مجلس، 
ندارم  حق  ما  دارند.  وظایفی  موکالنشان 
هیچ موضوع و مسئله ای را »محرمانه« و 
دور از اطالع جامعه نگه داریم. اما در حال 
یازدهم  مجلس  که  طرحی  این  حاضر 
کلیاتش را پس از ۲ سال جار و جنجال و 
شعار و وعده و تغییر و بازنویسی، باالخره 
به تصویب رساند، آن قدر تبصره و استثنا 
دارد و آن قدر خط قرمزها و محرمانگی های 
ناضرور و ساختی به طرح تحمیل شده 
که به واقع درصورت تکمیل روند تصویب 
قرار  که  نیست  معلوم  درنهایت  طرح، 
است در سایه اجرای چنین قانونی، چه 
اساسًا مجلس  شفافیتی حاصل شود و 
با این طرح دنبال شفاف سازی چه بوده 

است!

که  بود  چنان  استثنائات  این   
با  تضاد  در  را  آن  ناظران  بعضی 
که  طرح  اولیه  و  اصلی  هدف 
و  کرده  عنوان  باشد،  »شفافیت« 
عماًل  موارد  این  بعضی  که  معتقدند 
منجر به محرمانگی بیشتر خواهد شد؛ 
را که  استثنائاتی  از  به کدام یک  شما 
گرفته،  نظر  در  طرح  این  در  مجلس 

انتقاد دارید؟
تمامی  درمورد  آراء  شفافیت  اواًل   
و  »صنفی«  ماهیت  و  جنبه  مصوباتی 
و  شده  مستثنی  دارند،  »منقطه ای« 
بود  قرار  همین طور  ماند.  خواهد  پنهان 
شفاف  نیز  هیات رئیسه  جلسات  الاقل 
این  با  و  نداد  رای  مجلس  که  شود 
اینطور  همین طور  کرد.  مخالفت  بخش 
صرفًا  آراء  شفافیت  این  پیداست  که 
اگر  به مصوبات مجلس است و  مربوط 
بازماند،  تصویب  از  و  نیاورد  رای  طرحی 
شده که  مستثنی  قانون  این  شمول  از 
نمایندگان  است.  عجیب  بسیار  هم  این 
مجلس مکلف به شفافیت هستند و این 
نمایندگان  است که  اخالقی شان  وظیفه 
نباید خوف و هراس داشته باشد و باید 

با  بنابر دیدگاه کارشناسی خود و همسو 
به لحاظ سیاسی  گرایش و رویکردی که 
و اجتماعی و فرهنگی مطرح کرده، رای 
در  صداقت  به  موظف  نمایندگان  بدهد. 
مقابل افکار عمومی هستند و شهروندان 
هم بر اساس دیدگاه و گرایش و رویکرد 

می دهند. رای  کاندیداها 

 اما آیا مشکل نگرانی یا هراس و 
واهمه نمایندگان از افکار عمومی 
اصلی  مشکل  می رسد  نظر  به  است؟ 
شورای  استصوابی«  »نظارت  همان 
بارها مطرح  باشد و چنان که  نگهبان 
می دهد  ترجیح  نماینده ای  اگر  شده 
به واسطه  عمدتًا  بماند،  مخفی  رایش 
شورای  ازسوی  ردصالحیت  از  نگرانی 
نگهبان است، نه مردم؛ شما این طور 

فکر نمی کنید؟
بجا  هم  نگرانی  این  اما  متوجهم  چرا؛ 
نگهبان  شورای  اگر  فرض  بر  اما  نیست. 
به دلیل آرای یک نماینده، او را در انتخابات 
بعد ردصالحیت کند، این اعضای شورای 
نگهبان هستند که خالف کرده و از آن سو، 
تصویری  به نحوی  هم  نمایندگان  اگر 
مغایر واقعیت و خالف آرایشان به شورای 
نگهبان القا کنند و به این وسیله تاییدیه 
بگیرند، حقوقی که دریافت می کنند، حرام 
است. شخصًا در همین انتخابات مجلس 
یازدهم و در نشستی که با اعضای شورای 
باور  آن  به  را که  آن چه  داشتم،  نگهبان 
و  کردم  مطرح  روشن  و  صریح  دارم، 
البته ردصالحیت شدم اما ایرادی نیست. 
درواقع شاید شورای نگهبان دیدگاه من را 
نپسندد اما این دلیل نمی شود که دروغ 
»انقالبی«  را  خود  مجلس  اگر  بگویم. 
معرفی می کند و نمایندگان ادعای تدین 
و اسالم دارند، نباید از شورای نگهبان و 
هیچ نهادی هراس داشته باشد. ما تنها 
مطرح  صادقانه  را  دیدگاه مان  می توانیم 
رای  نداشتند،  دوست  مردم  اگر  و  کنیم 
نمی توانیم تصویری  داد. ما که  نخواهند 
غیرواقع از خود ارائه کنیم؛ این ها بسیار 
و  ریا  و  نفاق  این ها  است.  خطرناک 
در حال  متاسفانه  است.  تزویر  و  تظاهر 
حاضر قانون گذار در جریان تصویب طرح 
شفافیت، استثنائاتی را برای خود و برخی 
از نهادها درنظر گرفته که با اهداف اولی 
قانونگذاران  به عنوان  ما  است.  تضاد  در 
مملکت حق نداریم خودمان را از شمول 
شفافیت در برخی حوزه ها مستثنی کنیم.

 حتمًا در جریان هستید که وقتی 
»طرح شفافیت آرای نمایندگان« 
فراکسیون  ازسوی  دهم  مجلس  در 
بودند،  اقلیت  در  که  اصولگرایان 

به  دیگر  فراکسیون  دو  شد،  مطرح 
»آرای  به  »شفافیت«  دادن  تقلیل 
نمایندگان« انتقاد داشته و استدالل 
اتفاقًا  مخفی«  »رای  می کردند 
به نحوی ضامن »شفافیت سیاسی و 
به  آن؛  نافی  نه  است،  پارلمانی« 
امید  فراکسیون  هم  دلیل  همین 
مجلس دهم، طرح »شفافیت قوای 
با  حاال  که  کرد  پیشنهاد  را  سه گانه« 
اصولگرای  مجلس  در  تغییراتی 

یازدهم به تصویب رسید.
مرکز  دهم،  مجلس  همان  در  ببینید 
همکاری  با  پژوهشی  در  پژوهش ها 
را  شفافیت  پژوهشی  شریف  دانشگاه 
در ۴0 پارلمان در جهان بررسی کرد. اگر 
از  یکی  مجلس،  همان  در  نکنم  اشتباه 
نکنم  اشتباه  اگر  که  اصولگرا  نمایندگان 
تریبون  پشت  بود،  حاجی دلیگانی  آقای 
از وضعیت زندگی و کار  رفت و گزارشی 
بازه  در  امریکایی  سناتورهای  از  یکی 
ارائه کرد و  زمانی 10 یا 1۵ ساله گذشته 
شهروندان  تمامی  چطور  داد که  توضیح 
امریکایی و حتی غیرامریکایی می توانند 
جزئیات  از  وبسایت  یک  به  مراجعه  با 
اموال، پرداخت مالیات، حقوق و مزایا و 
جزئی ترین مسائل مالی سناتورها باخبر 
شفافیت  به سوی  است  قرار  اگر  شود. 
سیاسی و پارلمانی گام برداریم، قطعًا این 
مسائل است که نیازمند شفافیت است. 
نمایندگان«  آرای  »شفافیت  درمورد  اما 

است. حاکم  شرایط  همین  هم 

 اما این طیف خاص مخالفان که 
به  شفافیت  دادن  تقلیل  به 
شفافیت رای نمایندگان ایراد داشتند، 
قدرت گروه های  و  نقش  بر  تاکید  با 
نمایندگان  که  بودند  نگران  ذی نفوذ 
نباشد،  مخفی  آرایشان  درصورتی که 
تن به خواست آن گروه ها بدهند. ما 
از  به حدودی  نیز  در مباحث قضایی 
و  متهمان  برای  حتی  محرمانگی 
موکالنشان قائلیم و کارشناسان تاکید 
محرمانگی،  از  شکل  این  که  دارند 

ضامن برقراری عدالت است.
وضعیت پارلمان با امور قضایی متفاوت 
مجلس  یا  امریکا  درهمان کنگره  است. 
ثروت  جزئیات  که  همان طور  سنا، 
نمایندگان و سناتورها در دسترس عموم 
کاماًل  نیز  نمایندگان  آرای  دارد،  قرار 
موظفند  نمایندگان  درواقع  است.  شفاف 
و  جمعی  خرد  با  همراستا  و  همسو  که 
نظر حزبشان عمل کنند و اگر نماینده ای 
تخطی کرد، حزب این حق را برای خود 

قائل است که با آن نماینده به عنوان یک 
ممکن  البته  کند.  برخورد  متخلف  عضو 
است شما بگویید سیاست ورزی در کشور 
نیست. درست  ما، سیاست ورزی حزبی 
است اما به هرحال این بخشی از مسیر 
توسعه سیاسی است و ما نیز چاره ای جز 

نداریم. آن  پیمودن 

استثنائاتی که  بر  بگذارید کمی   
شده،  اعمال  طرح  این  در 

شویم. متمرکز 
مصوبات  به  مربوط  موارد  این  از  یکی 
حال  است.  »منطقه ای«  و  »صنفی« 
آن که اتفاقًا آرای نمایندگان به این دست 
باشد.  شفاف  باید  که  است  مصوبات 
طرح های  به  نمایندگان  آرای  درواقع 
رتبه بندی  طرح  همین  ازجمله  صنفی 
و  معلمان  تا  شود  شفاف  باید  معلمان 
فرهنگیان بدانند که کدام نماینده با این 
مخالفند.  کسانی  چه  و  موافق  موضوع 
شفافیت  به  مجلس  دیدیم  چنان که 
جلسات  در  هیات رئیسه  اعضای  آرای 
این هیات و اصواًل شفاف سازی جلسات 
و عملکرد هیات رئیسه رای نداد. ضمن 
نمایندگی  وظیفه  و  اختیار  اصواًل  آن که 
شخص  به  قائم  و  نبوده  واگذاری  قابل 
و  اختیارات  این  باشد  قرار  چه  است؛ 
وظایف به هیات رئیسه واگذار شود، چه 
نماینده. چند  یا  یک  یا  یک کمیسیون 

استثنائات  این  از  دیگر  یکی   
است  ناکام  به طرح های  مربوط 
آرای  مجلس،  تصمیم  بنابر  که 
نمی رسد،  تصویب  به  که  مصوباتی 
این  در  نظرتان  شد؛  نخواهد  شفاف 

رابطه چیست؟
این مورد از جمله آن استثنائات نادرستی 
است که آقایان در جریان تصویب طرح 
کردند.  تحمیل  طرح  این  به  شفافیت 
چراکه اتفاقًا شهروندان در بسیاری مواقع 
این حقشان  اساسًا  و  بدانند  می خواهند 
به فالن  نمایندگان  بدانند کدام  است که 
ناکام مانده، رای مثبت داده و  طرح که 

چه کسانی به آن رای منفی داده اند.

نظام  و  کشور  هر  در  سیاسیون   
سیاسی احتماال چندان تمایلی به 
و  کار  امور  جزئیات  شدن  آشکار 
زندگی شان نداشته باشند اما از آن جا که 
تجربه  به مدد  و  به مرور  زمان،  گذر  در 
»شفافیت  که  دریافته اند  بشری 
اما  دارد  دردسرهایی  اگرچه  سیاسی« 
مواهبی نیز دارد که در مجموع بر مضرات 
می کند،  ایجاد  که  محدودیت هایی  و 
می گویید  که  آن طور  اگر  می چربد؛ 
استثنائات و قیودی که مجلس یازدهم 
بر طرح شفافیت وارد کرده، در تضاد با 
هدف اساسی طرح است، اصواًل مجلس 

چرا دنبال شفافیت است؟
خب در این سال ها، پیرو رشد و توسعه 
به  دیگر  شهروندان  سیاسی،  فرهنگ 
صرف آشنایی قومیتی یا موارد این چنینی 
دست به انتخاب نمی زنند و به کاندیدایی 
رای می دهند که فردی توانمند و کاردان، 
صادق و پاکدست و سالم باشد و خود را 
و فرهنگی  اقتصادی  از مفاسد سیاسی، 
این  در  متاسفانه  می دارد.  نگه  مصون 
مفاسد  و  اختالس  از  بسیار  سال ها 
شنیده ایم  مسئوالن  و  مدیران  اقتصادی 
ظرف  دولتی،  مدیر  یک  می بینیم  و 
مدت زمانی بسیار کوتاه به دارایی هنگفتی 
طبیعتًا  نیز  جامعه  و  کرده  پیدا  دست 
همین  حساسند.  مهم  این  به  بسیار 
به هرحال  شده که  باعث  جامعه  آگاهی 
همین نمایندگان انقالبی هم سعی کنند 

معرفی کنند. شفافیت  حامی  را  خود 

 اما این طیف از محافظه کاران و 
اصولگرایانی که هم اکنون قدرت 
را در مجلس و البته دیگر قوا و نهادها 
نه  هرگز  گذشته  در  دارند،  اختیار  در 
جامعه  و  سیاسی  شفافیت  دغدغه 
مدنی داشتند، نه ادعایش را. درواقع 
رای  پایگاه  ویژگی های  به  باتوجه 
به نسبت ثابتی که دارند، حتی ابایی از 
اعالم  را  این موضع  نداشتند که  این 
کنند که این موضوعات را در اولویت 
وضع  این  در  تغییری  آیا  نمی دانند. 

رخ داده است؟
به نظرم این طرح صرفًا واکنشی است به 
مطالبه شفافیت که این سال ها با گشترس 
در  اما  گرفته  شکل  جامعه  در  ارتباطات 
عمل کاری نکرده اند. درواقع صرفًا طرحی 
تصویب  به  را  شتر-گاو-پلنگ  به اصطالح 
رسانده اند تا بتوانند ادعای شفافیت کنند اما 
در عمل، تغییری در عملکرد این نمایندکان 
داده  رخ  تغییری  اگر  و  داد  نخواهد  رخ 
باشد _که رخ داده است_ تغییراتی است 
در بطن جامعه و در راستای ارتقای سطح 
آگاهی و فهم سیاسی شهروندان. درواقع 
محافظه کاران تغییری نکرده اند؛ بلکه این 
جامعه است که تغییر کرده و این شهروندان 
و  سیاسی  شناخت  و  آگاهی  با  هستند 
مدنی بیشتر، در مسیر توسعه سیاسی گام 

برمی دارد و پیش می رود!

گفت وگوی »پیام ما« با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس دهم

نتیجه استثنائات طرح شفافیت 
محرمانگی است
مجلس طرحی به اصطالح شتر-گاو-پلنگ را تصویب کرده تا بتوانند ادعای شفافیت کنند

سخگوی دولت خبر داد
شورای راهبری فناوری ها 
و تولیدات دانش بنیان 

به ریاست رئیس جمهوری 
تشکیل می شود

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب قانون 
جزئیاتی  دانش بنیان«،  تولید  »جهش 
را  آن  مفاد  و  طرح  این  تصویب  روند  از 

کرد. اعالم 
علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت 
دولت در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعالم این 
خبر، اظهار کرد: طرح »جهش تولید دانش 
بنیان« به تایید شورای نگهبان رسیده و به 
عنوان قانون الزم االجرا در دستور کار دولت 

قرار گرفته است.
سال  در  قبل  دولت  اینکه  یادآوری  با  او 
دفتر  رئیس  امضای  به  نامه ای  طی   ۹۹
سابق رئیس جمهوری با تصویب این طرح 
با  سیزدهم  دولت  گفت:  کرد،  مخالفت 
توجه به منویات رهبر معظم انقالب و نیاز 
حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای کار 
حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان 
را در دستور کار جدی خود قرار داده و از 
تولید دانش بنیان«  تصویب طرح »جهش 

کامل کرد. حمایت 
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین منظور 
مثبت  نظر  مصوبه ای  طی  سیزدهم  دولت 
خود را درباره تصویب این طرح به مجلس 
علمی  و  مجلس  امور  معاونان  اعالم کرد. 
فناوری رئیس محترم جمهوری هم از چند 
این  رساندن  سرانجام  به  برای  پیش  ماه 

طرح در مجلس تالش زیادی کردند.
موافقت  اگر  تاکید کرد:  دولت  دبیر هیئت 
دولت با این طرح اعالم نمی شد، به دلیل 
اعضای  زیاد  احتمال  به  آن،  مالی  بار 
مشمول  را  طرح  نگهبان  شورای  محترم 
را  آن  و  دانسته  اساسی  قانون   ۷۵ اصل 
»جهش  طرح  نهایت  در  نمی کردند.  تایید 
به  اردیبهشت ماه   ۲1 دانش بنیان«  تولید 
به  تبدیل  و  رسید  نگهبان  شورای  تایید 

شد. الزم االجرا  قانون 
قانون  اینکه  بیان  با  بهادری جهرمی 
ماده   ۲0 در  دانش بنیان«  تولید  »جهش 
در  را  توجهی  قابل  مزایای  تبصره   10 و 
این  در  کرد:  تصریح  است،  نظرداشته 
به  ملزم  اجرایی  دستگاه های  قانون 
از  استفاده  و  فناورانه  اولویت های  تعیین 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان جهت رفع 
رئیس  شده اند.  فناورانه  نیازمندی های 
کرد:  تصریح  دولت  اطالع رسانی  شورای 
شرکت های  گریبان گیر  مشکالت  از  یکی 
قرار  اختیار  در  و  خام فروشی  دانش بنیان، 
قانون  است.  ارزان  اولیه  مواد  نگرفتن 
جدیدالتصویب به منظور رفع این مشکل و 
صادرات  برای  خام فروشی،  انگیزه  کاهش 
است. کرده  وضع  مالیات  هم  نیمه خام  مواد 
که  نکته  این  بیان  با  جهرمی  بهادری 
شرکت های  توسعه  در  عدالت محوری 
برای  ایجاد سازوکار استانی  دانش بنیان و 
هم  استان ها  در  فناوری  و  نوآوری  تقویت 
در این قانون مورد اشاره بوده است، گفت: 
جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخش های 
با شرکت های  غیردولتی  عمومی  و  دولتی 
این  نوآوری های  دیگر  از  نیز  بنیان  دانش 

می آید. حساب  به  قانون 
موجب  به  کرد:  اعالم  دولت  سخنگوی 
فناوری ها  راهبری  »شورای  قانون  این 
ریاست  به  دانش بنیان«  تولیدات  و 
وزرا  از  تن  چند  حضور  و  رئیس جمهوری 
مرتبط  اعضای کمیسیون های  از  جمعی  و 
تشکیل  اسالمی  شورای  مجلس  در 
تعیین  در  شورا  این  داد.  خواهد  جلسه 
از  حمایت  به  راجع  کالن  سیاست های 
و  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها 
و  تسهیالت  مزایا،  ارائه  مانند  مواردی 
امتیازات به شرکت های دانش بنیان نقش 
می کند. ایفا  شتاب دهنده ای  و  تسهیل گر 
جهش  اینکه  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
کامل تولید و حمایت واقعی از شرکت های 
و  فرابخشی  همکاری  نیازمند  دانش بنیان 
است،  هم  قوا  سایر  در  اقداماتی  تدارک 
این نکته هم توجه  به  گفت: قانون جدید 
این  در  مثال  یک  عنوان  به  است.  داشته 
قانون ایجاد دادگاههای تخصصی از سوی 
و  دانش بنیان  برای شرکتهای  قضائیه  قوه 
دعاوی  به  رسیدگی  در  تسهیل  و  تسریع 
شده  واقع  اشاره  مورد  هم  آنها  حقوقی 

است.
این  بیان  با  پایان  در  دولت  سخنگوی 
موضوع که ماده 10 این قانون در چند بند 
بازار  رونق  منظور  به  راهکارهایی  جداگانه 
است،  کرده  ارائه  دانش بنیان  محصوالت 
گفت: با عزمی که بین همه قوا در خصوص 
شرکت های  و  فناوری  پایه  بر  تولید  رونق 
دانشبنیان وجود دارد، مفاد این قانون یک 
می آید  حساب  به  مهم  و  جلو  به  رو  گام 
ان شاءهللا  آن  درست  اجرای  صورت  در  و 
دانش بنیان  تولید  موانع  از  مهمی  بخش 

می شود. مرتفع 

رئیس جمهور:

به دولت آمدیم تا بستر فسادزا 
را اصالح کنیم

است  قرار  این که  بیان  با  سیزدهم  دولت  رئیس 
شاید  گفت:  بگیریم،  سختی  تصمیم های  کشور  در 
برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق 
روشنی که پیش روی اقتصاد است رهنمود می کند. به 
نخستین  در همایش  رئیسی  ابراهیم  ایسنا،  گزارش 
ایران،  اقتصاد  در  خصوصی سازی  بین المللی  رویداد 
اظهار کرد: برای همگان روشن است که اقتصادی که 
زیادی  مشکالت  است،  دولتی  آن  درصد   ۸0 حدود 
بر  باید  برای همگان روشن است که  دارد. همچنین 
اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی 
بر اصل ۴۴ تاکید شده است. رئیس جمهور با تاکید 
باید  نباید متصدی باشد، اظهار کرد:  بر این که دولت 
حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید 
بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. 
در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم 
می بینم که کارخانه ها تعطیل شده و سالن ها به انبار 
سیب زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود 
که چه کنیم که پرونده ها در قوه قضائیه ساخته نشوند. 
ما به دولت آمده ایم تا بستر فسادزا را اصالح کنیم تا 
اصال پرونده ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به 
پیگیری باشد. او با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور 
این  علل  باید  کرد:  اظهار  است  بوده  درصد  یک   0.۴
موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی 
در حد یک آرمان باقی می ماند و یا قابل انجام است.

عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی

زیردست وزیران و نفوذی ها 
تالش می کنند دولت 

بی کفایت شناخته شود 
نوشتیک عضو شورای مرکزی حزب  ایران  بان  دیده 
موتلفه اسالمی  معتقد است: وقتی گره ها زیاد شده اند 
مسلم  است٬  گرفته  قرار  تنگنا  در  مردم  معیشت  و 
تا  انجام می دهند  را  است که خرابکاران تالش خود 
نگذارند آب خوش از گلوی مردم پایین برود تا از این 
طریق وجهه دولت را خراب کنند. بر همین اساس از 
بیرون و درون کشور برنامه هایی را پیگیری می کنند 
پایگاه  به گزارش  بیاید.  به وجود  التهاب  تا در کشور 
در  انواری  حسین  ایران،  دیده بان  خبری-تحلیلی 
در  التهاب  ایجاد  دنبال  چه کسانی  این که  به  پاسخ 
انقالب  سفره  از  همان هایی که  هستند، گفت:  کشور 
بهره های زیادی بردند و بعد از اینکه از قدرت خارج 
شدند، بیکار نمی نشینند و هر طور که بتوانند چوب الی 
چرخ امور می گذارند تا دولت نتواند فعالیتش را در 
آرامش پی بگیرد. به نظر من این توقع که دولت بتواند 
با سرعت همه مشکالت را از بین ببرد، توقعی بی جا 
است. او گفته است: همه چهره هایی که برای حضور در 
دولت فراخوانده شده اند،  در طول این ۹ ماه بی وقفه 
تالش می کنند تا بتوانند شرایط خوبی برای مردم رقم 
بزنند. در واقع این دولت تازه نفس است که از جوانان 
دست  زیر  اما  می برند.  بهره  متعهدی  و  تازه نفس 
و  غیرکارشناسی  تصمیم گیری های  با  عده ای  وزیران 
خراب  را  چیز  همه  دارند  تالش  دشمن  نفوذی های 
کنند تا دولت از نظر مردم دولتی بی کفایت شناخته 
شود. راه مقابله با چنین مانع تراشی هایی این است تا 
با اطالع رسانی صحیح توطئه های خرابکاران و خارج 
اصلی  دلیل  بدانند٬  مردم  و  کنند  فاش  را  نشینان 

چیست.  اخیر  گرانی های 

 رییسی دوشنبه به عمان
 سفر می کند  

بن  »هیثم  رسمی  دعوت  به  جمهور  رییس 
راس  در  و  عمان  سلطان  سعید«  آل  طارق 
می کند. سفر  کشور  این  به  بلندپایه،   هیاتی 
دیپلماسی  تداوم  در  رئیسی  ابراهیم  آیت هللا سید 
همسایگی دولت مردمی و برای گسترش تعامالت 
رسمی  دعوت  به  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی، 
عمان،  سلطان  سعید«  آل  طارق  بن  »هیثم 
بلندپایه  هیاتی  راس  در  خرداد  دوم  دوشنبه  روز 
شد. خواهد  کشور  این  پایتخت  مسقط   عازم 
العلم،  کاخ  در  رسمی  مالقات  ایسنا،  گزارش  به 
سعید«  آل  طارق  بن  »هیثم  با  دوجانبه  دیدار 
همکاری،  سند  چند  امضای  عمان،  سلطان 
فعاالن  و  تجار  با  دیدار  و  مقیم  ایرانیان  با  دیدار 
سفر  های  برنامه  جمله  از  عمانی  اقتصادی 
است. کشور  این  به  رئیسی  هللا  آیت  روزه   یک 
رئیس  سفر  اولین  مسقط،  به  رئیسی  سفر 
سلطان  دوره  در  کشور  این  به  ایران  جمهور 
رئیس  خارجی  سفر  پنجمین  و  عمان  جدید 
است. سیزدهم  دولت  فعالیت  ماه   ۹ در   جمهور 
های  زمینه  ایجاد  راستای  در  نیز  گذشته  هفته 
عمان،  و  ایران  تجاری  و  اقتصادی  روابط  گسترش 
هیاتی ۵0 نفره از تجار و فعاالن اقتصادی ایران به 

کردند. سفر  این کشور 

قانون گذار درجریان تصویب 
طرح شفافیت، استثنائاتی را 
برای خود و برخی از نهادها 
درنظر گرفته که با اهداف اولیه 
طرح شفافیت در تضاد است.

اگر مجلس خود را »انقالبی« 
معرفی می کند و نمایندگان 
ادعای تدین و اسالم دارند، 
نباید از شورای نگهبان و هیچ 
نهادی هراس داشته باشد. ما 
تنها می توانیم دیدگاه مان را 
صادقانه مطرح کنیم و اگر مردم 
دوست نداشتند، رای نخواهند 
داد. ما که نمی توانیم تصویری 
غیرواقع از خود ارائه کنیم؛ 
این ها بسیار خطرناک است؛ 
این ها نفاق و ریا و تظاهر و 
تزویر است.

درپی  آن که  باوجود   98 اسفندماه  انتخابات  جریان  در  آن،  از  پیش  حتی  و  نخست  روز  همان  از  مجلس یازدهمی ها 
ردصالحیت گسترده کاندیداهای اصالح طلب و اعتدالی، عماًل رقیبی را پیش روی خود نمی دیدند، با شعار »شفافیت« وارد 
گود شده و سعی کردند تصویری متفاوت از آن چه در ادوار پیشین، ارائه می کردند، به دست دهند. این شعار که در ادامه در 
قالب طرحی موسوم به »شفافیت آرای نمایندگان« مطرح شد، حاال در شرایطی به طور نصفه و نیمه و به باور برخی ناظران 
در تضاد و تناقض با اهداف اولیه، از تصویب مجلس گذر کرده که طیفی از ناظران معتقدند آن چه درصورت تکمیل روند 
تصویب این طرح با آن روبه رو خواهیم بود، اگر به محدودیت بیشتر نیانجامد، تاثیر چندان مثبتی در وضع و حال شفافیت 
سیاسی و پارلمانی در این مملکت نخواهد داشت. این دیدگاهی است که حاال البه الی گفت وگوی »پیام ما« با یک نماینده 
ادوار مجلس نیز با آن مواجهیم. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی که ریاست فراکسیون مستقلین والیی مجلس دهم را نیز 
برعهده داشت و از نزدیک درجریان آن چه در این راستا در مجلس پیشین مطرح شد، قرار داشت، انگیزه طراحان را در تضاد 
با خروجی کارشان می داند و معتقد است شعار شفافیت امروز محافظه کاران، واکنش ناگزیر نمایندگان انقالبی است به 

ارتقای سطح آگاهی شهروندان و توسعه نسبی جامعه ایرانی.
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پیامک شما را دربـاره 
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موسسه  عضو  دهکردی،  اسالمی  مرتضی 
انجمن یوزپلنگ ایرانی در این نشست، تکثیر 
در اسارت یوز را ضروری دانست و عنوان کرد: 
»زیستگاه های یوز یا از دست رفته، یا در حال 
از دست رفتن است. در حالی که در زیستگاه 
توران فقط 1۲ فرد یوزپلنگ شناسایی شده، 
آینده یوز نامعلوم است. در این شرایط اگرچه 
افزایش  و  کوریدورها  امن سازی  همچنان 
اما  باشد  اولویت  در  باید  محیط بانان  تعداد 
اسارت کم  در  تکثیر  اهمیت  از  موضوع  این 

نمی کند.«
او در دفاع از این پروژه ادامه داد: »این پروژه 
اضافه کرد.  فعلی  جمعیت  به  یوز  فرد  سه 
پردیسان  در  در حالی است که ۹ سال  این 
اتفاقی نیفتاد. آنچه در توران انجام شد، کاری 
در  یوزها  این  اگر  بود.  حرفه ای  و  جسورانه 
موفقیت  و  باروری  احتمال  بودند  پردیسان 
با  ادامه  در  اسالمی  بود.«  پایین  خیلی  آنها 
اشاره به چند تجربه جهانی، گفت که با روش 
تکثیر در اسارت گونه های در معرض انقراض، 

امکان بازگشت به طبیعت وجود دارد.
پیام محبی، دامپزشک و رئیس بیمارستان 
دامپزشکی ایران نیز در این نشست اشاره ی 
نبود  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دانست  اشتباه  را  وحش  حیات  دامپزشک 
حیات  دامپزشکی  تخصص  »ما  گفت:  و 
وحش نداریم بلکه تیمی متشکل از چندین 

تخصص یک گروه دامپزشکی حیات وحش 
می سازد. اصال چنین تخصصی وجود ندارد.« 
مامایِی گونه های  اضافه کرد که  ادامه  در  او 
و  ندارد  تفاوتی  خیلی  گاو  و  کرگدن  چون 
ندارد.  فرقی  هم  گربه  و  یوزپلنگ  مامایی 
انتقاداتی از سوی  با  البته  تمامی این موارد 
کارشناسنان همراه بوده است. عالوه بر این 
فرموالسیون  درباره  نگاه  تفاوت  در حالی که 
برندهای  و  توله یوزپلنگ ها  نیاز  مورد  شیر 
مختلف شیر در روزهای گذشته موضوع بحث 
میان دامپزشکان بوده، محبی اضافه کرد: »در 
توله ها  به  می شد  شیری که  دسترس ترین 

بود.«    انسان  نوزاد  شیرخشک  داد 

 از افراد متخصص 
در جلسه دعوت نشده بود

بعضی موارد مطرح شده در این نشست اما 
این  از  یکی  است.  بوده  همراه  انتقاداتی  با 
ایمان معماریان، دامپزشک حیات  منتقدان 
»پیام  به  جلسه  این  نقد  با  بود که  وحش 
ما« گفت که اگر مجلس، به عنوان نمایندگان 
پیش  از وضع  بازخواستی  مردم، می خواهد 
صالحیت  باید  ابتدا  در  باشد،  داشته  آمده 
به  را  دعوت کرده  جلسه  این  به  افرادی که 
از  »بعضی  می کرد.  بررسی  دقت  و  درستی 
صحبت های مطرح شده در این جلسه مایه 
در  اشتباهات  است  قرار  اگر  بود.  آبروریزی 

آگاه کمک  افراد  از  باید  شوند  اصالح  آینده 
اولیه  اصول  درباره  که  کسانی  نه  گرفت. 
من  تخصصی  »کار  ندارند.  آگاهی  ماجرا 
این  در  اما  است  وحش  حیات  دامپزشکی 
به  رشته ای  شد که  عنوان  راحتی  به  جلسه 
ندارد.  وجود  وحش  حیات  دامپزشکی  نام 
در  اینکه  و  است  این رشته کامال تخصصی 
رشته  این  ایران  دامپزشکی  دانشکده های 
اینکه  برای  نیست  دلیلی  نمی شود  تدریس 
دنیا  در  ندارد.  وجود  رشته ای  بگوییم چنین 
رشته های تخصصی مانند دامپزشک دام های 
 ... و  جراح  طیور،  بزرگ ،  دام های  کوچک، 
وجود دارد. این نکته عجیبی است که یکی از 

را گفت.« آن  این جلسه  در  افراد حاضر 
نکته دیگری که معماریان بر آن تاکید کرد، 
استفاده از عنوان»نژاد« از سوی محبی برای 
برای  »نژاد صرفا  او می گوید:  بود.  یوزپلنگ 
حیوانات  می شود.  استفاده  اهلی  حیوانات 
این  و  دارند  زیرگونه  و  وحش گونه  حیات 
ابتدایی ترین  که  افرادی  که  است  عجیب 
چنین  در  نمی دانند  حوزه  این  در  را  اصول 
این  می دهند.  نظر  و  شده  حاضر  جلسه ای 
آبروی  رفتن  جز  به  نتیجه ای  هیچ  جلسه 
اکولوژی  در حوزه  نداشت.  ایران  دامپزشکی 
البته  انجام گرفت که  هم خطاهای فاحشی 
متخصصان این حوزه باید درباره اش صحبت 
کنند. اما در نهایت شاید باید گفت این جلسه 

نشان داد تا چه میزان وضع دامپزشکی و به 
شکل اختصاصی دامپزشکی حیات وحش در 
ایران خراب است و در نهایت از این جلسه 
هم  خوبی  نتیجه  و  خوب  بازخورد  هیچ 

داشت.« انتظار  نمی توان 
ادامه  اینطور  را  حرف هایش  معماریان 
جلسه  این  کارشناسان  »نمی دانم  می دهد: 
انتخاب شدند. از بخش دولتی که از  چطور 
سمنان حضور داشتند اما در میان مشخص 
خصوصی  بخش  متخصصان  که  نیست 
انتخاب  چطور  جلسه  این  در  حضور  برای 
شده اند. این در حالی است که باید نظر افراد 
متخصص دانشگاهی هم شنیده می شد. ما 
افراد بسیاری در دانشگاه های مختلف داریم 
که اصال حضور نداشتند. اینها کسانی بودند که 
می توانستند دقیق صحبت کنند، راهکار بدهند 

بازخواست کنند.« نهایت  در  و 
مطرح  صحبت های  از  دیگری  بخش  به  او 
شده در این جلسه درباره استفاده از تجربه 
پیام  اشاره می کند؛  دامپزشکان خارجی هم 
از  نباید  بود که  بخش گفته  این  در  محبی 
صرفا  آنها  و  استفاده کرد  خارجی ها  حضور 
خارجند.  به  داخل  اطالعات  بردن  عاملی 
دامپزشکی،  »علوم  می گوید:  اما  معماریان 
از کشور  در خارج  است که  علومی  از جمله 
منابع  تمام  تقریبا  ما  و  بالیده  و  رشد کرده 
باید  است.  از خارج  آموزشیمان  و  اطالعاتی 

از آنها که تجربه کاری بیشتری دارند استفاده 
کرد. استفاده از علم خارج واجب است و اگر 
نمی توانیم  نمی شویم.  موفق  نکنیم  استفاده 
از اول چرخ را اختراع کنیم، باید به تجربیات 

توجه کرد.« گذشته 
تاکید می کند  دامپزشک حیات وحش  این 
باید  مجلس،  و  زیست  محیط  سازمان  که 
قبل از وقوع حادثه و بحران این پیگیری ها 
چنین  هم که  حاال که  و  می دادند  انجام  را 
وضعی رخ داده باید از افراد کاردرست و بلد 

کند. استفاده 

حفاظت از یوزها به حاشیه رفته است
»شتری با بارش گم شده و ما به دنبال 
محمود  را  مثال  این  می گردیم.«  افسارش 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  پوری،  قاسم 
تربیت مدرس درباره وضعیت فعلی حفاظت 
از یوزپلنگ می زند و به »پیام ما« می گوید: 
حفظ  مانده  مغفول  در این باره  که  »چیزی 
دو  ما  است.  یوز  از  حفاظت  کریدورهای 
بد  اما  دادیم  از دست  را  این شکل  به  توله 
نیست بدانیم در دو دهه گذشته بیش از صد 
توله متولد شده ولی درحال حاضر جمعیت 
تنها  است که  یوزپلنگ   3۵ تا   30 بین  ما 
و  هستند  ماده  هم  جمعیت  این  درصد   10
ندارد.« ماده  یوز  ما  استان های  از  تعدادی 

او از سوی دیگر ورود مجلس به این حوزه را 
درست می داند اما اضافه می کند:  »افراد بدون 
بررسی و کارشناسی به این جلسه دعوت شده  
بودند و مسائل به شکلی سطحی بررسی شد. 
ما بیش از هرچیز نشانه هایی از سهم خواهی 
را در این اتفاق می بینیم و در عین حال از کار 
مهم تر یعنی حفاظت زیستگاه دور شده ایم. 
هم  عمومی  افکار  و  است  مهم  موضوع  این 
و  سال ها  این  در  چرا  اما  هستند  آن  درگیر 
خارجی  و  داخلی  کارشناسان  از  حاال  حتی 
که تعدادشان هم کم نیست و در گروه های 

مختلف حاضرند کمک گرفته نمی شود.«
حال  به  فکری  باید  می گوید  قاسم پوری 
حفاظت از یوز در زیستگاهش کرد. »وقتی 
تعداد  است،  خطر  در  حد  این  در  زیستگاه 
در  زیادی  دام های  است،  کم  محیط بانان 
دلیل فشار معیشت  به  منطقه می بینیم که 
در مناطق زیست یوز حضور دارند، تکرار این 
مشکالت سال هاست که زندگی این حیوان 
شرایط  این  در  کرده،  روبه رو  مشکل  با  را 
زیست  محیط  فراکسیون  که  است  خوب 
نگرانشان  و  تاکید کند  هم  مسائل  این  بر 
مناطق  در  »یوز  می دهد:  ادامه  او  باشد.« 
تپه ماهوری زندگی می کرد و این مناطق به 
دلیل پتانسیل باالیی که برای زندگی دام ها 
را  قلمرویشان  یوزها  تا  شد  باعث  داشت، 
تغییر دهند و به قلب کویر بروند و آنجا هم 
به دلیل نبود غذا جوندگان را شکار کنند و در 
این  نصیبشان شود.  بهترین حالت جبیرها 
ماده  یوز  شده  باعث  مواردی  در  بی غذایی 
حدود ۲۵0 کیلومتر جابجا شود. آیا در طول 
این فاصله امکان حفاظت وجود دارد؟ قطعا 

است.« خیر  جواب 
قاسم پوری بار دیگر تاکید می کند که با این 
روی  دهه  این  پایان  تا  نتوان  شاید  شرایط 
مشکلی  این  و  کرد  کار  هم  تعداد  همین 
است که باید حل شود. »نبود نگاه تخصصی 
این  در  نیست  دلسوزی  از سر  نگاهی که  و 
است  حالی  در  این  بود.  حاکم  نشست 
بسیار  اکولوژیست های  و  دامپزشکان  که 
دارند  توانایی در داخل و خارج کشور وجود 
که مجلس می تواند با حضور آنها این راه را 
بهتر طی کند. شاید باید رویکرد سهم خواهی 
موارد  این  به  و  برود  بین  از  و مطرح شدن 

شود.« توجه  جدی تری 

نشست فراکسیون محیط زیست برای »بررسی مرگ توله یوزپلنگ های ایران« با انتقاداتی همراه شد

بررسی سرنوشت یوزها بدون حضور متخصصان
قاسم پوری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: بیش از هرچیز نشانه هایی از سهم خواهی را در این نشست شاهد بودیم

در عین حال از کار مهم تر یعنی حفاظت زیستگاه دور شده ایم
توله  مرگ  بررسی  نشست  زنده  پخش 
شنبه   1۲ ساعت  که  ایران  یوزپلنگ های 
اینستاگرام  از صفحه  اردیبهشت   31 مورخ 
از  را  صحبت هایی  شد،  پخش  ملت  خانه 
جلسه  در  حاضر  برخی کارشناسان  جانب 
تکان دهنده  راستی  به  داشت که  دنبال  به 
مثال  عنوان  به  دارد.  انتقاد  جای  و  است 
حالی  در  بوم شناسی  حوزه  یک کارشناس 
از  و  یوزپلنگ  اسارت  در  تکثیر  از ضرورت 
این  برای  زیستگاه ها  تمامی  رفتن  دست 
هیچ  کماکان  که  می کند  صحبت  زیرگونه 
آسیایی  یوزهای  از  دقیقی  جمعیتی  آمار 
عنوان  که  سال هاست  نیست.  اختیار  در 
مورد  جمعیت  تخمین  روش های  می شود 
نیستند  برخوردار  کافی  دقت  از  استفاده 
چنین  بر  نمی توان  هم  علت  همین  به  و 
آن  از  می توان  تنها  بلکه  تکیه کرد  آماری 
با  نمی توان  هیچگاه  چنانچه  گرفت.  ایده 
در  نر  یوز  دو  تنها  که  کرد  اعالم  قطعیت 
ایران  در طبیعت  ماده  یوز  دو  فقط  یا  یزد 
سالی  چند  که  است  درست  دارد؛  وجود 
دیده  یزد  در  نر  یوز  فرد  دو  تنها  است که 
شده اند اما به این معنا نیست که به طور 
وجود  زیستگاه  آن  در  ماده ای  یقین  قطع 
و  باشد  ماده  یزد  در  است  ممکن  ندارد. 
چیزی  تنها  نباشد.  حتی  است که  ممکن 
که پیش از این مسلم بود، زادآوری خوب 
یوزها در زیستگاه های شمالی بوده که آن 
هم در شرایط کنونی به واسطه پروژه تکثیر 
قرار  ابهام  از  هاله ای  در  اسارت سمنان  در 
دخالت  نیست  مشخص  که  چرا  گرفته 
زادآوری ها  این  بر  انسان در طبیعت چقدر 

بوده. تاثیرگذار 
این کارشناس حامی طرح تکثیر در حالی 
می برد  نام  زیستگاه  حفاظت  اولویت  از 
در  تکثیر  پروسه  کار  به  آغاز  زمان  از  که 
اسارت سمنان تاکنون تغییری در وضعیت 
حاصل  کشور  یوزخیز  مناطق  محیط بانان 
نشده است و مدیران مناطق حفاظت شده 
برای تصمیم  گیری  درست نیازمند داده های 
به موقع، قابل اعتماد و به روز هستند. اما 
با وجود اینکه در دستورالعمل های اتحادیه 
شده  اشاره  )آی یو سی ان(  حفاظت  جهانی 
که به ازای هر 10 الی ۵0 کیلومترمربع باید 
را  پایش  بتواند  که  باشد  محیط بان  یک 
انجام دهد، تعداد محیط بان های ما در حال 
حاضر شاید یک دهم یا حتی یک سی ام و 
شرایط  یک پنجاه ام  حتی  جاها  بعضی  در 

باشد. استاندارد 
توله   3 شدن  اضافه  به  حال  عین  در  او 
یوزپلنگ به جمعیت یوزهای شناسنامه دار 
جمعیت  درصد   ۲۵ را  آن  و  می کند  اشاره 
تلقی می کند اما گویا فراموش شده که دو 
از این معادله حذف شده و وضعیت  توله 
توله یوز سوم هم نه تنها نامشخص است، 
نیز  ماندن  زنده  صورت  در  حتی  بلکه 
اضافه شود  آزاد  به جمعیت های  نمی تواند 
که بتوان آن را عضوی موثر از یک جمعیت 

قلمداد کرد. انقراض  آستانه  در 
یک  هم  پرزوالسکی  اسب های  به  اشاره 
نیز  آن ها  که  چرا  است  دیگر  ابهام  نقطه 
اسارت،  در  نگهداری  سال ها  به واسطه 
مشکالت  و  بیماری ها  برابر  در  به شدت 
تبادل  و حتی  آسیب پذیر شدند  ناشناخته 
و  آمریکا  اروپا،  باغ وحش های  بین  آنها 
را  مشکل  نتوانست  هم  سابق  شوروی 

کند.   مرتفع  کامل  به طور 
اسارت  در  تکثیر  طرح  طرفدار  کارشناس 
از  حفاظت  موفقیت  به  حال  عین  در  یوز 
یوز در آفریقای جنوبی اشاره کرده و آن را 
در  اما  می کند  مقایسه  آسیایی  یوزهای  با 
آفریقای جنوبی یوزهای آزاد خیلی به ندرت 
دیده می شوند و اغلب یوزها در جایگاه های 
بر  بنا  اگر  هستند.  شده  فنس کشی 
الگوبرداری از آفریقای جنوبی برای حفاظت 
یوزها باشد، نخستین مشکل هزینه ایجاد و 
نگهداری از فنس ها خواهد بود و مورد دیگر 
درآمدها  مهم ترین  از  یکی  که  است  این 
مخصوصا برای فنس های نیمه اسارتی که در 
آفریقای جنوبی خصوصی اداره می شوند یا 
حتی خیلی از فنس های دولتی و پارک های 
ملی و مناطق حفاظت شده حاصل از درآمد 
فروش حیوانات است و این نه تنها در مورد 
حیوانات  از  خیلی  مورد  در  بلکه  یوزپلنگ 
که  است  بدیهی  و  دارد  وجود  هم  دیگر 
انجام این کار در ایران مقدور نیست. با در 
بخواهیم  اگر  شرایط  این  همه  گرفتن  نظر 
عاقالنه، منطقی و با دیدگاه علمی به قضایا 
یوزهای  شرایط  که  درمی یابیم  کنیم؛  نگاه 
نسخه  بنابراین  است؛  متفاوت  ایران 
بدون  و  خارجی  تجارب  اساس  بر  گرفتن 
حفاظت  جهانی  اتحادیه  کارشناسان  نظر 
و  ملی  میراث  این  آینده  برای   )IUCN(
ملی  یک حسرت  می تواند  ژنتیکی  ذخیره 

بگذارد. جا  به 

عضو هیات علمی دانشگاه 
تربیت مدرس: یوز در مناطق 
تپه ماهوری زندگی می کرد و 
این مناطق به دلیل پتانسیل 

باالیی که برای زندگی 
دام ها داشت، باعث شد تا 

قلمرویشان را تغییر دهند و به 
قلب کویر بروند و آنجا هم به 

دلیل نبود غذا جوندگان را شکار 
کنند و در بهترین حالت جبیرها 

نصیبشان شود. این بی غذایی 
در مواردی باعث شده یوز ماده 

حدود ۲۵0 کیلومتر جابجا شود. 
آیا در طول این فاصله امکان 

حفاظت وجود دارد؟ قطعا 
جواب خیر است

|پیام ما| تولد یوزپلنگ ها در سایت تکثیر توران و مرگ دو نفر از آنها بعد از دو هفته هنوز در صدر اخبار محیط زیست کشور است. تا آنجا 
که دیروز در آستانه روز جهانی تنوع زیستی، فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل 90 مجلس، نشستی با موضوع »بررسی مرگ 
توله یوزپلنگ های ایران« برگزار کردند و سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط 
زیست در این باره صحبت کردند. این میان اما »نگاه سطحی« به موضوع یوزپلنگ ها به عنوان گونه ای در معرض انقراض و طرح اشتباه 
بعضی مسائل تخصصی باعث انتقاد شده است. چنان که دو کارشناس در گفت وگو با »پیام ما« می گویند در این جلسه که به دعوت 
رئیس فراکسیون محیط زیست بوده، جای کارشناسان متخصص خالی بوده و در عین حال حفظ زیستگاه های یوز مغفول مانده است.

معماریان، دامپزشک حیات 
وحش: علوم دامپزشکی، از 

جمله علومی است که در خارج 
از کشور رشد کرده و بالیده و ما 

تقریبا تمام منابع اطالعاتی و 
آموزشیمان از خارج است. باید 
از آنها که تجربه کاری بیشتری 
دارند استفاده کرد. استفاده از 
علم خارج واجب است و اگر 

استفاده نکنیم موفق نمی شویم. 
نمی توانیم از اول چرخ را اختراع 

کنیم، باید به تجربیات گذشته 
توجه کرد
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اتحادیه  قرمز  فهرست  داده های  اساس  بر 
از   )IUCN( از طبیعت بین المللی حفاظت 
گونه های در معرض تهدید، بیش از ده هزار 
گونه از مهره داران در معرض تهدید انقراض 

هستند.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست، تداوم روند انقراض 
و  زیستگاه ها  گونه ها،  دادن  دست  از  و 
اکوسیستم ها نیز تمام حیات روی زمین از 

می کند. تهدید  را  انسان ها  جمله 
مردم در همه جا برای برآوردن همه نیازهای 
خود از غذا گرفته تا سوخت، دارو، مسکن 
بر تنوع زیستی  و پوشاک به منابع مبتنی 
میلیون ها  هستند.  متکی  وحش  حیات  و 
امرار  منبع  عنوان  به  طبیعت  به  نیز  نفر 
معاش و فرصت های اقتصادی خود متکی 
معکوس  برای  ضروری  بنابراین،  هستند. 
در  گونه های  حیاتی ترین  سرنوشت  کردن 
خطر انقراض، حمایت از احیای زیستگاه ها 
استفاده  ترویج  و  آنها  اکوسیستم های  و 
پایدار از آنها توسط بشر به شدت موردنیاز 
است.در حال حاضر  بیش از ۴1 درصد از 
 ۲1 پستانداران،  از  درصد   ۲6 دوزیستان، 
پرندگان  از  درصد   13 و  خزندگان  از  درصد 
جهان در معرض تهدید انقراض هستند. در 
در معرض  تعداد گونه های  آمار  جدیدترین 
مهره دار  گونه   ۷۵ نیز  کشورمان  تهدید 

گونه،   ۲۹ پرندگان  گونه،   1۸ )پستانداران 
دوزیستان ۴ گونه و خزندگان 16 گونه( در 
به  حفاظت  جهانی  اتحادیه  سرخ  فهرست 

است. رسیده  ثبت 
رده های  در  ایران  مهره داران  تعداد 
۵۵۹ گونه،  پرندگان  1۹۸ گونه،  پستانداران 
۲۵ گونه  دوزیستان  و  ۲۴۲ گونه  خزندگان 
)مجموعًا 10۲3 گونه(، ۲۷۴ گونه تائیدشده 
ماهیان آب های داخلی و ۹۷۵ گونه ماهیان 
و  کوسه ها  )ماهی ها،  دریایی  آب های 
البته  است.  رسیده  ثبت  به  سفره ماهیان( 
این فهرست با توجه به مطالعات ژنتیکی و 

است. تغییرات  دستخوش  میدانی 

تحت  آنها  زیستگاه های  و  گونه ها  امروزه 
قرار  متعددی  تهدیدکننده  عوامل  تاثیر 
بر  تجمعی  و  انفرادی  به صورت  که  دارند 
گونه ها و زیستگاه های آنها تاثیر گذاشته و 
روند جمعیتی بسیاری از گونه ها را کاهشی 
کرده است. بر اساس اعالم صندوق جهانی 
 ،۲0۲0 سال  در   )WWF( وحش   حیات 
از  و  تخریب  شامل  اراضی  کاربری  تغییر 
از  بیش  برداشت  زیستگاه ها،  رفتن  بین 
بیگانه،  گونه های  معرفی  گونه ها،  از  حد 
مهم ترین  اقلیم،  تغییر  و  آلودگی ها  انواع 
آسیا  در  تهدیدات  این  محرکه  عوامل 

می شوند. شناخته 

بیش از ده هزار گونه از مهره داران در معرض تهدید انقراض
پایش

ضرغامی: ماموران یگان 
حفاظت میراث فرهنگی 

برای انجام ماموریت های 
خود از حداقل ابزار 

محرومند

ضرغامی مطرح کرد:
گزارش بعضی سیاسیون درباره گنج و گنج یابی

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
برای  رئیس جمهور  به  ارائه گزارش  از  دستی 
میراث  حفاظت  یگان  محدودیت های  رفع 
برخی  گزارش های  از  و  داد  خبر  فرهنگی 
و  درباره گنج  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن 

گفت.  سخن  گنج یابی 
به گزارش ایسنا، عزت هللا ضرغامی در پنجمین 
گردهمایی فرماندهان و مدیران پایگاه های یگان 
حفاظت میراث فرهنگی، با بیان این که ماموریت 
میراث فرهنگی حاکم بر سایر ماموریت های این 
وزارتخانه است، به نقش کلیدی یگان حفاظت 
انجام  برای  یگان  ماموران  افزود:  و  اشاره کرد 
محرومند.  ابزار  حداقل  از  خود  ماموریت های 
انجام  برای  حفاظت  یگان  نیازهای  حداقل 
رئیس جمهور  به  نامه ای  قالب  در  ماموریت ها 

می شود.  به زودی گزارش 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ضرغامی 
از  به گنج  که  مربوط  ادعاهای  و  گزارش ها 
سوی برخی شخصیت های سیاسی در اختیار 
او قرار می گیرد،   اشاره کرد و با بیان این که این 
باشد گفت: گزارش  محرمانه  نباید  صحبت ها 
شده بود که مثال گنجینه حضرت سلیمان در 
فالن روستا وجود دارد و اگر حفاری نکنید به 
دست نااهلش می افتد و با این گنجینه می توانید 
جمهوری اسالمی را نجات بدهد، ما هم مجبوریم 
دهیم.  انجام  میدانی  تحقیق  و  اولیه  مطالعه 

اتفاقا همه پروژه هایی که گزارش داده اند مشابه 
مورد  است، یک شخصیت سیاسی  بوده  هم 
اعتماد بنده زنگ می زند که گنجینه ای پیدا شده 
است و ما مجبوریم تحقیق میدانی کنیم و بعد 

اطالع رسانی کنیم.
او سپس از یکی از شخصیت های دولت نام 
بارها به وزارت میراث  را  برد که این گزارش ها 
سیاسیون که  از  یکی  افزود:   و  داده  فرهنگی 
ارتباط گرفتن با ایشان هم بسیار سخت است، 
چند بار به بنده گزارش داد که بنا بر گزارش های 
نقطه  فالن  در  معروف،  زمین شناس  یک 
گنجینه ای وجود دارد، ما هم تحقیق میدانی را 
آغاز کردیم چندین متر آن منطقه را به پایین 
و چپ و راست حفاری کردیم و آخر سر اعالم 
کردم که می خواهیم دستور توقف بدهیم، چون 

چیزی پیدا نشده است.
وزیر میراث فرهنگی به گزارش نماینده جامعه 
یهودیان  قبرستان  شخم زدن  درباره  کلیمیان 
اشاره کرد و گفت: ایشان درخواست کرد فنس 
بکشیم، گفتم ما حتی بودجه این کار را نداریم، 
اما قرار شد یگان حفاظت از این گورستان بازدید 

داشته باشد. 
مهری،  حسن  همچنین  گردهمایی  این  در 
فرمانده یگان حفاظت از کشف 1۹ هزار و ۵۴۲ 
و  نفر   ۲0۲۵ دستگیری  و  تاریخی  شی  قلم 
داد. خبر   1۴00 سال  در  فلزیاب  توقیف ۴۵۲ 
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سراب تکثیر 
در اسارت یوز
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مردم به هوای بارانی، آرد و گندم یا پول را به 
بچه ها که غالمحسین هم جزوی از آنها بود، 
می دادند تا پیرزن و معتمد روستا فردا همه 
را تبدیل به آرد و سپس نان کند. غالمحسین 
غفاری خوب به یادش مانده است که روز بعد، 
پس از پختن و پخش کردن نان، میان اهالی 
روستا باران می بارید. او آوازخوان هزارگی از 
منطقه تربت جام است که حاال هم گاه بارانی 
اما به »پیام ما«  با دوتار می خواند  را همراه 
می گوید: »در گذشته هر بار این کار را انجام 
می دادیم خداوند باران می فرستاد چون در آن 
اما به  بودند  زمان آدم ها راستگو و حالل خور 
بارانی را  مرور زمان طوری شد که خدا دیگر 

هم قبول نکرد.«
سال 13۸1 علی شاه حاتمی فیلمی داستانی 
باران«  درباره »هللا  را  »کولی«  نیمه مستند  و 
غالمعلی  ساخت که  دوتار  با  آن  نواختن  و 
آن  در  هم  خراسان  دوتار  استاد  پورعطایی، 
حضور داشت. فیلم داستان روستای تلخک 
را روایت می کرد که با شکار چکاوک برکت از 
بازگرداندن  آن رفته بود و اهالی روستا برای 
برکت و باران دنبال دوتاری معروف بودند تا 
هللا باران را بنوازد. برخی این مراسم را آیین 
باران خواهی می نامند و ترانه اش را به عنوان 
ترانه باران معرفی می کنند. برخی هم با ورود 
جنوب  آوازی  و  سازی  ادبیات  به  آن  ترانه 
خراسان از سه دهه پیش آن را مقام هللا باران 
تلقی کرده اند اما مجتبی قیطاقی، پژوهشگر 

موسیقی نواحی خراسان معتقد است که هللا 
باران یا بارانی مقام نیست و تنها مقامی که 
باران در خراسان وجود  البته  درباره آب و نه 
میان  هم  آن  که  است  »سومقامی«  دارد 
ترکمن صحرا و شمال خراسان مشترک است. 
او به »پیام ما« می گوید: »این مقام، سازی 
است  آب  مقام  توصیف  در  و  بدون کالم  و 
خداوند  از  قدرشناسی  جنبه  بیشتر  شاید  و 
را داشته باشد. بعید نیست که این مقام از 
ترکمن صحرا به شمال خراسان مهمان شده 
باشد.« آنطور قیطاقی دیده و شنیده است این 
مقام را بخشی ها در زمان های خاص با دوتار 
می نوازند، مثال زمانی که در مسیر قصه ای به 
واقع بخشی  یا چشمه ای می رسند و در  آب 
اگر مقام دان خوبی باشد در مسیر قصه چنین 
»سومقامی،  داشت.  خواهد  انتخاب هایی 
مقام سنگین با فراز و نشیب متنوعی است که 
در کوک نوایی اجرا می شود. اوج و فرودهای 
خوبی به همراه توصیف آب دارد و شنونده را 
به فضایی دعوت می کند که در آن احساس 
لطیفی از دیدن آب چشمه و رودخانه به وجود 
پژوهشگر  دیگر  جاوید،  هوشنگ  می آید.« 
در  ساله  چهل  سابقه ای  نواحی که  موسیقی 
دارد،  ایران  نواحی  موسیقی  پژوهش  حوزه 
رد  را  این حرف ها  ما«  »پیام  با  در گفت و گو 
نواحی  موسیقی  در  است  معتقد  او  می کند. 
ایران هیچ مقامی درباره آب وجود ندارد و در 
تمام سال هایی که در این مورد پژوهش کرده 

ترانه  باران  »درباره  است:  نشنیده  در این باره 
و آیین هایی به عنوان باران خواهی داریم اما 

نداریم.« آب  درباره  مقامی 

 چند قطعه موسیقی درباره آب و 
طبیعت

آنچه این پژوهشگر در موسیقی نواحی ایران 
خالصه  است،  یافته  طبیعت  و  آب  درباره 
خنیاگر  چند  از  که  قطعاتی  در  می شود 
یکی  »ِزُمر«  است.  شنیده  نواحی  موسیقی 
پیش  سال  چند  است که  قطعات  همین  از 
مرحوم علی محمد بلوچ، از نوازندگان قیچک 
برای هوشنگ جاوید  بلوچستان  در  )سرود( 
نواخته است. »ِزُمر« یعنی حرکت آب. وقتی 
باد روی دریاچه شدت پیدا می کند و به آب 
برخورد می کند، موج های کوچک تولید و بعد 
به  آب  و  می شود  تبدیل  بزرگ  موج های  به 
حرکت  »او  می کند.  حرکت  ساحل  سمت 
آهنگ  این  با  را  قشنگ  و  زیبا  موج های 

می کرد.« تصویر  بی کالم 
آهنگ بعدی از کردستان است که البته بیشتر 
درباره خوی وحشی گری آب رودخانه سیروان 
است. مرحوم قادر عبدهللا زاده معروف به قاَله 
َمه رَه نوازنده شمشال و بزرگترین نی نواز کرد 
جاوید  هوشنگ  برای  را  آن  مهاباد  ساکن 
»سیروان  آهنگ  این  اسم  است.  اجرا کرده 
برد.  را  آِب سیروان  یعنی  است؛  بردی«  آب 
با  کرمانشاه  مرزی  بزرگ  رودخانه  سیروان 

عراق است که از ایران به عراق می رود و شدت 
آب این رودخانه در گذشته به قدری در بخش 
خود  با  را  آدم ها  است که  بوده  زیاد  مرزی 
می برده است. »یک بار بچه ای در آب سیروان 
را  خود  بچه  نجات  هوای  به  مادر  و  می افتد 
نجات  را  او  نمی تواند  ولی  می اندازد  آب  به 
دهد. این آهنگ برای فوت این بچه خوانده 
می شود. قاَله َمه رَه می گفت سال هاست کسی 
نمی تواند این آهنگ را بخواند ولی من آن را با 
ساز اجرا می کنم اگر چه این آهنگ هم ویژه 

آب نبوده است.«
او در میان طالشی های منطقه شمال، آهنگی 
استاد جوادی  نام  به  لبک نواز  پیرمردی  از  را 
شنیده که صدایش شبیه صدای آبشار است 
و ذهنیت فرد با شنیدن آن به سمت صدای 
آبشار می رود. »گفتند این آهنگ اسمی ندارد 
ولی در چوپانی آن را می زنیم. معلوم بود آن 

آهنگ را از صدای آبشار گرفته بودند.«

 137 ترانه باران و آیین های همراه
موسیقی  و  ترانه ها  پیداست  که  آنطور 
آیین های  کنار  در  آب  و  باران  درباره 
خاصی  کیفیت  با  کدام  هر  و  باران خواهی 
است.  شکل گرفته  ایران  مختلف  مناطق  در 
هوشنگ جاوید تاکنون 13۷ ترانه درباره باران 
از مناطق مختلف ایران جمع آوری کرده ولی 
ظاهرا  است.  نکرده  چاپ  را  آن  کتاب  هنوز 
به  را  امتیاز کتاب  ناشری است که  دنبال  به 

کند. واگذار  او  به  یکجا  صورت 
همین  از  یکی  بختیاری ها  »هل هلونک« 
بزن  هلونک/خدا  هل  »هل   ترانه هاست: 
گله  دل  سی  بارون/  تو  بزن  خدا  بارونک/ 
غله  راست  ز  بارون/  تو  بزن  خدا  دارون/ 
هم  آیینی  ترانه،  این  همراه  البته  دارون«. 
شبیه به هللا باران اجرا می شد. »کوسه گلین« 
در میان ایل قشقایی به صورت نمایش آوازی 
اجرا می شود که یک طرف نقش کوسه را با 
گریم و لباس خاص دارد و می  خواند: »کوسه 
شیرینی  آوردم،  بارون  زرینم،  شاخ  گلینم، 
جواب  در  هم  اطراف  آدم های  می خوام...« 
می خوانند: کوسه گلین چه می خواهد از خدا؟ 
و  می داد  باران  خدا  می خواهد/ کاش  باران 
نذرم قبول می شد/ ببار باران تا سیل بیاید، ببار 
تا یتیم ها سیر شوند/ ببار بر جوزار فقیران، ببار 
و کتاب  پیرمردها/ کار خدا حساب  بر جالیز 
»کوسه  است.  است، خواست کوسه سیالب 
استان های  در  ترک زبان  اقوام  بین  در  گلین 
استان  اردبیل  زنجان،  همدان،  آذربایجان، 
از گیالن، خراسان  مرکزی حتی بخش هایی 
و گلستان که ترک نشین بودند وجود داشت. 
در جشنواره موسیقی آوازهای و آیین های کار 
هم که در سال ۸۹ و ۹0 برگزار شد تفرشی ها 
به دو زبان فارسی و ترکی آن را می خواندند.«
او معتقد است که در دو منطقه ایران موسیقی 
در جنوب خراسان  یکی  دارد که  وجود  باران 
که آواز باران توسط استادان نواخته و خوانده 
می شود که مرحوم پورعطایی در فیلم »کولی« 
آن را اجرا کرد. دیگری در میان ترکمن هاست 
که باز همراه دوتار نواخته می شود. بخشی های 
قدیم مانند آراز مراد آرخی، نظرلی محجوبی و 
دردی  به  معروف  اسماعیل زاده  محمد  حتی 
طریک گفته اند که مرحوم مخدوم قلی فراغی، 
داشت  دراین باره  ترکمن شعری  بزرگ  شاعر 
خوانده  شعر  آن  نمی آمد،  باران  زمانی که  و 
از  سعادتی  خالد  هم  حاال  همین  می شد. 
این  در  بخواند.  را  ترانه  این  می تواند  گنبد 
با  و  می شود  برده  نام  امام  دوازده  از  ترانه 
توسل به آنها می گوید به حق پاکی ائمه اگر 
گناهی انجام دادیم ما را ببخش. این آهنگ 
نیاز  باران  به  که  خرداد  تا  اردیبهشت  در  را 
جمع  هم  مردم  می خواندند.  و  می زدند  بود 

می شدند، دعا می خواندند و بعد باران می آمد. 
»آراز مراد آرخی و نظرلی محجوبی هم به من 
می گفتند چه وقتی بچه بودند و این آهنگ 
اجرا  را  آن  خود   زمانی که  چه  و  اجرا شده 
کرده اند باران آمده است. اینها ترانه های ویژه 
باران خواهی بوده اند که مردم بر اساس باورها 
و نیت های خاص آن را می خواندند اما باز هم 
مقام محسوب نمی شوند زیرا مقام اندازه های 
خاصی به صورت ملودیک و ریتمیک دارد و 
مشخص  باید  آن  فرود  و  فراز  و  قطعه بندی 

باشد.«
آواز دیگری در میان زنان جنوب ایران وجود 
با عنوان »گم  از آن  دارد که هوشنگ جاوید 
زمان  در  قبل  »سال ها  می برد.  نام  بایه« 
خشکسالی در جنوب پلنگ ها به روستا حمله 
می کردند یک ترانه سرای قدیمی شعری در 
این باره سروده و به عنوان ترانه باران خواهی 
ورد زبان مردم شده است. »زنون بریم قبله 
این شعر  در  انگار  ُبودن«  پیدا  یوزپلنگ  دعا 
ترانه  این  یوزپلنگ می بینند.«  را شکل  باران 
قدیمی  سرا  ترانه  نصرک،  ماندگار  آثار  از  که 
محمد  دارد.  نام  یوزپلنگ  است،  هرمزگان 
ذوالفقاری، پژوهشگر و شاعر جنوبی در کتاب 
است:  نوشته  این باره  در  خاموشان«  »محله 
»در قحطسالی دهه بیست که وحوش تپه ها 
و کوهپایه های اطراف به شهر سرازیر می شوند، 
به کودکان هجوم می آورند، یوزپلنگ گرسنه به 
می ربود.  را  و کـودکان  زده  شبیخون  خانه ها 
در  امنیت  فقدان  مردم،  اضطراب  و  وحشت 
شهر، جاده ها و روستاها، و در این میان فقر 
و تنگدستی بهانه می شود تا عده ای بر جاده ها 
را  مسافران  و  بنشینند  به کمین  و گردنه ها 
چپاول کنند. نبود آسایش، امنیت با چه قدرت 
و زیبایی در ترانه یوزپلنگ تبلور پیدا می کند.«

 باور قدیمی ازدواج با قنات
ازدواج با قنات، رودخانه یا چشمه یکی 
و کم  خشکسالی  زمان  در  آیین هایی که  از 
شدن آب در روستاهای مختلف ایران برگزار 
مقابله  برای  آیین  این  اساس  بر  می شد. 
در  قنات  عقد  به  را  پیرزنی  خشکسالی،  با 
اساس  بر  مناطق  برخی  در  مردم  می آوردند. 
نر یا ماده بودن آب قنات مراسم عروسی مرد 
یا زنی را با آن برگزار می کردند مثال اگر آب 
قنات خروشان و تند بود آن را نر، و در صورتی 
که قنات، مالیم و هموار بود آن را ماده تصور 
باستانی پاریزی  محمدابراهیم  می کردند. 
هفت قلعه«  »خاتون  مقاالت  مجموعه  در 
اصفهان  در  قنات  آب  با  ازدواج  و  آناهیتا  از 
نوشته و اعتمادالسلطنه از وجود این آیین در 
اما هوشنگ  چهارمحال وبختیاری گفته است 
جاوید می گوید که این آیین خاص و شاد در 
است.  داشته  وجود  روستاهای کشور  بیشتر 
»آب های آرام در فرهنگ و باور مردم بیشتر 
نقاط ایران حکم نرینه را دارد به همین خاطر 
زنی بیوه و ترجیحا سیده را طی آیین خاصی 
این کار  ظاهرا  می آوردند.«  در  قنات  عقد  به 
زندگی  به  رسیدگی  و  کمک  برای  بهانه ای 

روستا می شد،  آب  عنوان محرم  به  زن  این 
ضمن اینکه محترم تر می شد و هیچ کدام از 
او  به  نگاه کردن  روستا هم حق چپ  اهالی 
را نداشتند. پیرزن پس از جشن عروسی به 
عنوان عروس آب در داخل رودخانه آب تنی 
مردم  باور  در  آیین  این  قدری  به  و  می کرد 
می گفتند  روز  آن  فردای  از  داشت که  ریشه 

است.« زیاد شده  آب 

عروس ها نماد آب و مقابله
 با خشکسالی

باران خواهی از آیین  های قدیمی ایران است 
میراث  به  عنوان  میالدی   ۲01۴ سال  در  که 
ناملموس نامزد ثبت جهانی در یونسکو شد 
کشورها  برخی  نمایندگان  زمان  همان  ولی 
کشورهای  برخی  و  عراق  افغانستان،  مانند 
هم  آنها  کشور  در  اعالم کردند که  آفریقایی 
آیین های باران خواهی به شکل های مختلف 
به عنوان  باید پرونده  بنابراین  انجام می شود 
میراث  فهرست  در  چندملیتی  پرونده  یک 
آیین  »در  شود.  ثبت  جهانی  ناملموس 
باران خواهی کوسه گلین )عروس کوسه( هم 
با عنوان عروس، آیین  نرینه است و  کوسه 
»عروس  یعنی  بارانه«  »بوکه  باران خواهی 
هم  آنها  داریم؛  کردستان  در  هم  را  باران« 
در  بارانه  بوکه  می کنند.«  تلقی  نر  را  باران 
میان مردم مناطق کردنشین، نماد مقابله با 
خشکسالی و عروسکی برای نیایش جمعی 
به خصوص  و  با حضور کودکان  و عموما  بود 
را  عروسکی  آنها  می شد.  برگزار  دختربچه ها 
با لباس محلی به شکل عروس در کوچه ها 
را  ترانه  این  محلی  زبان  به  و  می گرداندند 
می خواندند: عروس باران آب می خواهد، آب 
را  مرغ  تازه  تخم  می خواهد،  غالت  برای  را 
را  بخت  دم  دختران  سنجاقک  می خواهد، 

می خواهد.

»پیام ما« درباره آیین ها و نغمه های آب در مناطق مختلف ایران گزارش می دهد

باران خواهی با پا درمیانی عروس ها
هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی: 137 ترانه باران جمع آوری کرده ام
غالمحسین غفاری، آوازخوان هزارگی: خدا دیگر بارانی را هم قبول نمی کند

هوشنگ جاوید می گوید آیین 
ازدواج با قنات در بیشتر 
روستاهای کشور وجود داشته 
است: آب های آرام در فرهنگ 
و باور مردم بیشتر نقاط ایران 
حکم نرینه را دارد به همین 
خاطر زنی بیوه و ترجیحا سیده 
را طی آیین خاصی به عقد 
قنات در می آوردند. پیرزن پس 
از جشن عروسی به عنوان 
عروس آب در داخل رودخانه 
آب تنی می کرد و به قدری این 
آیین در باور مردم ریشه داشت 
که از فردای آن روز می گفتند 
آب زیاد شده است

نوجوان که بود به وقت بی بارانی، همراه بقیه نوجوانان روستا در کوچه ها »بارانی« می خواند. بچه ها »چولی قزک« را سر چوب می بستند 
و با خود می بردند. »ابر سیاه مرمر، خود را کشیده یک بر، بارون بباره جر جر/ هللا بده تو باران، به حرمت مزاران/ گلهای سرخ الله، بام زر 
خاک مناله، از غم اوِو جاله/ گندم که سینه چاکه، یک گز به زر خاکه، از تشنگی هالکه/ هم بزا و هم میشان، از تشنگی پریشان، حکم خدای 
ایشان/ بزغاله ها شیر مایه، چوپونا پنیر مایه، مالدار میش سیر مایه/ بزغاله کر کفتر، بغ می زنه سر پل، از غم شیر مادر/ هللا بده تو باران، به 

حرمت مزاران.« یا می خواندند: »چولی قزک بارون کن/ ما رو ز غم بیرون کن.«

باران خواهی از آیین  های 
قدیمی ایران است که در سال 
۲01۴ میالدی به  عنوان میراث 

ناملموس نامزد ثبت جهانی 
در یونسکو شد ولی همان 

زمان نمایندگان برخی کشورها 
مانند افغانستان، عراق و برخی 

کشورهای آفریقایی اعالم کردند 
که در کشور آنها هم آیین های 

باران خواهی به شکل های 
مختلف انجام می شود بنابراین 
باید پرونده به عنوان یک پرونده 

چندملیتی در فهرست میراث 
ناملموس جهانی ثبت شود
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| روزنامه نگار |

| نیره خادمی |

آگهی ابالغ اجراییه کالسه:140100052    
تاج  پناه  قائم  مرتضی  آقای  به  بدینوسیله   
تولد13۵۸.01.1۵  تاریخ  مهدی  پدر:  نام  آبادی 
نشانی:  به  شناسنامه:66  شماره  ملی:۲۹۹۲1۸۲1۴1  شماره 
رفسنجان -خیابان شهدا- نبش کوچه ۵ بدهکار پرونده اجرایی 
کالسه1۴01000۵۲ برابر گزارش مامور ابالغ به آدرس اعالمی متن 
سند شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج به شماره 
1۹۵۴وسند طالق به شماره333۴ مبلغ۲۹.1۲1.303.31۵ ریال بابت 
مهریه بدهکار می باشید و خانم ندا پور عسکری بستانکار پرونده 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و پرونده اجرایی به کالسه1۴01000۵۲ در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده آیه 1۸ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد 
ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. 
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان 
علی خسرو انجم

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای سیدرضا مهدیزاده فرزند علی بشماره شناسنامه ۴ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 1۹۵.۷۸ مترمربع از 
پالک ۲3۸۹ اصلی واقع در زرند بلوار ابوذر کوچه 1۹ خریداری از مالک رسمی آقای حسین واحدی. 

آقای سیدمحمد مهدی زاده  فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه ۲۴1۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  
3۹۷.۷1 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۷ فرعی از ۲۴۲6 اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر کوچه ۲ خریداری 

از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت.
 آقای حمیدرضا منصوری ده شعیبی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹۵۴ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
۲۵3.۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۵06۸ اصلی واقع در زرند جاده عباس آباد خیابان شهدای 

مدافع حرم کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای عباس حسن زاده. م الف 1۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/3/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/3/16
حسین توحیدی نیا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

شماره :  140060301060005621
تاریخ : 1400/11/24

سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ......1۴006030106000۴۹۷۸........ هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم لیال پارسیون فرزند علی بشماره شناسنامه 1۹۵۹ صادره از تهران  سه دانگ از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۸۷/۸ مترمربع از پالک شماره 1۵ فرعی از 10۷ اصلی قطعه باقیمانده 10 افرازی واقع 
در مزرعه شمسی بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت سید محمد میری ورثه عبدهللا میری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بد بهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  1۴01/03/01- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/3/16

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
86 ث / م الف

شماره :  140060301060005623
تاریخ : 1400/11/24

سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   / اول  هیات   ........1۴006030106000۴۹۷۹...... شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه پارسیون فرزند علی بشماره شناسنامه 6۴۲۴صادره از ورامین  سه دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۸۷/۸ مترمربع از پالک شماره 1۵ فرعی از 10۷ اصلی قطعه باقیمانده 10 
افرازی واقع در مزرعه شمسی بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت سید محمد میری ورثه عبدهللا میری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بد بهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  1۴01/03/01- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/3/16

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
87 ث / م الف

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد

 و امالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان   
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 

ماده 3 و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
عبدالرضا عاطفی نژاد به شماره شناسنامه 31 بشماره 

ملی ۲1۲۲0۵۵111 صادره از گرگان
پرونده  کالسه  متقاضی  مهدی  فرزند 
1۴0011۴۴1۲۴۸00010۷۹ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲1000 متر مربع از پالک شماره 
۵۲ – اصلی واقع در اراضی فیض آباد بخش 3 حوزه 

ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از
اطالع  منظور  به  لذا   . دارد  متقاضی  تصرفات 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
به  نسبت  اشخاصی که  ازاین  آگهی می شود 

رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود 
از  اداره تسلیم پس  این  به  با ذکر شماره پرونده  را 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این 

اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/03/01 تاریخ انتشار نوبت 

دوم :1۴01/03/1۷
 م الف :1100۹

حجت هللا تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی 

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

سازمان ثبت ملک 
منطقه دو گرگان   

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 

ماده 3 و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
ابوالفضل امیر عظیمی به شماره شناسنامه 306 بشماره 

ملی ۲1۲1۸6۷۲۹۵ صادره از گرگان
پرونده  کالسه  متقاضی  شعبانعلی  فرزند 
1۴0011۴۴1۲۴۸0001103 در ششدانگ یک قطعه زمین 

که در آن احداث بنا شده است
به مساحت ۷3/۹۷ متر مربع از پالک 3۸66 فرعی 

مزرعه  از  خارج  اراضی  در  واقع  اصلی   – از10۷ 
موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه 
ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از 
تصرفات متقاضی دارد 0 لذا به منظور اطالع عموم

مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/03/01 تاریخ انتشار نوبت 
دوم :1۴01/03/1۷

م الف 110۲6                                                               
حجت هللا تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو گرگان 

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 1۴006031۹0۷۸00۷6۵۷ شمارهای  اراء  برابر 
و1۴006031۹0۷۸00۷۵۷۲مورخه 1۴00/0۸/13هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالكانه بالمعارض متقاضیان آقایان محمدعلی ایرانمنش فرزند اكبر 
بشماره شناسنامه 6۸1 صادره از کرمان نسبت به ۲.۷۵ دانگ مشاع 
ومحمدعلی ایرانمنش به شماره شناسنامه۸66 فرزند احمد صادره از 
کرمان نسبت به 3.۲۵ دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه به 

مساحت 3۹۸ متر مربع تحت  پالك 3 فرعی از ۲۵۷3 اصلی بخش 
۲کرمان  واقع در کرمان خیابان شهید اخالقی کوچه1۴ خریداری از 
مالك رسمی آقای احمد ایرانمنش محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/03/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/03/16

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 
2شهرستان کرمان
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پیامک شما را دربـاره 
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مروری بر چالش هایی که حیات جنگل ها را در ایران تهدید می کند:

کالف سردرگم طبیعت گردی
متاسفانه سازمان منابع طبیعی در زمینه گردشگری طبیعی یک شریک در ساختار اداری پیدا کرده 

که آن وزارت میراث فرهنگی.. است که هیچ تخصصی در زمینه منابع طبیعی و جنگل ندارد

اگر چه چرخ فعالیت طرح های 
جنگلداری از چرخش افتاد 

اما چرخ گردش روزگار 
همچنان و حتی تندتر از قبل 
چرخید. دامداران جنگل نشین 

دام سراهای خود را نوسازی 
کرده و دام های خود را افزایش 

دادند؛ بعضی از دامدارانی که 
حق و حقوقی از دولت دریافت 

کرده و از جنگل خارج شده 
بودند با نام خود یا با نامی 

دیگر به جنگل برگشتند

| شاهرخ جباری |

در ممالک صاحب جنگل جهان 
استفاده از جنگل به قصد 

تفریح و تفرج حساب و کتابی 
دارد. مناطق مربوط به این 

کاربری مشخص شده و درون 
این مناطق مسیر پیاده روی 

تعیین شده است. حتی گاهی 
با نصب حفاظ و تورهای سیمی 

از ورود گردشگران به داخل 
جنگل جلوگیری شده و آنها 
مجاز به پیاده روی در مسیر 

تعیین شده هستند

|  
ما

سی
داو

ص
ی 

زار
رگ

خب
  |

سهم صنعت خودرو 
در بحران آب 

به گفته یک کارشناس شواهد موجود در اقتصاد 
صنعت  توسعه  بین  می  دهد که  نشان  ایران 
خودرو و افزایش دامنه بحران آب کشور یک 

رابطه مستقیم و نیرومند وجود دارد.
بیان  با  مختاری   داریوش  ایسنا  به گزارش 
بحران  و  خودرو  صنعت  رابطه  تبیین  اینکه 
آب از نقطه آغاز تا پایان و بر روی یک محور 
رودخانه  آب  منابع  مصرف  از  عبارت  پیوسته 
 ها، آبخوان ها و پساب کالنشهرها برای صنایع 
آب  َبر فوالد، پدیدآوری فرآورده  های صنایع آب َبر، 
برای  آب  َبر  صنایع  فرآورده  های  باالی  مصرف 
تولید سالیانه چند میلیون دستگاه خودرو، تغییر 
بزرگ  معابر  و ساخت  اراضی شهری  کاربری 
در شهرها برای فراهم  کردن و مناسب  سازی 
کالنشهرها برای مصرف تولیدات خودرو و در 
تامین  برای  پتروشیمی  صنایع  توسعه  ادامه 
و  الستیک  و  روغن  سوخت،  مصرفی  اقالم 
شده  خریداری  خودروهای  نیاز  مورد  قطعات 
است، اظهار کرد:  ضریب فزاینده بعدی عبارت 
از تاثیر بهای تولیدات صنعت خودرو بر افزایش 

بهای خرده  فروشی کاالها است. سبد 
او افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بر اساس 
درصد افزایش بهای سبد خرده  فروشی کاالها 
می  شود،  محاسبه  خودرو  تولیدات  جمله  از 
هرگونه قیمت دستوری در تولیدات خودرو، یک 
افزایش ناگهانی در تورم پدید می  آورد. هنوز این 
رابطه با یک ضریب فزاینده در تشدید بحران 
آب همراه می  شود؛ به محض اینکه کالنشهرها 
به طور بی  رویه توسعه پیدا می   کنند، تقاضا برای 
نصب انشعابات اضافی و غیرضروری و جابجایی 
منحنی تقاضا برای مصرف منابع آب شهری 

پدید می  آید.
با  آب  منابع  مدیریت  ارشد  کارشناس  این 
بیان اینکه هرچند تبیین و کشف دقیق این 
رابطه و هم افزایی بین توسعه صنعت مصرفی 
نیازمند  آب،  بحران  دامنه  افزایش  و  خودرو 
اولیه  از حجم مواد  ارزیابی کمی  و  سنجش 
خودرو،  تولیدات  پدیدآوری  برای  نیاز  مورد 
و  الستیک  و  روغن  سوخت،  مصرف  حجم 
سایر اقالم مصرفی چند ده میلیون دستگاه 
در  شهری  درون  سفرهای  حال  در  خودرو 
کشور، برآورد شمار خودروهای تک سرنشین 
و روزانه چند ده میلیون سفر اضافی در متن 
شهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار و انبارداری 
و  خودرو  قیمت  افزایش  در  خودرو  صنعت 
بر  فزاینده قیمت های دستوری خودرو  تاثیر 
سطح عمومی قیمت های خرده فروشی )تورم 
قیمت ها( است، گفت: بر پایه اصول اقتصاد 
منابع، به محض رشد تورم در اقتصاد، گرایش 
به بهره  برداری از منابع طبیعی افزایش پیدا 
می  کند و به این ترتیب صنعت خودرو افزون 
با  آب،  منابع  نابودی  بر  مستقیم  تاثیر  بر 
تاثیرگذاری بر ظرف اقتصاد نیز، بحران آب را 

تشدید می  کند.
او تاکید کرد: شواهدی که نشانه  های جدی در 
فروپاشی جغرافیایی و آثار و نمایه ای جدی از 
خم شدن کمر سرزمین ایران زیر بار یک صنعت 
بی سرانجام خودروسازی  و  ناکارآمد  و  رانتی 
توسعه  خطرناک  چرخه  این  کماکان  است. 
 نیافتگی، اقتصاد و جغرافیای ایران را تا مرز 
فروپاشی حتمی به پیش می راند. موشکافی و 
کمی سازی ابعاد تاثیر صنعت خودرو و ارتباط 
پسین و پیشین آن با صنایع آب َبر و مصرف 
فرآورده های فوالد و پتروشیمی و تغییر کاربری 

اراضی شهری بسیار مهم است. 

با توقف فعالیت طرح های جنگلداری، فرصت 
خوبی برای تهیه و اجرای طرح های غیرچوبی 
اگرچه  فراهم شد،  آزمایشی  به صورت  حتی 
سازمان منابع طبیعی دست کم نیم قرن سابقه 
تهیه و اجرای پارک های جنگلی و طبیعی را 
پشتوانه دارد اما متاسفانه این سازمان سنگ 
همه  مطالعه  آن  و  گرفت  دست  به  بزرگی 
حوزه های جنگلی شمال کشور و در مساحت 
توان،  ارزیابی  قصد  به  هکتار  میلیون  چند 
پهنه بندی و تعیین کاربری جنگل ها در مدتی 
کوتاه بود، )که نه توان فنی و اجرایی آن موجود 
بود نه زمان کافی و نه اعتبار الزم( در این میان 

ویروس کرونا هم مزید بر علت و چنین شد که 
کار این مطالعات هنوز بعد از گذشت پنج سال 

به نتیجه نرسیده است.
در عالم واقعیت و در روی زمین، اگر چه چرخ 
فعالیت طرح های جنگلداری از چرخش افتاد 
اما چرخ گردش روزگار همچنان و حتی تندتر از 
قبل چرخید. دامداران جنگل نشین دام سراهای 
خود را نوسازی کرده و دام های خود را افزایش 
و حقوقی  دامدارانی که حق  از  بعضی  دادند؛ 
از دولت دریافت کرده و از جنگل خارج شده 
به جنگل  دیگر  نامی  با  یا  نام خود  با  بودند 
پیدا  استمرار  جنگل  در  زباله  دپو  برگشتند؛ 

کرد؛ قاچاق چوب و همچنین گیاهان دارویی 
و صنعتی فراگیر شد؛ بیراهه نوردی یا آفرود 
تخریب  را  جنگل  داخل  مسیرهای  سواری 
کرد و باالخره طبیعت گردی که به علت وضع 
چون  می شد  نامیده  بیمار  نابه سامان اش 

سرطانی به جان جنگل افتاد.
در مورد آخر شاید بتوان گفت که هیچ برنامه، 
طرح و ضابطه ای برای استفاده تفرجی از جنگل 
تعریف نشد. هر کسی یا کسانی با هر وسیله ای 
به هر جنگلی که دلشان خواست پای نهادند. 
حتی کنار چشمه های اعماق جنگل چادر زده 
و چند شبانه روز به صورت گروهی اتراق کردند.

عالوه بر آن پای دوچرخه و موتورسیکلت هم 
به راه های مالرو جنگل های کوهستانی باز شد.
گفته می شود در ممالک صاحب جنگل جهان 
استفاده از جنگل به قصد تفریح و تفرج حساب 
این کاربری  به  مربوط  مناطق  دارد.  و کتابی 
مسیر  مناطق  این  درون  و  شده  مشخص 
با  حتی گاهی  است.  شده  تعیین  پیاده روی 
نصب حفاظ و تورهای سیمی از ورود گردشگران 
به داخل جنگل جلوگیری شده و آنها مجاز به 

پیاده روی در مسیر تعیین شده هستند.
زمینه  در  طبیعی  منابع  سازمان  متاسفانه 
ساختار  در  شریک  یک  طبیعی  گردشگری 

اداری پیدا کرده که آن وزارت میراث فرهنگی.. 
است که هیچ تخصصی در زمینه منابع طبیعی 
شرح  آن  برای  حال  این  با  ندارد!  جنگل  و 

است. شده  تعیین  وظایفی 
در بند ب ماده 100 قانون برنامه ششم آمده 
است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با همکاری سازمان)برنامه و بودجه 
کشور( موظف است تا پایان سال اول اجرای 
گردشگری  ساماندهی  طرح  برنامه  قانون 
و  کشور  شمال غرب  و  شمال  جنگل های 
اولویت  با  و جنوبی  زاگرس، سواحل شمالی 
سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و 

ارائه کند. جهت تصویب به هیأت وزیران 
این سازمان)بعدا وزارت( باالخره موفق شد تا 
پایان سال آخر اجرای قانون!)1۴00( این سند 
را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند اما 
تنها یک روز بعد از آن سازمان منابع طبیعی به 
آن اعتراض کرده و خواهان بازنگری و توجه به 
دیدگاه های کارشناسی آن سازمان شده است!
در پایان این نکته هم گفتنی است که متاسفانه 
به جز توقف بهره برداری هیچ یک از شروط و 
پیشنهاد  این  طرفداران  نظر  مورد  اقدامات 
محقق نشده است. به عنوان نمونه شادروان 
دکتر مهاجر که یکی از موافقان توقف ده ساله 
بهره برداری در طرح های جنگلداری بوده است 
در مقاله خود از جمله در این فرصت ده ساله 
پیشنهاد ایجاد دو پارک ملی در شمال کشور 

را داده است.
مورد  که  نامی  هر  )با  پارک ها  این  از  یکی 
توافق وزارت گردشگری، سازمان منابع طبیعی 
باشد(؛  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و 
و  جنگلی  تاریخی،  شهرستان  در  می تواند 
گدوک  فاصل  حد  در  سوادکوه  کوهستانی 
تا دوآب و در محل تالقی سه استان تهران، 

شود. ایجاد  مازندران  و  سمنان 
گفته می شود هفت خوان رستم با آدرس های 
مکانی فردوسی می تواند همین موقعیت باشد؛ 
خوش بختانه همکاری سه دستگاه فوق زمینه 

عینی هم دارد.
وجود  فراوانی  تاریخی  آثار  دهستان  این  در 
دارد مانند غار اسپهبد خورشید؛ برج باوند؛ قلعه 
ده؛ همچنین محیط  ارفع  آتش کده  و  کنگلو 
زیست هم بخشی از این موقعیت را به عنوان 
منطقه شکار ممنوع تعیین کرده است. از نظر 
دارای  و  است  غنی  بسیار  هم  طبیعی  منابع 
جنگل ها، مراتع و کوهستان های زیبایی است.
با  جو  مشارکت  و  مهربان  مردمی 
بسیار و سازمان های مردم  دانش آموختگانی 
دستگاه های  با  همکاری  آماده  مرتبط  نهاد 

هستند.  دولتی 
امید است باالخره کالف سردرگم جنگل گردشی 
گشوده شده تا فرصتی که قرار بود برای بهبود 
وضعیت جنگل باشد از این تهدید رهایی یابد. و 
از قول حافظ شیرین سخن خطاب به مسئوالن 

باید گفت: همتی بدرقه راه کن ای ...

درست یا نادرست، قانون گذاران در سال 1395 و هنگام تصویب برنامه ششم توسعه کشور تصمیم گرفتند فعالیت حدود 500 واحد طرح 
جنگلداری شمال کشور را به تدریج و ظرف سه سال متوقف کرده و در این فرصت سازمان منابع طبیعی طرح های جدیدی جایگزین آن 
کند. فشار وزارت جهاد کشاورزی یا آتش تند سازمان جنگل ها، هر چه که بود سبب شد کار توقف فعالیت طرح ها که قانون برای آن سه 
سال مهلت تعیین کرده بود یک ساله انجام شود و شگفت آنکه پس از گذشت پنج سال هنوز تسویه حساب قطعی با شرکت های بزرگ 

بهره بردار یا مجری طرح جنگلداری صورت نگرفته است.

اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک ورامین    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  1۲0160۲01060000هیات  شماره 1۸3  رای  برابر   
موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا اردستانی  فرزند غالمرضا 
.ششدانگ  ورامین  از  بشماره شناسنامه 3 صادره 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
101/۹۷ متر مربع پالک شماره ۲۷0۹ فرعی  از ۸ 
ملک  ثبت  حوزه  بخش  جعفرآباد  در  واقع  اصلی 
ورامین خریداری از محمد قاسم زیاد زن  و صفر 
علی و محمد هادی و عباسعلی همگی کدخدایی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵  روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول 1۴01/۲/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/3/1

م الف ث ام 69                                                                                         
محمود داودی رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401     
برابر ماده 1۲ و۲۵ قانون ثبت ومواد۵۴ و ۵۹ آیین نامه مذکور اینک امالکی که 
جزء حوزه ثبتی قزوین مجهول المالک بوده و در سه ماهه چهارم سال 1۴00  

اظهارنامه آنها برگشته و یا امالکی که آگهی نوبتی آنها اشتباه بوده و طبق رای هیات  نظارت و یا طبق  
اختیارات تفویضی دستور اصالح آنها صادر شده با ذکر شماره ملک و نام و نام خانوادگی مالک و محل 

وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش ۴ جنوب غرب قزوین

۵۴فرعی از 30 اصلی  - هادی گردانیهای نیکورا فرزند عبدهللا  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ 
مشهور به پینه دوز به مساحت٢٩٠٨/61 متر مربع

لذا برابر ماده 16 قانون ثبت و تبصره ٢ ماده واحده هر کسی نسبت به آگهی فوق اعتراض دارد می تواند 
از تاریخ  انتشار نوبت اول به مدت ۹0 روز و نسبت به آگهی  اصالحی به مدت یک  ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم  و رسید عرض حال اعتراض  را دریافت نماید . ضمنا اعتراض به  تقاضای ثبت 
موضوع ماده 16 و ۲0 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض 

به مراجع ثبتی  با تقدیم دادخواست  به مراجع ذیصالح قضاییی صورت پذیرد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۲/01-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/03/01

شعبان عسگری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

وم
 د

ت
نوب

وم
 د

ت
نوب

نظر به اینکه خانم طاهره احمدی فرزند قربانمحمد به ش ش 06300۷۸3۸6 صادره اسفراین به وکالت از 
خانم سمیه سید جمالی فرزند سیدابراهیم به ش ش ۸1۷ به شماره ملی 063۹۴3۴۷۴6 برابر وکالتنامه 
شماره ۲۹0۴۲ - 1۴00/06/۲۵  دفترخانه 1 اسفراین باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 1 
اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی هستند سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک ۲۲3۸ فرعی از پالک 1۹۷۸ فرعی از ۷3 اصلی 
واقع در بخش ۵ حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به ادرس اسفراین نبش امام خمینی 1۸ که متعلق به 
موکل ایشان می باشد بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت 
به مورد ثبت فوق بنام خانم سمیه سید جمالی فرزند سیدابراهیم ثبت و سند مالکیت تکبرگ به شماره 
06۸۹۴۸ صادر گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 1۲0 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید . بدیهی است چنانچه در 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. .

شماره :  29/۱4۰۱/83۷9-  تاریخ : ۱4۰2/۰2/22
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره کل ثبت اسناد و امالک  خراسان شمالی

آگهی فقدان سند مالکیت

 اردالن محمدی کوشکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین
شناسه آگهی: 1320639

افزایش 160 مگاوات به ظرفیت برق کشور تا پیک تابستان
فردوسی  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مدیرعامل 
مشهد گفت: 160 مگاوات به ظرفیت برق کشور 
تا پیک تابستان امسال بدون مصرف سوخت 

می شود. اضافه  زیادی، 
این  موتمنی«افزود:  ایرنا، »فریبرز  به گزارش 
و  مگاواتی   1۵۹ گاز  واحد   6 دارای  نیروگاه 
سه واحد بخار 160 مگاواتی است که عملیات 
قالب  در  نیروگاه  این  بخار  واحدهای  ساخت 
طرح های قرارداد بیع متقابل در دستور کار قرار 

است. گرفته 

بیع  اصلی طرح های  ماموریت  داد:  ادامه  او 
سیکل  نیروگاه  بخار  بخش  ساخت  متقابل 
ترکیبی از محل منابع حاصل از صرفه جویی 
سوخت است و  ساخت بخش بخار نیروگاه 
میان  متقابل  بیع  قرارداد  طی  فردوسی 
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت 
حرارتی و تولید برق توس مپنا منعقد شده 
است و مکانیزم بازگشت سرمایه آن از محل 

بود. خواهد  سوخت  صرفه جویی 
موتمنی خاطرنشان کرد: در نیروگاه های گازی، 

درجه  با  بخش گاز  اگزوز  از  واحدها  حرارت 
سانتی گراد  درجه   600 تا   ۵۴0 بین  حرارتی 
به محیط بیرونی خارج می شود که عالوه بر 
هدررفت انرژی، باعث افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای می شود اما در این طرح با استفاده 
و  واحدهای گازی  اگزوز  خروجی  حرارت  از 
انرژی  بخار،  بخش  تجهیزات  به  آن  هدایت 

تولید می شود. الکتریکی 
فردوسی  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مدیرعامل 
گفت: ساخت سه واحد بخار نیروگاه فردوسی 

مانع از انتشار ۲.۴ میلیون تن دی اکسیدکربن 
در سال می شود.

او ادامه داد: افزایش تولید و پاسخگویی به رشد 
فزاینده بار در شمال شرق کشور به میزان ۴۸0 
افزایش  و  نیروگاه  راندمان  بردن  باال  مگاوات، 
آن به ۵0 درصد، دستیابی به صرفه جویی ۸۷0 
برای کل  سال  در  مایع  لیتر سوخت  میلیون 
بخش بخار و کاهش آالیندگی  محیط زیستی از 

جمله اهداف اجرای این پروژه است.
موتمنی حجم سرمایه گذاری صورت گرفته برای 
ساخت واحدهای بخار این نیروگاه را حدود 1۲ 

هزار میلیارد تومان برشمرد.
وی افزود: در مدت زمان ساخت واحدهای این 

به صورت مستقیم و یک هزار  نفر  پروژه ۸00 
به  مشغول  غیرمستقیم  به صورت  نفر   ۵00 و 
فعالیت هستند که طبق برنامه واحد دوم بخار 
پیک تابستان امسال و واحد سوم نیز پیک 

تابستان سال آینده وارد مدار می شوند.
کنترل  سیستم  اینکه  بر  تاکید  با  موتمنی 
نیروگاه ها تا پیش از این در انحصار تعدادی 
است،  بوده  خارجی  مطرح  شرکت های  از 
متخصصان  تالش  با  خوشبختانه  گفت: 
در  نخستین  بار  برای  تجهیزات  این  داخلی 
کارخانه های گروه مپنا طراحی و بومی سازی 
با  پرند  نیروگاه  بخار  بخش  در  و  شده 

است. گرفته  قرار  مورداستفاده  موفقیت 

ساخت سه واحد بخار 
نیروگاه فردوسی مانع از 
انتشار ۲.۴ میلیون تن 

دی اکسیدکربن در سال 
می شود

خبر

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴006031۹0۷۸010۲۷0مورخه1۴00/10/۲۹ هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیداحمد حسینی جوشانی زاده فرزند سیدشكراله بشماره شناسنامه ۲۴۸۲ صادره از 
كرمان درششدانگ یك باب  مغازه مشتمل برفوقانی و تحتانی به مساحت 36/۴ مترمربع پالك16۷۹۵ فرعی 
از3۹6۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۸۹۹ فرعی از 3۹6۸ اصلی  واقع در بخش ۲کرمان آدرس کرمان خیابان 
شهیددستغیب بین کوچه30و3۲ خریداری از مالك رسمی خانم کیاندخت کیانیان محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۲/1۷    - تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/03/01

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

محمودمهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی 1310182

وم
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ت
نوب

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
سایپا  سبزسواری  برگ 
ای  نقره  131SLمدل1390 
شماره   به  رنگ  –متالیک  
شماره  و  موتور3995621 
 S3412290869191 شاسی 
به شماره پالک 51ق 157ایران 
بخش  کریم  به  متعلق   65

ناروئی مفقود واز درجه اعتبار 
ساقط گردیده است .

سند  و  ماشین  كارت  سبز،  برگ 
 ) مدارك  ی  )كلیه  كمپانی 
 3 تیپ  مزدا  سواری  خودروی  
موتور   شماره  به   1387 مدل 
و شماره شاسی     LF10478861
به    NAGBSX7CC11C00990
و   467 ایران   57 پالك  شماره 

آقای سید محمود  نام  به   69
از  و  گردیده  مفقود  قریشی 

جدرجه اعتبار ساقط می باشد .
 گن

عه
قل

ن
وی

قز

آگهی مفقودی 
 206 پژو  سواری  سبز  برگ 
 - ای  نقره    1389 مدل 
موتور  شماره   به   رنگ   متالیک 
14189038033 و شماره شاسی 
به   NAAP03ED0AJ141264

شماره پالک 288ل53ایران65 
متعلق به فریبا محمدی پاقلعه 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .

ک
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ش
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آب را 
َهدرندهیم

تزریق 20 هزار میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
میلیارد  هزار   ۲0 تخصیص  از  کشاورزی 
تولیدکنندگان  نقدینگی  تامین  برای  تومان 

داد. خبر  بخش کشاورزی 
محمد  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  به 
هزار   ۲0 اعتباری  خط  کرد:  اعالم  قربانی 
میلیارد تومانی در راستای حمایت و صیانت 
تامین  و  بخش کشاورزی  تولیدکنندگان  از 
به  آنان راه اندازی و دو روز پیش  نقدینگی 
ابالغ شده  بانک های کشاورزی  و  استان ها 

است.
تولیدکنندگان  برای  مبلغ  این  افزود:  او 
و  متوسط مقیاس  کوچک مقیاس، 
از  و  شده  گرفته  نظر  در  بزرگ مقیاس 
حمایت  کوچک مقیاس  تولیدکنندگان 

می شود. بیشتری 
زودی  به  که  پیش بینی  این  با  قربانی 
تقاضا برای خرید کاالهای اساسی تحریک 
قدرت  بازسازی  با  داشت:  اظهار  می شود، 
جامعه  سه  و  دو  یک،  دهک های  خرید 
توسط دولت و شکل گیری تقاضای جدید، 

می شود. تحریک  نیز  تولید  بازار 
اساسی  کاالهای  احتمالی  مازاد  درباره  او 
اذعان داشت: شرکت  تولید شده در کشور 
پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را 
خریداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی 
و شرکت های پگاه، میهن و کاله شیر مازاد را 
خریداری می کنند و یک سی سی شیر روی 

دست تولیدکنندگان باقی نمی ماند.
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شبانه  قبل  دهه  یک  تهران  شهری  مدیریت 
طرحی را به اجرا درآورد که نه تنها استدالل های 
اجرای آن مشخص نبود بلکه مردم و کاسب های 
محل  1۷شهریور،  خیابان  ابتدای  در  مستقر 
داشتند.  اعتراض  آن  به  اجرای طرح، نسبت 
جالب اینجاست که اعضای دوره سوم شورای 
از  هم  مهدی چمران  مدیریت  به  تهران  شهر 
اجرای طرح پیاده راه 1۷شهریور اظهار بی اطالعی 
کردند. با این حال پس از روی کار آمدن دوره 
چهارم شورای شهر و با وجود مصوبه ای مبنی 
بر بازگشایی این معبر باز هم شهردار وقت از 
تا  پیاده راه  این  و  امتناع کرد  مصوبه  اجرای 
مطرح  پرسش  این  حال  ماند.  باقی  امسال 
می شود؛ پروژه هایی که مدیریت شهری تهران 
به ویژه در دوره طوالنی »محمدباقر قالیباف« 
به شهروندان و پایتحت تحمیل کرده است تا 

چه اندازه کارشناسی شده بوده و تا چه اندازه بر 
پایه نیاز مردم و شهروندان طراحی شده است؟
برای مثال وقتی بزرگراه طبقاتی صدر را طراحی 
و اجرا كردند از هیچ یک از مردم تهران نظری 
مطالبه ای  چنین  شما  اساسا  كه  نخواستند 
برای محل زندگی تان دارید؟ منتقدان چنین 
متخصص  مردم  مگر  می گویند  پرسشی 
كه  هستند  شهری  مدیریت  و  شهرسازی 
بگویند چه پروژه ای برای شهر خوب است و 
چه پروژه ای بد. اما نكته اینجاست كه وقتی 
تحمیل  تهران  مردم  به  طبقاتی صدر  بزرگراه 
شد حتی نظر كارشناسان حوزه حمل و نقل و 
شهرسازی را هم نشنیدند. پرسش این است 
كه آیا مدیریت شهری همواره قرار است آرزوها 
و ایده های خود را به مردم تحمیل كند؟ چندی 
قبل »زهرا نژادبهرام« عضو سابق شورای شهر 

تهران با تأکید براین نکته که باید راه اعتراض 
به پروژه های شهری ایجاد شود گفته بود : االن 
هیچ سازوكاری برای ثبت اعتراض مردم در 
برابر اجرای پروژه های شهری نیست ولی مردم 
نسبت به طرح هایی كه شورای شهر می خواهد 
به شهرداری بدهد، می توانند اظهارنظر كنند كما 
اعتراض  پیاده روها  مورد ساماندهی  در  اینكه 
مردم و نهادهای مدنی كارساز شد و شورا طرح 

خود را پس گرفت.
به  اعتراض  برای  کار  و  ساز  نبود  همین 
شهری  مدیریت  خلق الساعه  تصمیم های 
به جوانب فرهنگی، اجتماعی و  و بی توجهی 
اقتصادی سبب شد تا دستکم یک دهه از عمر 
شهروندان در محدوده میدان امام حسین )ع( 
تا میدان شهدا در خیابان 1۷ شهریور صرف 

شود. کاربردی  غیر  برنامه ای  به  اعتراض 

شهریور   1۷ خیابان  سنگ فرش های  حاال 
برداشته شد و دوباره آسفالت ریخته شد. آیا 
کسی هست که از شهردار وقت تهران بخواهد 
توضیح دهد هزینه آن تغییرات و آنچه در این 
باید  را چگونه  تحمیل شد  به مردم  10 سال 
محاسبه کرد و چه کسی مسئولیت آن را به 

می گیرد؟ عهده 
ایسنا، در گزارشی نوشته است : از همان ابتدای 
موضوع  چهارم،  شهر  شورای  آمدن  روی کار 
پیاده راه 1۷ شهریور و اعتراض اهالی و کسبه 
آن جنجالی و حاشیه شد و برغم اصرار اعضای 
شورای شهر اما شهرداری حاضر به عقب نشینی 

از طرح نبود.
و  شهریور   1۷ محور  از  بازدیدها  اعتراضات، 
زندگی  روی  بر  پیاده راه  این  تاثیر  بررسی 
اهالی ادامه داشت تا اینکه کمیسیون نظارت 
و حقوقی شورای شهر چهارم  نظرسنجی را از 
از  اهالی و کسبه در مورد میزان رضایتمندی 
پروژه پیاده راه انجام داد و مشخص شد عالوه 
بر کسبه، اهالی نیز از  این طرح ناراضی هستند 
و در اواخر عمر شورای شهر چهارم، اعضا در 
بازگشایی  به  رأی  روزهای سال ۹۵  واپیسن 
کامل محور دادند که در نهایت از خیابان صفا 
به پایین باز شد، اما عمر این شورا به بازگشایی 
کامل نرسید تا اینکه امیر یزدی شهردار منطقه 
1۲ دراین باره خبر داد که با مساعدت معاون 
و  تهران  شهرداری  مناطق  امور  و  هماهنگی 
رئیس شورای شهر، محور 1۷ شهریور، حد 
حسین  امام  میدان  تا  صفا  خیابان  فاصل 
)ع( که پیاده راه بود، پس از بازدید چند تن 
با کسب مصوبات  و  اعضای شورای شهر  از 
و  حمل ونقل  سازمان  تخصصی  کمیته های 

بازگشایی شد. ترافیک 
عبادی معاون حمل ونقل شهرداری منطقه 1۲ 
با تائید بازگشایی کامل پیاده راه 1۷ شهریور 
به ایسنا گفته است :  در مورد آسفالت کردن 
محور پیاده راه 1۷ شهریور می گوید: پیاده راه 
1۷ شهریور حد فاصل خیابان صفا تا میدان 
امام حسین )ع( پیاده راه بود و از خیابان 
صفا تا میدان شهدا در مقاطع مختلف زمانی 

پیاده راه بازگشایی شده بود.
ضلع  مصوبه ای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  او 
جنوب به شمال پیاده راه 1۷ شهریور جنوبی 
به سمت خیابان دماوند بازگشایی شد، ادامه 
می دهد: حرکت شمال به جنوب خودروها از دو 
سال قبل بازگشایی شده بود و ما آرام سازی 
حرکت جنوب به شمال را در دستور کار قرار 

دادیم.
معاون حمل و نقل شهرداری منطقه 1۲ با بیان 
اینکه در راستای آرام سازی، سنگ فرش های 
خیابان 1۷ شهریور حد فاصل میدان شهدا تا 
در  آسفالت شد، می گوید:  و  صفا جمع آوری 
خیابان  سنگفرش های  جمع آوری  بعدی  فاز 
کار  در دستور  را  امام حسین  میدان  تا  صفا 
خواهیم داشت اما دقت داشته باشید که با این 
وضعیت میدان امام حسین به یک پالزا تبدیل 
شده چرا که دور تا دور میدان بسته است و تنها 
از ضلع شرقی میدان امکان خروج وجود دارد 

و به عبارت دیگر یک ربع دایره تنها در ضلع 
شرقی امکان خروج وجود دارد و میدان نیز به 

یک فضای شهری تبدیل شده است.
درخواست  و  اهالی  نارضایتی  می افزاید:  او 
کسبه علت بازگشایی ها بوده، چرا که در حال 
حاضر 10 سال است که این محور به پیاده راه 
تبدیل شده و از همان اول نیز نارضایتی های 

اهالی را در پی داشته است.
مدیریت  تصمیماتی که  درباره  نژادبهرام  زهرا 
 : بود  می کند گفته  تحمیل  شهر  به  شهری 
خود مردم سهمی در برنامه ریزی و سهمی در 
مدیریت شهری ندارند، نه تصمیم ساز هستند 
تنها تصمیم گیر و  نه  نه تصمیم گیر. مردم  و 
تصمیم ساز نیستند بلكه با نگاه شكاكانه ای با 
تصمیمات مدیریت شهری روبه رو می شوند، 
داده  قرار  آنها  اختیار  در  اطالعات كافی  چون 
همیشه  كه  می كنند  احساس  و  نمی شود 

است. پرده  پشت  چیزی 
تهران و  پیاده راه سازی در  به ساخت  تصمیم 
اصفهان محل بحث بوده است. چند سال قبل 
به  مهم  معابر  از  یکی  تبدیل  نیز  اصفهان  در 
پیاده راه بحث های زیادی به دنبال داشت. از 
آنجا که عموما مدل شهرسازی در ایران اولویت 
را به ساخت و ساز و معبر خودرو داده است نیاز 
به پیاده راه  در شهر احساس می شود اما این 
به معنای آن نیست که هر معبری را بتوان با 

سنگ فرش کردن به پیاده راه تبدیل کرد.
در مورد همین پیاده راه 1۷ شهریور نیز چندی 
و  علم  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  سه  قبل 
رسیدن  در  ناکامی  بررسی  به  ایران  صنعت 
پیاده راه 1۷ شهریور  پروژه   اهداف ساخت  به 
پرداختند. »رضا خیرالدین»، »رسول حق بیان« 
مقاله ای  در  شکوکی«  »محمدصالح  و 
کرده اند:  اشاره  موضوع  این  بررسی  ضمن 
پیاده راه سازی در شهر تهران بعد از چند تجربه 
نسبتًا موفق نظیر پیاده راه 1۵ خرداد، پیاده راه 
سپه ساالر، با احداث پیاده راه 1۷ شهریور دنبال 
شد. ولی متاسفانه پیاده راه 1۷ شهریور، بنابر 
شواهد موجود همچون یافته های پژوهشگران، 
مردم  نارضایتی های  و  مسئوالن  انتقادهای 
به حساب  موفقی  چندان  تجربۀ  محلی، 

نمی آید.«
در این تحقیق همچنین تاکید شده است : 
یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل 
اصلی ناکامی پروژه شامل سه مسئله اصلی 
»فقدان نیازسنجی، امکان سنجی و بسترسازی 
قرارگرفتن  »در حاشیه  برای طرح«،  مناسب 
مردم محلی در فرآیند برنامه ریزی و اجرا« و 
»مسائل کالن اقتصادی سیاسی و مدیریتی« 
عامل  می رسد  نظر  به  میان،  این  در  است. 
اصلی تر و پایه ای تر نواقص و مشکالت پروژه، 
شرایط و اهداف سیاسی، مدیریتی و اقتصادی 

بوده است.
عظیم  پروژه های  پرسید  باید  وصف  این  با 
به  قبل  دهه  از  شهری  مدیریت  دیگری که 
تهران تحمیل کرد نظیر بزرگراه طبقاتی صدر 
بر پایه نیازسنجی، امکان سنجی و بسترسازی 

شد؟ عملیاتی  مناسب 

شهروندانی که از پس طرح های مدیران شهری برنمی آید

چه طرح های دیگری به سرنوشت پیاده راه 
۱۷ شهریور دچار می شوند؟

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: 

مدیریت پسماند جزو 
اولویت های دولت است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: دولت سیاستگذاری جدی 
پسماند  ویژه  به  پسماندها  مدیریت  برای  را 
استان های شمالی کشور به عنوان یک اولویت 

در دستور کار قرار داده است.
محیط  حفاظت  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
زیست، علی سالجقه در سی و دومین کارگروه 
ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان 
وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در سازمان 
حفاظت محیط زیست برگزار شد افزود: فرهنگ 
تفکیک از مبدا و دفع درست زباله اگر در کشور 
نهادینه شود، به اجرای طرح مدیریت پسماند 
به  مکلف  ملی  رسانه  و  بزرگی می کند  کمک 
در  مردم  مشارکت  افزایش  سازی  فرهنگ 
بازیافت پسماندها شد.  او با تاکید بر اهمیت 
مدیریت  حوزه  در  دولت  سیاستگذاری جدی 
پسماند تصریح کرد: دولت سیاستگذاری جدی 
پسماند  ویژه  به  پسماندها  مدیریت  برای  را 
استان های شمالی کشور به عنوان یک اولویت 
در دستور کار قرار داده و برای کاهش مصرف 
پالستیک و کنترل آن باید از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان استفاده کرد.  سالجقه افزود: در 
منطقه بندی  برنامه  سیاستگذاری ها  چارچوب 
مدیریت پسماند باید تعیین شود تا بر اساس 
و  نظر گرفته شود  در  اجرایی  برنامه های  آن 
وزارت کشور این امر را بر اساس شاخص های 
دستگاه های  نظارت  با  و  شده  تعیین 
سازمان  رئیس  داد.   خواهد  انجام  مسئول 
اساس  بر  داد:  ادامه  زیست  محیط  حفاظت 
سیاستگذاری ها و پهنه بندی که وزارت کشور 
انجام می دهد وضعیت فعلی را با داشته های 
گذشته قیاس خواهیم کرد تا به نتایجی برسیم 
و بعد از اولویت بندی تا پایان سال 1۴01 محل 
اعتبار پروژه ها تامین می شود.سالجقه با تاکید بر 
این که در جلسه آتی نقش دستگاه های اجرایی 
مشخص شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه 
کشور ظرفیت های استانی و ملی دستگاه ها را در 
نظر بگیرد و در بازه زمانی 1۴01 تا 1۴0۴  اعتبارها 

تامین تا کارها عملیاتی شود.  
در این جلسه، وزارت کشور به ارائه برنامه جامع و 
عملیاتی ۴ ساله ساماندهی مدیریت پسماندها 
ویژه استان های شمالی کشور پرداخت، همچنین 
سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه اقدامات و 

برنامه های اجرایی خود پرداخت.

افزایش ظرفیت 
برای ساماندهی 
معتادان متجاهر

رفاه،  سازمان  مدیرعامل  احمدی صدر  احمد 
اجتماعی شهرداری  خدمات و مشارکت های 
معتادان  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  تهران 
متجاهر گفت: در جلسه قرارگاه مصوب شد تا 
ظرفیت های تهران افزایش پیدا کند و شهرداری 
این هم افزایی مدیریتی پیش قدم  تهران در 
شده است.به گزارش ایرنا، احمد احمدی صدر 
بازدید خبرنگاران از کمپ معتادان  در حاشیه 
متجاهر در منطقه خاورشهر با اشاره به اجرای 
طرح ساماندهی معتادان متجاهر از ساماندهی 
بیش از هفت هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده 
16 شهر تهران خبر داد و گفت: وسعت تهران 
اجتماعی  آسیب های  شاهد  تا  شده  باعث 

فراوانی در شهر باشیم.
او افزود: در سال 13۹۵ جمعیت معتادان شهر 
تهران 10 هزار نفر بود اما در بررسی های سال 
تهران  شهر  در  نفر  هزار   ۲0 به  آمار  این   1۴00
رسیده است.مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان 
اینکه گزارش های دستگاه های متولی حکایت از 
فعالیت های متنوع و گسترده در این حوزه دارد، 
مانند  به  کدام  هر  متولی  دستگاه های  افزود: 
یک جوی آب جاری حرکت خود را به تنهایی و 

جزیره ای ایفا می کردند.
احمدی صدر تاکید کرد: چرخه بین نهادها و 
سازمان ها معیوب بود به عنوان مثال نامه نگاری 
بین آن ها چند ماه و چند سال و حتی یک دهه 
طول می کشید و عدم هماهنگی این دستگاه ها 

باعث افزایش جمعیت معتادان شده است.
او با بیان اینکه در سال های گذشته معتادان 
یک  تا  ماه   6 بین  و  جمع آوری  را  متجاهر 
این در  افزود:  نگهداری می شدند،  سال هم 
حالی است که معتادان روز شماری می کردند 
می توان  عبارتی  به  شود  تمام  دوره  این  تا 
زندگی  برای  گذشته  سنوات  در  که  گفت 
اجتماعی آن ها، سم زدایی و بازگشت معتادان 
به خانواده و جامعه برنامه ای وجود نداشت.
احمدی صدر با بیان اینکه این مساله را در 
قرارگاه با جدیت دنبال می کنیم، افزود: یکی 
مدیریت  دوره  این  در  تاکید  مورد  موارد  از 
به  است  افراد  این  توانمندسازی  شهری 
و  روحی  آمادگی  روی  دوره  در طول  عبارتی 

می کنیم. افراد کار  روانی 
او با اشاره به اینکه تا این تفکر وجود داشته 
باشد که معتاد مجرم است یا بیمار مشکالت 
حل نمی شود، گفت: معتاد متجاهر چه مجرم 
و یا بیمار باشد اگر ما این افراد را خانواده خود 
بدانیم و احساس کنیم دختر فراری دختر ما و 
معتاد در خیابان فرزند ماست به راحتی از کنار 

مصوبات رد نمی شویم. 

زهرا نژادبهرام : باید راه اعتراض 
به پروژه های شهری ایجاد 
شود.  االن هیچ سازوكاری 
برای ثبت اعتراض مردم در برابر 
اجرای پروژه های شهری نیست 
ولی مردم نسبت به طرح هایی 
كه شورای شهر می خواهد 
به شهرداری بدهد، می توانند 
اظهارنظر كنند كما اینكه در مورد 
ساماندهی پیاده روها اعتراض 
مردم و نهادهای مدنی كارساز شد 
و شورا طرح خود را پس گرفت

| پیام ما | شهردار وقت تهران یک دهه قبل طرحی را به مردم تحمیل کرد که حاال در حال جمع آوری است. تجربه تصمیم گیری ها و 
اجرای شبانه یا به قول آن شهردار، جهادی تنها محدود به پیاده راه 17شهریور تهران محدود نمی شود اما این پرسش برجسته  می شود که 

طرح هایی که مدیریت شهری به مردم و شهر تحمیل کرد تا چه اندازه متناسب با نیاز بوده است؟
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از طریق سامانه  با واشر مربوطه را  شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 90 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001005963000031  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/31 می باشد.

مبلغ برآورد : 7.668.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 383.400.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.02.31 لغایت 1401.03.04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1401.03.19

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز  پنجشنبه مورخ 1401.03.19 به دبیرخانه شرکت آب و 
فاضالب استان 

زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9 روز  شنبه تاریخ 1401.03.21
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.05.22  و 1403.06.26 و 1403.10.24 با حفظ قدرت خرید 

و مابقی نقد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

شماره ب/52- ۱4۰۱/2۱  )نوبت دوم(

وم
ت د

نوب

آگهی تاسیس شرکت

آگهی تاسیس شرکت

درتاریخ  هوشمند سپهر  مسئولیت محدود سالمت  با  تاسیس شرکت 
1۴00/1۲/۲۴ به شماره ثبت ۵۹3۴۸0 به شناسه ملی 1۴010۹۴۷۴۹۲ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات اینترنتی از قبیل طراحی، 
اجرا ، مشاوره در امور سالمت. طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای 
غیرهنری و غیر فرهنگی و غیر رسانه ای. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی، شرکت در نمایشگاه ها. صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی. آموزش در حوزه سالمت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله 
سلسبیل شمالی ، کوچه شهید قدرت اله حسینی فاتح ، بن بست مسعود 
، پالک 3 ، طبقه سوم کدپستی 13۴۵۹۹۴۹1۵ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای اسماعیل کاظمی به شماره ملی ۲۲۸۲۲0۷۴16 دارنده 1۵00000 

به شماره ملی ۲۲۸333631۷  آبتین کاظمی  آقای  الشرکه  ریال سهم 
ابراهیم یوسفی به شماره ملی  دارنده 1۵00000 ریال سهم الشرکه آقای 
۲۴3۲۸01۸۵۷ دارنده ۷000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
اسماعیل کاظمی به شماره ملی ۲۲۸۲۲0۷۴16 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای آبتین کاظمی به شماره ملی ۲۲۸333631۷ به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء آقای ابراهیم یوسفی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

درتاریخ  آریا  توسعه  آذین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1۴01/0۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۹۵۹۴۷ به شناسه ملی 1۴0111۴۹6۵۵ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و پخش 
و تولید درب و پنجره و لوازم اداری و مصنوعات وابسته ایجاد شعب 
در داخل و خارج از کشور ,شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و 
خصوصی,اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
تهران، محله  ، شهر  ، بخش مرکزی  تهران  ، شهرستان  تهران  استان 
، پالک  نظری  آبکار شاه  آلن  ، خیابان شهید  دوم  ، خیابان  داوودیه 
۲۸ ، برج ناهید ، طبقه 1۲ ، واحد 3 کدپستی 1۵۴۷۹161۹۷ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم هانیه مهری ماهده آبادی به شماره ملی 

0۲01۵۵۵1۸۲ دارنده ۹۹0000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه ئیل بیگی 
به شماره ملی 0۴10۲۷66۵0 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم هانیه مهری ماهده آبادی به شماره ملی 0۲01۵۵۵1۸۲ به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیه ئیل بیگی به 
شماره ملی 0۴10۲۷66۵0 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
نامه های عادی و  ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه  بروات 
اداری باامضاء منفرد مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران 

شناسه آگهی : 1321194 م الف 0

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران 

شناسه آگهی : 1321187 م الف 0

باید در تهران به خصوص در 
ناحیه شرق بیمارستان های 
دیگری داشته باشیم

خبر

رئیس مرکز اورژانس تهران:
باید چرخه تحویل بیمار به بیمارستان را سریع تر کنیم 

وجود  با  بیان کرد  تهران  اورژانس  مرکز  رئیس 
وسعت منطقه شرق تهران، بیمارستان کمی داریم 
و در راستای حل این مشکل با بیمارستان خانواده 
تفاهم نامه همکاری امضا  کرده ایم تا بتوانیم بیمار 

را به آن ها تحویل دهیم.
دکتر یحیی صالح طبری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
مدت زمانی که آمبوالنس های اورژانس تهران در 

بیمارستان ها برای تحویل بیماران معطل می شوند، 
گفت:  باید در تهران به خصوص در ناحیه شرق 
بیمارستان های دیگری داشته باشیم. از پردیس 
تا میدان امام حسین)ع(، بیمارستانی نداریم که 
بتوانیم به آن بیمار اعزام کنیم. بر همین اساس 
بیماران و مصدومان آن محدوده یا باید به شهدای 
تجریش منتقل شوند یا باید به بیمارستان امام 

حسین و... منتقل شوند. یعنی در شرق تهران که 
منطقه وسیعی است بیمارستان کمی داریم. 

رئیس مرکز اورژانس تهران بیان کرد: در راستای 
حل این مشکل با بیمارستان خانواده تفاهم نامه 
همکاری امضا  کرده ایم تا بتوانیم بیمار را به آن ها 
تحویل دهیم و با قیمت بیمه محاسبه شود و این 

اقدام در حال ورود به چرخه کار است. 

صالح طبری بیان کرد:  این ها تسکین های موقتی 
است و باید چاره دیگری را اندیشید. توقع ما این 
است که با بیمارستان ها تعامل بیشتری داشته 
باشیم و چرخه تحویل بیمار را سریع تر کنیم. در 
برخی موارد فضای اورژانس بیمارستان ها واقعا 
پر است اما باید طوری برنامه ریزی کنیم که مردم 

کمترین ضرر را ببینند. 
سه  حدود  آمبوالنس  یک  زمانی که  او گفت: 
بیمار  تحویل  برای  بیمارستان  یک  در  ساعت 
ساعت  سه  پایگاه  یک  یعنی  می ماند  معطل 
بدون آمبوالنس است و باید آمبوالنس همجوار 

عملیات  آن پایگاه را پوشش دهد و به همین 
عملیات های  باید  دیگر  آمبوالنس های  ترتیب 
حوزه یکدیگر را پوشش دهند. با توجه به شرایط 
به  بتوانیم  که  نیست  شهری  تهران  ترافیکی، 
سرعت آمبوالنس را به پنج کیلومتر آن طرف تر 
سنگین،  ترافیک  دلیل  به  گاهی  کنیم.  اعزام 
۴0 کیلومتر  معادل  تهران  در  هم  پنج کیلومتر 
به  اساس  همین  بر  است.  دیگر  شهرهای  در 
سوی  از  طرفه  دو  تعامل  با  باید  می رسد  نظر 
بیمارستان و اورژانس پیش بیمارستانی اقدامات 

دهیم. انجام  موثرتری 
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سمنان

و  خشکسالی  با  که  است  سال ها  سمنان  استان 
روبه رو  اقلیم  تغییر  بر  مبتنی  سرمازدگی  همچنین 
و  علل  کنار  در  پدیده هایی که  هم  آن  است  شده 
و  باغداران  به  تومان خسارت  میلیاردها  آن،  عوامل 
کشاورزان این استان تحمل می کند. یک کارشناس 
بیان  با  مهر،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشاورزی 
آن  درصد   60 همچنان  که  کنونی  کشاورزی  اینکه 
کاماًل سنتی و غرقابی است و مابقی نیز به صورت 
اجرا کرده اند که خودش  را  نوین  آبیاری  غیراصولی 
به اندازه یک آبیاری غرقابی آب هدر می دهد، گفت: 
برای استان پیش رو است، مقوله  تنها چاره ای که 
به کشاورزی  توجه  همچنین  و  الگوی کشت  تغییر 
مانند  است  خصوصی  بخش  حضور  با  مشارکتی 
و  هستیم  شاهد  مشارکتی  ساز  و  ساخت  در  آنچه 
ندارند،  را  مالی کشت  توان  به کسانی که  می تواند 
ترویج  را  بر خشکسالی  مبتنی  و کشتی  کمک کند 

دهد.
و  گرمسار  در  امروز  کرد:  بیان  رضوانی  علی اکبر 
سرخه در حالی خربزه و در بی ارجمند و میامی در 
برای هر کیلوگرم  حالی هندوانه کاشت می شود که 
نیاز  مورد  آب  لیتر   1۲0 از  بیش  محصوالت  این  از 
در  تومان  هزار   1۵0 حدود  در  چیزی  یعنی  است 
حالی که یک کیلوگرم هندوانه یا خربزه بین هفت 

در  همچنین  می شود  فروخته  تومان  هزار   1۴ تا 
حالی یک کیلوگرم گندم 1۴ هزار تومان قیمت دارد 

دارد! نیاز  آب  تومان  هزار   ۲۵ فقط  که 
 ۹0 سمنان  استان  صورتی کشاورزی  در  افزود:  او 
می کند که  مصرف  را  سمنان  استان  آب کل  درصد 
مابقی  و  درصد  چهار  صنعت  و  شش  شرب  سهم 
نیز توسط شهرداری ها پای چمن ها و گل ها ریخته 
می شود و مسئوالن اقدام عاجلی برای مقابله با آثار 
آنکه تمرکز  سوء خشکسالی صورت نمی دهند حال 
فعلی،  شرایط  مدیریت  جای  به  آنها  از  بسیاری 
با  اینکه  گو  است  دیگر  استان های  از  آب  تأمین 
همین وضعیت اگر تمام دریای خزر هم به استان 
به  چون  نمی شود  آباد  استان  این  بیاید،  سمنان 

می شود. تشدید  آب  رفت  هدر  نسبت  همان 
چند روز قبل پخش تصاویر کشت خربزه در سرخه 
و  ندارند  هم  خوردن  برای  شیرین  آب  حتی  که 
هزینه  تومان  میلیاردها  با  سابق  جمهور  رئیس 
را  خودش  شهر  مردم  نیاز  مورد  آب  سعی کرد که 
تأمین کند، سبب بروز بحث های بسیاری در استان 
سمنان شد، جالب اینکه اکثر کارشناسان و فعاالن 
حوزه کشاورزی اعتقاد دارند که تغییر الگوی کشت 
ژست  یک  تنها  استان  در  خشکسالی  با  مقابله  و 

نمی شود. عملیاتی  و  است  روی کاغذ 

روایت خشکسالی و الگوی کشت 
در استان سمنان

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: ذخیره آبخوان های گلستان ۲۴6 میلیون 
مترمکعب کمتر از وضعیت عادی است و نسبت به وضعیت بلند مدت ۲0 درصد 
کاهش دارد. سید محسن حسینی اظهار کرد: وضعیت خشکسالی در استان گلستان 
بسیار جدی است و استان ما چندین سال متوالی است که با پدیده خشکسالی دست 
و پنجه نرم می کند. مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: رواناب های اندازه گیری 
شده توسط ایستگاه های شاخص رودخانه های استان نسبت به آمار بلند مدت بین 
6 تا ۸6 درصد کاهش داشته است. او اضافه کرد: ذخیره آبخوان های گلستان ۲۴6 
میلیون متر مکعب کمتر از وضعیت نرمال است و نسبت به وضعیت بلند مدت ۲0 
درصد کاهش دارد.حسینی به کشاورزانی که از چاه های مجاز برای کشت محصول 
خود استفاده می کنند توصیه کرد جهت جلوگیری از خسارت ناشی از خشکسالی 
به محصوالت کشاورزی، حداقل ۲0 درصد سطح زیر کشت خود را کاهش داده و با 
بهره مندی از سیستم آبیاری نوین نهایت صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشند.
او ادامه داد: با توجه به کاهش رواناب ها در استان، کشاورزان نسق کار هم باید حداقل 
۵0 درصد سطح کشت خود را کاهش دهند در غیر این صورت با خشک شدن زراعت 

و خسارت محصول روبه رو می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: بهای برق مصرفی 
برای صاحبان چاه های آب کشاورزی چهارمحال وبختیاری که از ساعت 1۲ الی 1۷ 
بعد از ظهر )ساعات پیک مصرف ( موتور چاه خود را خاموش کنند و آبیاری اراضی 

کشاورزی را به دیگر ساعات شبانه روز موکول کنند، رایگان می شود.
مجید فرهزاد با اشاره به اینکه بالغ بر ۴0 درصد از مصرف برق استان در ایام پیک، 
مربوط به حوزه کشاورزی است، اظهار کرد: با هدف مدیریت پیک مصرف برق و 
 1۵ تا  خردادماه   10 از  اضطراری، کشاورزانی که  خاموشی های  بروز  از  جلوگیری 
شهریورماه از ساعات 1۲ الی 1۷ بعد از ظهر نسبت به خاموش کردن چاه آب خود 
اقدام کرده و با این شرکت تفاهم نامه همکاری امضا کنند، در مابقی ساعات شبانه روز 
از برق رایگان بهره مند می شوند. وی افزود : صاحبان چاه های آب کشاورزی می  توانند 
برای بهره مندی از این طرح با مراجعه حضوری به ادارات برق شهرستان ها و یا مراجعه 
به وب سایت این شرکت به آدرس www.chb-edc.ir  فرم مربوطه را تکمیل و ثبت 
خود را انجام دهند. فرهزاد تصریح کرد: تاکنون ۴۴3۵ حلقه چاه آب کشاورزی در 
استان برق دار شده که انرژی مصرفی این تعداد چاه به صورت متوسط ماهیانه ۸۴ 

میلیون کیلووات ساعت است.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان کالت گفت: در حال حاضر شهرستان کالت فقط 
به عنوان میزبان عشایر شهرستان های اطراف بوده و دامداران کوچ رو این شهرستان 

با وجود داشتن شرایط هنوز تحت پوشش سازمان عشایری کشور قرار نگرفته اند.
عباسعلی اسماعیل زاده در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: شهرستان کالت همه ساله در 
قسمت دهستان پساکوه میزبان 3۵0 خانوار عشایر از شهرستان های مشهد، قوچان و 
چناران است که در فصل قشالق یعنی حدودا از آبان  تا پایان فروردین ماه در شهرستان 
کالت حضور دارند و در پایان فروردین و با آغاز کوچ بهاره به سمت محالت ییالقی در 
شهرستان های خودشان بازمی گردند. او اظهار کرد: حدود ۲000 خانوار دامداران کوچ رو 
در شهرستان کالت داریم که دامداران کوچ رو بدون متولی هستند و با وجود اینکه 
دارای شرایط عشایر شدن هستند، هنوز تحت پوشش سازمان عشایری کشور قرار 
نگرفته اند. رئیس اداره امور عشایر شهرستان کالت افزود: از سال ۹۸ پیگیری ها و 
تالش هایی از جانب نمایندگان مجلس، فرمانداری و اداره امور عشایر شهرستان برای 
تحت پوشش قرار دادن این افراد در سازمان عشایری آغاز شده و کارشناسان مرکز 
آمار ایران و سازمان امور عشایری کشور هم به منظور بررسی موضوع از تهران به 

شهرستان مراجعه کرده اند.

ذخیره آبخوان های گلستان 246 میلیون
 مترمکعب کمتر از وضعیت عادی 

اختصاص برق رایگان برای چاه های آب
 کشاورزی چهارمحال و بختیاری

دامداران کوچ رو شهرستان کالت
 همچنان بدون متولی

| گلستان  | | چهارمحال و بختیاری | | خراسان رضوی |

موزه های خراسان 
شمالی نیازمند 

به روز شدن هستند 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شمالی  خراسان 
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی 
گفت: در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی 

موزه های این استان، به روز شدن است.
با  ایسنا،  با  و گو  گفت  در  مستوفیان  علی 
اشاره به اینکه باید فضای موزه ها تبدیل به 
فضای آموزشی و پویا شود، اظهار کرد: باید 
استان و سایر موزه های  این  در موزه های 
کشور تغییر محتوایی صورت گیرد. او تاکید 
کرد: باید موزه ها از آن فضای سنتی که در 
جانمایی  تاریخی  آثار  و  مجسمه  چند  آن 
این  به  مشاهده  برای  فقط  مردم  و  شده 
باید  و  شوند  خارج  مراجعه کنند،  مکان ها 
در موزه ها فضایی ایجاد شود که عالوه بر 
نسل جوان بلکه نسل کودک نیز با آن ارتباط 

کنند. برقرار 
مطالعات  در حال حاضر  افزود:  مستوفیان 
بازنگری در عمارت و موزه مفخم آغاز شده 
داد: در حال حاضر 6 موزه  ادامه  او  است. 
از سوی  و  است  فعال  خراسان شمالی  در 
تاریخی در  دیگر دو مجموعه سکه و اشیا 
حوزه فرهنگ و مردم شناسی توسط بخش 

است. شده  راه اندازی  خصوصی 
این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین در 
تاریخی  سال گذشته، ۲00 شی فرهنگی – 
شی   33۷ و  مرمت  کارشناسان  توسط 
فرهنگی در موزه مردم شناسی عمارت مفخم 

شدند. ساماندهی 

معرفی واحدهای برتر 
استاندارد در همدان 

سارا پرویزی ساالر، همدان- مدیرکل استاندارد 
استان همدان از آغاز فرآیند انتخاب واحدهای 
تا  تولیدی  واحدهای  و گفت:  داد  خبر  نمونه 
ارزیابی  برای  را  خود  مستندات  خرداد  پایان 
دهند. ارائه  استاندارد  برتر  واحدها  معرف  و 
محمد مددی اظهار داشت: 3۲0 واحد تولیدی 
در استان همدان دارای پروانه استاندارد فعال 
هستند و می توانند از یکم خرداد در این طرح 
سراسری شرکت کنند. او افزود: این فراخوان 
کشوری است و واحدها و مراکز خدماتی می 
توانند برای سال 1۴01 در ۲ سطح ملی و استانی 
استاندارد  این طرح شوند. مدیرکل  کاندیدای 
استان همدان، ارزیابی استمرار پروانه استاندارد، 
گواهینامه های ایزو، شرکت در فعالیت های 
و  کنترل کیفی  مدیر  از  مندی  بهره  آموزشی، 
رعایت معیار مصرف انرژی را از عوامل ارزیابی 
خاطرنشان  برشمرد.مددی  تولیدی  واحدهای 
منفی،  امتیاز  و  انطباق  عدم  نداشتن  کرد: 
برخورداری از r@d فعال و مجهز، مشارکت در 
تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی، آموزش 
فعالیت  پروانه،  تعداد  کیفی،  کنترل  مدیران 
مدیر کنترل کیفی در طرحهای پژوهشی، ارائه 
مقاالت های ISI از دیگر شاخص های امتیازآور 
در فرایند انتخاب واحدهای برتر است.به گفته 
او متقاضیان می توانند برای شرکت در این طرح 
به سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد 
سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه و فرم ها را 
تکمیل و مستندات خود را بارگزاری کنند تا مورد 

ارزیابی قرار گیرد.

بازدید از ظرفیت های 
فرهنگی منطقه آق توقای 

و مراوه تپه 
رعیت  ما- محمد  پیام  مومنی،  حبیبه  سیده 
و  اسالمی گلستان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آیین  برپایی  برپایی  هیات همراه، در حاشیه 
عارف  و  شاعر  فراغی  مختومقلی  نکوداشت 
این  تولد  سالگرد  ۲۸۹مین  و  ترکمن  ایرانی 
فرهیخته ی شهیر، از نمایشگاه توانمندی ها و 
ظرفیت های فرهنگی منطقه آق توقای و مراوه 
تپه بازدید کرد و با فعاالن به گفت وگو نشست. 
و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش 
ارشاد اسالمی گلستان، به مناسبت دویست و 
هشتاد و نهمین سالروز تولد مختومقلی فراغی 
شاعر و عارف ایرانی ترکمن مراسمی با حضور 
سفیر کشور ترکمنستان،سرکنسول قزاقستان، 
تپه،  مراوه  مردم  نماینده  گلستان،  استاندار 
مینودشت، کالله و گالیکش در مجلس شورای 
اسالمی، استاندار گلستان، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گلستان و جمعی از مسئوالن و 
مدیران استانی و شهرستانی و اهالی فرهنگ، 
ادب و هنر و مردم شریف منطقه در عصر پنج 
شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در روستای آق توقای 
شهرستان مراوه تپه برگزار شد.در حاشیه این 
مراسم نمایشگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های 
فرهنگی و هنری منطقه آق توقای و مراوه تپه 
در جوار آرامگاه مختومقلی فراغی برپا شد بود. 
محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلستان و هیات همراه در حاشیه برپایی این 
آیین نکوداشت به صورت میدانی از غرفه های 
برپا شده بازدید کرد و با فعاالن فرهنگی و هنری 
ترکمن به گفت و گو نشست. او در حاشیه این 
و  ظرفیت ها  به  ترویج  و  توجه  بازدید، گفت: 
اصالت های فرهنگی در سرلوحه  فعالیت ما در 

استان گلستان رنگین کمان اقوام است.

 امیرعلی نعمت الهی 
مدیرعامل شرکت مدیریت 

صنعت شوینده ضمن آرزوی 
موفقیت برای سرپرست 
شرکت پاکسان خواستار 

تعامل و هم افزایی بیشتر 
بین شرکت های گروه و 
شرکت مدیریت صنعت 

شوینده به عنوان سهامدار 
عمده شد

خوزستان - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با پیگیری مشکل ریزگردها در 
سازمان  و  وزارت کشور  توسط  خوزستان  استان 

حفاظت از محیط زیست توضیحاتی ارائه کرد.
سیدکریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه 
با برگزاری جلسه با حضور وزیر کشور در خصوص 
خوزستان،  استان  در  ریزگردها  مشکل  بررسی 
و  داشتیم  که  پیگیری هایی  آخرین  کرد:  بیان 
این است  بر  اعالم کرده اند مبنی  وزیر کشور هم 
که سازمان حفاظت از محیط زیست متولی این 
خصوص  این  در  را  جلساتی  هم  که  شده  امر 
داشته باشند و هم اینکه اطالعات الزم را تکمیل 
همچنین  و  تصمیم گیری  برای  بتوانیم  تا  کنند 
اگر قرار شد  در خصوص مشارکت سایر کشورها 
که آنها نیز مشارکتی داشته باشند، اقدامات الزم 

شود. انجام 
او افزود: این جلسه کشوری است ولی قطعا ما 
پیگیری می کنیم که نمایندگان استان نیز در آن 

باشند. داشته  جلسه حضور 

ماه(  اردیبهشت   30( گذشته  روز  وحیدی  احمد 
در جمع  ارومیه،  فرمانداری  در  در حاشیه حضور 
ریزگردها  این  منشا  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
»رفع  که  بود  گفته  است،  همسایه  کشورهای 
معضل ریزگردها دغدغه مردم، دغدغه دولت است 
و رئیس جمهوری نیز در همین راستا برای حل 
حفاظت  سازمان  رئیس  به  معضل  این  فصل  و 
صادر  را  رسیدگی  ویژه  دستور  زیست  محیط 

کردند.«
در  و گرد و غبار  ریزگردها  میزان  بودن  باال  موضوع 
شهرهای استان خوزستان یکی از مشکالتی است 
مناطق  این  مردم  برای  اخیر  سال های  طی  که 

است. ایجاد کرده  مشکالت جدی 
از برگزاری این جلسه در آینده خبر  او همچنین 
داده بود و گفت: این جلسه قرار است با حضور 
محیط  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
و  بهداشت  معاونان  از  تعدادی  و  زیست کشور 
درمان، صنعت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و 

شود. برگزار  دیگر  تعدادی 

به  مهدی صولی  پاکسان  مدیره شرکت  هیئت  نظر  با 
عنوان سرپرست این مجموعه معرفی شد. در بیست و 
نهم اردیبهشت ماه سال جاری، جلسه معارفه سرپرست 
جدید شرکت پاکسان در این مجموعه با حضور عباس 
ملی،  توسعه  شرکت های گروه  امور  معاون  باباگل زاده 
امیرعلی نعمت الهی مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت 
شوینده، اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت پاکسان 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، باباگل زاده معاون امور شرکت های 
گروه توسعه ملی ضمن تبریک به مهدی صولی سرپرست 
شرکت پاکسان تغییر و تحوالت در مجموعه ها را گامی به 
سوی بهبود و ارتقا خواند و حرکت رو به  جلو برای پشت 
سرگذاشتن شرایط فعلی و رسیدن به موقعیت مطلوب 
و با ثبات تر و متناسب با ظرفیت های شرکت پاکسان را 

بسیار حائز اهمیت دانست.
در ادامه این مراسم امیرعلی نعمت الهی مدیرعامل شرکت 
مدیریت صنعت شوینده نیز ضمن آرزوی موفقیت برای 

سرپرست شرکت پاکسان خواستار تعامل و هم افزایی 
بیشتر بین شرکت های گروه و شرکت مدیریت صنعت 

شوینده به عنوان سهامدار عمده شد.
او بر تجارب ارزشمند مهدی صولی اشاره کرده و افزود: 
دکتر صولی مدیری توانمند و دلسوز است و باید تمام 
باالی  پتانسیل های  از  تا  گیرد  به کار  را  خود  تالش 
شرکت پاکسان به منظور ارتقا حداکثری این مجموعه 
استفاده کنند.مهدی صولی سرپرست شرکت پاکسان نیز 
در این مراسم ضمن قدردانی از اعتماد اعضای هیئت 
مدیره بر تالش مجموعه به منظور جامه عمل پوشاندن به 
منویات مقام معظم رهبری در سال تولید، دانش بنیان و 

اشتغال آفرین تاکید کرد.
صولی با بیان ضرورت همکاری و تعامل بین تمام ارکان 
همگرایی  همدلی،  همفکری،  داشت:  اذعان  سازمان 
و همکاری چهار رکن اساسی و مهم در تحقق اهداف 
این مجموعه است و با تقویت این موارد می توان تعالی 

مجموعه را رقم زد.

سازمان محیط زیست مشکل ریزگردهای خوزستان را بررسی می کند

با نظر هیئت مدیره؛ 
مهدی صولی سرپرست شرکت پاکسان شد

همچنین ۲1 اردیبهشت ماه سال 
جاری، سیدکریم حسینی که پیش 
از آن به رئیس جمهور در خصوص 

چاره جویی ریزگردها با منشاء 
خارجی و اختصاص اعتبارات الزم 
برای کانون های داخلی تذکر داده 
بود، طی نامه ای به وزیر خارجه 
برای تشکیل جلسه بررسی و 
چاره جویی ریزگردها با حضور 
معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان محیط زیست در "ستاد 
ملی سیاست گذاری و هماهنگی 
مدیریت پدیده گردوغبار" خبر داد

آگهی دعوت به مزایده عمومی  
نام سازمان مزایده گزار : اداره كل راه آهن یزد

اداره كل راه آهن یزد در نظر دارد فروش تراورس های  چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از فضای ورزشی )مطابق  اسناد( را از طریق 
مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید :

  www.setadiran.ir  :1.مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده : متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد به درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس
مراجعه نمایند. جهت اخذ توكن امضاء الكترونیكی به بخش راهنمای امضاء الكترونیكی در سامانه ستاد مراجعه و اقدام شود .بدیهی است در صورت عدم انجام امضاء 

الكترونیكی امكان پذیرش اسناد میسر نمی باشد.
2.آخرین مهلت دریافت اسناد : تا تاریخ 1401/03/11 ساعت 14:00

3.تاریخ بازدید محل : از تاریخ1401/03/07  لغایت 1401/03/10  از ساعت 08:00  لغایت  13:00  
4.مهلت ارائه پیشنهاد قیمت:  از ساعت08:00 تاریخ 1401/03/12لغایت 1401/03/23  ساعت 09:30

5.زمان  شروع بازگشائی:  تاریخ 1401/03/23  ساعت 10:30 و نتیجه متعاقبًا اعالم خواهد شد.
6.الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد.پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت شركت در فراخوان را 

محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-1456

اداره كل راه آهن یزد -اداره تداركات و پشتیبانی
شناسه آگهی : 13۲0۸۷3 م الف 0

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۲/31- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/03/01

وم
ت د

نوب

تضمین شركت در مزایده)ریال(قیمت  پایه كارشناسی )ریال(مدت قراردادمحل موضوع مزایدهردیف

1
فروش تراورس چوبی  فرسوده درجه 3 

اداره کل راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
۵.۹۷3.۷۵0.000۲۹۸.6۸۷.۵00  60روز

۲
فروش تراورس چوبی  فرسوده هیزمی 

اداره کل راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
1.0۲0.000.000۵1.000.000  60روز

3
فروش تراورس  بتنی فرسوده  اداره كل 

راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
3.1۸3.3۹0.0001۵۹.16۹.۵00  60روز

۸1.۲۲۸.000.00061.۴00.000 ماهیزدبهره برداری از زمین چمن ورزشی ایستگاه یزد۴

وزارت راه وشهرسازی
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

)سهامی خاص(

وزارت راه وشهرسازی
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

)سهامی خاص(

آگهی مزاید اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
خانه  قطعه  یک   1۴0000۴۷۷ کالسه  اجرائی  های  پرونده  موجب  به   
فرعی   360۴ ثبتی  پالک  به  مسکونی  کاربری  با  طلق  ملک   نوع 
حوزه   ۹ بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۸۵۵ از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   1۸1۸ از 
شهرستان   ، کرمان  آدرس:استان  به  مربع  متر   ۲۷۴.۸۸ مساحت  به  کرمان  استان  رفسنجان  ملک  ثبت 
پالک   ،  ۴3 بستان  کوچه   ، بستان  خیابان   ، آباد  رحمت   ، رفسنجان  شهر   ، مرکزی  بخش   ، رفسنجان 
هشت   )۸.30( بطول  دیوار  و  درب  شماال:  حدود:  به  همکف  طبقه   ۷۷1۵۷۷۴6۷1 پستی  کد   ،  ۲۵ 
 متر و سی سانتیمتر به کوچه شرقا: در دو قسمت اول پخی است بطول )1.۸0( یک متر و هشتاد سانتیمتر به کوچه دوم درب و
 دیوار بطول ) ۲0.30( بیست متر و سی سانتیمتر به کوچه جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است. اول به دیوار
 بطول )۹.00( نه متر به شماره هشتصد و پنجاه و پنج فرعی دوم به دیوار بطول )۲.1۵( دو متر و پانزده سانتیمتر به شماره
 هشتصد و پنجاه و پنج فرعی سوم دیواریست بطول )۷.۵0( هفت متر و پنجاه سانتیمتر به شماره هشتصد و پنجاه و پنج فرعی غربا:
 دیوار به دیوار به طول )۲1.۸0( بیست و یک متر و هشتاد سانتیمتر به شماره هشتصد و پنجاه و پنج فرعی. مشخصات مالکیت: امین
  شهربابکی فرزند غالم رضا شماره شناسنامه ۴0۸۴ تاریخ تولد 136۵.0۲.31 صادره از رفسنجان دارای شماره ملی 30۵۲11۷6۸۸ با 
 جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۲163۹ تاریخ 13۹۷.10.۲۵ دفترخانه
 اسناد رسمی شماره 1۲۹ شهر رفسنجان استان کرمان ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 1۵6۴۸۴ سری الف سال ۹۴ با
 شماره دفتر الکترونیکی 13۹۷۲031۹00۹00۴۴۹۵ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت 13۹۷6031۹00۹00۴63۴ تاریخ
 13۹۷.06.1۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 1۵6۴۸۴ سری الف سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونیکی
 13۹۷۲031۹00۹00۴۴۹۵ ثبت گردیده است و طبق سند رهنی شماره ۲163۹ مورخ 13۹۷.10.۲۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۲۹ 
 شهر رفسنجان استان کرمان که به نفع صندوق کار آفرینی امید به مبلغ 1۴.۲00.000.000 ریال در رهن می باشد که طبق نظر 
 کارشناس رسمی داد گستری بر روی عرصه یک باب اعیانی با سازه شناژی و دیوار باربر با سقف تیرچه بلوک به مساحت 16۸ متر 
 احداث شده است نمای بیرونی ساختمان از جنس سفال و نمای داخلی انجام نشده است کفسازی ساختمان سرامیک است در و
 پنجره ها فلزی شیشه ها تک جداره و دربهای داخلی وبی و با کفبند فلزی می باشد عایق بام ایزوگام است. سیستم سرمایشی
 کولر و گرمایشی بخاری گازی است حصار کشی محوطه آجری است ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز است که به مبلغ 
 11.3۵۲.000.000 ریال )یازده میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون ریال( ارزیابی شده است. پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز 
  چهارشنبه مورخ 1۴01.03.1۸ در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واقع در بلوار شهید حمید شریفی است از طریق 
 مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 11.3۵۲.000.000 ریال ) یازده میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون ریال( شروع و به 
 باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده
 )10( درصد از مبلغ پایه کاشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده
 مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج)۵( روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی
 که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز
 خواهد شد،در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد،چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی 
 مصادف گردد روز بعداز تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت ومکان تشکیل خواهد شد طالبین وخریداران میتوانند جهت
 شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمز داربه مبلغ 10 درصد قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنا 
 بدهی های مربوطه اعم از حق انشعاب واشتراک ومصرف ونیز بدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره که اعم از اینکه رقم 
 قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است وبرنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
 فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد .نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد وتتظیم سند انتقال موکول

به ارائه مفاصا حسابهای دارایی وشهرداری وغیره خواهد بود .
علی خسرو انجم
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان



۲۲۹3 پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       1۴01 خرداد   1 یک شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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 بهشت زیبای خراسان شمالی، عکس از مریم داورنیا/ مهر

عکس:  مهر

| میل پاراچین |
میل پاراچین مربوط به سده ۴ و ۵ هجری قمری 
است و در شهرستان قزوین، روستای اقبال واقع 
شده و این اثر در تاریخ ۲ اسفند 13۷6 با شماره 
ثبت 1۹61 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. بر روی کوه میلدار، میل راهنمایی 
به نام برج پاراچین قرار دارد که در قدیم راهنمای 
مسافرانی بوده که از شمال به سمت شهر قزوین 
نامعلومی  دالیل  به  قاجاریه  دوره  در  می آمدند. 
از بدنه برج کاشی شده است که عمده  بخشی 
تا  میلدار  کوه  ریخته است.  نیز  آن  کاشی های 
بود  برای مردم قزوین  سال های گذشته مکانی 
که می خواستند در روز تعطیل هفته کوه پیمایی 
کنند. ولی هم اکنون این کوه در داخل یک پادگان 
 1۲ فاصله  در  برج  این  گرفته است.  قرار  نظامی 
کیلومتری از شمال قزوین، محل خوش منظره 
و خوش  آب و هوایی قرار دارد که به علت ارتفاع 
زیاد، هوای آن از هوای قزوین خنک تر است. در 
این محل، بر روی ارتفاعات جانب چپ، رودخانه 
عریضی به نام ارنزک جریان دارد. برج بلندی نیز 

از دور بر فراز این بلندی خودنمایی می کند؛ چنان که 
از مسافتی بسیار دور از میان دشت ها و صحراهای 
مزبور  بلندی  دید.  را  آن  قزوین می توان  اطراف 
بر تمام محیط اطراف مسلط است و از فراز آن 
می توان شهر قزوین را به خوبی مشاهده کرد. برج 
باراجین بر روی سکویی هشت ضلعی که حدود 
یک متر از کف زمین ارتفاع دارد، بنا شده است. 

برج اول سنگ چیِن سکوی مزبور با سنگ های 
صاف و تراش دار چهارگوش بنا شده است و این 
تنها قسمت از بنای برج است که از سنگ های 
تراش دار در بنای آن استفاده شده است. طول هر 
یک از ضلع های هشت ضلعی، 3/۷0متر است. در 
روی این سکوی هشت ضلعی، نقشه اصلی برج 

اجرا شده است. / سیری در ایران

 در روز یکم خردادماه 1۴00، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان »افزایش 
آمار  به  است که  کرده   منتشر  فرهنگی«  میراث  در  تخلف ها  بی سابقه 
سال های ۹0 تا ۹۸ وزارت میراث فرهنگی در تخلف ها اشاره دارد. همچنین 
گزارش دیگری با تیتر »سقط جنیِن ۸0 گاومیش« در این شماره از روزنامه 

منتشر شده است.

|  آلودگی خاک ) بخش 20( |
 به منظور جلوگیری از آلودگی خاک رعایت برخی موارد ضروری است که به 
آن  اشاره می کنیم. توجه به چگونگی استفاده از انواع کودها: در انتخاب کود 
باید به ویژگی های کود، خاک، آب، وضعیت آب وهوایی منطقه و نیاز گیاه توجه 

کرد. / دانشنامه  محیط زیست

جاوید زی ای تو جان شیرین

هرگز دل تو مباد غمگین

از راه وفا گسسته ای دل

بر اسب جفا نهاده ای زین

عاشق ترم ای پسر ز خسرو

نیکوتری ای پسر ز شیرین

عاشق خوانند مرا و بی دل

زیبا خوانند ترا و شیرین

آنم من و صد هزار چندان

آنی تو و صد هزار چندین

عشاق چو روی تو ببینند

و آن خال سیاه و زلف مشکین

بر روی توام زنند احسنت

در عشق توام کنند تحسین

هرگاه که بایدت تماشا

شو چهره خویشتن همی بین

حقا که خوشست نوش کردن

بر چهره تو شراب نوشین

سنایی

 

سنجاب ایرانی جثه ای متوسط، دمی بلند  و پشمالو 
است. موهای  بلندتر  بدن  از نصف طول  دارد که 
پشت به رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای و زیر 
بدن زردرنگ است. رنگ موهای سر و سطح پشتی 
دم قرمز حنایی و سطح زیرین دم روشن تر است. 
جنگل های  شمالی  نواحی  از  هرچه  کلی  به طور 
زاگرس )کردستان( به طرف جنوب )فارس( پیش 
برویم از رنگ حنایی دم کاسته می شود. به طوری 
که در قسمت های جنوبی، ممکن است رنگ به زرد 
نخودی تغییر یابد. طول سر و تنه این جانور 1۹۲ 
تا ۲30 میلی متر بوده و درازای دمشان 1۲۸ تا 13۸ 
میلی متر است. این سنجاب به طور معمول درختان 

بلند و کهنسال بلوط را به درختان کوتاه و پرشاخ 
و برگ ترجیح می دهد. در ایران مناطق جنگلی 
زاگرس، از سردشت واقع در آذربایجان غربی تا 
فارس  و  لرستان، کهگیلویه  مناطق چهارمحال، 
دیده می شود. این سنجاب روزها فعال است. به 
صورت انفرادی بر روی درختان زندگی می کند، 
نیز دیده  اوقات روی زمین  تغذیه گاهی  برای 
می شود. حیوان بسیار فعال و چابکی است، در 
موقع احساس خطر به وسیله ناخن های بلند 
و تیزش به سرعت از درختان باال می رود و با 
استفاده از دم بلند و پشمالویش که به ایجاد 
تعادل کمک می کند از شاخه ای به شاخه دیگر 
پایین  به  بلند  درختان  از  چنانچه  اگر  می پرد، 
می شود.  مجروح  ندرت  به  بیفتد 

/ کویرها و بیابان های ایران

سنجاب ایرانی

آمریکایی  معاصر  نویسنده  مور«  »لوری 
می گوید:»داستان  داستان کوتاه  درباره ی 
کوتاه همچون عکسی دل نشین است، اما 
می ماند.«  بلند  فیلمی  یک  همانند  رمان 
پاریس  کتاب کافه  مور  نظریه   اساس  بر 
دل پذیر  و  زیبا  عکسی  آلبوم  همانند 
است که شما را به سفر در زمان و مکان 
را  آن کشور  بهترین عکس های  و  می برد 
کوتاه«  »داستان  می گذارد.  مقابل تان  در 
به  است که کمتر  ادبیات  در  مهم  ژانری 
تاریخ  طول  در  است.  شده  پرداخته  آن 
داستان کوتاه  برای  مختلفی  تعریف های 
ارائه شده است. متداول ترین تعریف آن 
زمان  در  را  آن  بتوان  »داستانی است، که 
رساند.«  پایان  به  و  مطالعه کرد  کوتاهی 
را  کوتاه  داستان  بریتانیکا  دانش نامه ی 
نوشته ای تعریف می کند که از رمان کوتاه تر 
است و شخصیت های کمتری در داستان 
مشهورترین  و  بهترین  اما  دارند.  داخلت 
تعریف را ادگار آلن پو، نویسنده  آمریکایی، 
او در کتاب فلسفه   از داستان کوتاه دارد. 
نگارش می گوید:» داستان کوتاه آن است 
که کوتاه تر از رمان باشد و بیش ترین زمانی 
که برای مطالعه باید برای آن صرف کرد، 
بین 30 دقیقه تا دو ساعت باشد.« آلن پو 

می گوید:»داستان کوتاه برخالف رمان باید 
تنها یک خط داستانی داشته  باشد و تنها 
در  باشد.«  داشته  اصلی  شخصیت  یک 
داستان نویس هایی  غرب  ادبیات  تاریخ 
کوتاه هایشان  داستان  که  دارند  وجود 
مشهورتر و جذاب تر از رمان هایشان است. 
یکی از بهترین نمونه های این نویسندگان 
پو«  آلن  »ادگار  و  همینگوی«  »ارنست 
انتشارات  دارد.  بلند  رمان  یک  تنها  که 
کوله پشتی در سال 13۹۲، تصمیم به تهیه  
این  کوتاه ها کرد.  داستان  از  مجموعه ای 
ناشر توانا، مسئولیت جمع آوری داستان ها 
را به »مریم صبوری« سپرد و کتاب کافه 
پاریس نتیجه  این تصمیم گیری است. در 
کتاب کافه پاریس هجده داستان کوتاه از 
مشهورترین نویسندگان جهان آورده شده 
است که هر کدام از این داستان ها دنیای 

می کنند. ترسیم  خواننده  برای  را  تازه ای 

| کافه پاریس | 
|  جومپا الهیری ، فئودور داستایفسكی  ، 

لئو تولستوی |
| مترجم : مریم صبوری |

مستند »مشق امشب« به کارگردانی مشترک اشکان نجاتی 
خود  بین المللی  حضور  ششمین  در  نعمت اللهی  مهران  و 
زلین  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  دومین  و  شصت  در 
فیلم  جشنواره های  معتبرترین  از  یکی  که  چک  جمهوری 
نمایش  به  می شود،  محسوب  جهان  در  نوجوان  و  کودک 
در  امشب«  »مشق  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  درمی آید. 
حضور  است،  غیر رقابتی  جشنواره که  این  پانورامای  بخش 
زلین  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  شصت و دومین  دارد. 
برگزار می شود.  11 خردادماه  تا   ۴ تاریخ  در  جمهوری چک 
سه  کیارستمی  عباس  که  را  مضمونی  امشب«  »مشق 
است،  پرداخته  آن  به  شب«  »مشق  فیلم  در  پیش  دهه 
به روزرسانی می کند و الیه های پنهانی از نظام آموزشی را که 

می کشد. تصویر  به  است،  مانده  دور  جامعه  دید  از 

نمایش »آهنگ مرگ« به نویسندگی الرش نورن و ترجمه 
با تهیه کنندگی و کارگردانی فاطیما جودکی،  محمد حامد، 
از هشتم خرداد ماه در خانه هنر آبان روی صحنه می رود. 
از  اثر  گفت:»این  جودکی  فاطیما  هنرآنالین،  گزارش  به 
برای  نورن که  الرش  سوئدی،  معروف  نمایش نامه نویس 
درونمایه ای  با  و  می رود  صحنه  روی  ایران  در  بار  اولین 
و  معاصر  انسان  تنهایی  و  بی هویتی  مسئله  به  ابزورد 
نیک آمیز،  کامبیز  می پردازد.«  آن  پیرامون  چالش های 
و  گودرزی  مهشید  شعرباف،   سمن  ساسانی،  میالد 
و  هستند  نمایش  این  اصلی  بازیگران  وزیری  محمدعلی 
مردان تبار،  مریم  عسگری،  سارا  ترتیب،  به  فرم  بازیگران 
روژان کیانی، کیمیا پژمان و ثمین طاهر هستند. نمایش 
»آهنگ مرگ « از ۸ تا 1 تیر ماه هر روز ساعت 1۹ در سالن 

می رود. صحنه  روی  آبان 

| سینما  |

| تئاتر |
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