
رئیس جمهور  مطرح کرد
 برنامه ریزی جدید

برای توزیع یارانه ها
رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از اعضای این ستاد 
درخواست کرد که برای توزیع یارانه  ها برنامه  ریزی ها و سازماندهی انجام شود او 
همچنین تیم اقتصادی دولت  را مکلف کرد که برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، 

اقدامات فوری و سازمان یافته ای انجام دهد.

دو عضو شورای شهر ششم، شورای 
پنجم تهران را به بذل و بخشش امالک 

شهر متهم کردند

 شورای پنجم : 
واگذاری محرمانه نداشتیم 
دو عضو شورای ششم شهر تهران دیروز در تذکراتی 
نسبت به موضوع واگذاری امالک به اشخاص در دوره 
مدیریت شهری گذشته تذکر دادند. مهدی اقراریان،  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در یک 
اتفاق  بازی«  »پارتی  یک  مدعی شد که  ابتدا  تذکر 

افتاده است.

خبرهایی از تخریب بازار تاریخی نایین، 
 نگرانی ها درباره بی توجهی به این بازار 

را افزایش داده است

بازار متروکه »نایین«
|پیام ما| از حدود شصت سال قبل، مردم رفته رفته 
از بافت قدیم نایین به بافت جدید کوچ کردند. بازار 
بازاری  داشت؛  قرار  قدیم  بافت  در  هم  تاریخی 
رونق  صفوی  دوره  در  ایلخانی که  دوره  از  بازمانده 
داشت اما با کوچیدن اهالی و خالی شدن از سکنه 
و کم کم  داد  از دست  را  منطقه، کارایی خود  شدن 

عده ای هم برای تخریبش دست به کار شدند.

 نتایج ورزشکاران ایران در پنجمین 
روز پارالمپیک توکیو

 4 مدال و صعود
 به جایگاه شانزدهم

 اصر ار وزیر نیرو براستفاده ازآب های ژر ف
یک پژوهشگر حوزه منابع آب: استخراج آب ژرف راه نجات کشور از این بحران دامنه دار نیست

علی اکبر محرابیان در یک برنامه تلویزیونی از تصفیه آب های ژرف در سیستان و بلوچستان دفاع کرد

| کارشناس آب |

| علی حاجی مرادی |

آب ژرف و غفلت از  راهکارهای 
اساسی چالش کم آبی

جلسه  در  جمهور  محترم  ریاست  آنچه 
حق  به  فرمودند،  خوزستان  اداری  شورای 
سال  چندین  که  بود  چیزی  آن  عصاره 
از  آب  منابع  مدیریت  حوزه  متخصصان 
داشتند:  انتظار  کشور  در  آب  حکمرانی 
مدیریت  مشکل  خوزستان،  آب  »مشکل 
آب است«. به فاصله یک روز پس از این 
موضوع  به  دولت  اول  توجه شخص  اظهار 
مدیریت آب در خوزستان، و انتظار تسری 
کل کشور،  در  آب  مدیریت  مسئله  به  آن 
گفت وگوی وزیر نیرو مبنی بر اتخاذ راهکار 
در شرق  نیاز  مورد  آب  تامین  مسئله  حل 
آب های  استخراج  پروژه  طریق  از  کشور، 
بین  فاصله  ایجاد  در  نگرانی  موجب  ژرف، 
بین  ناترازی  تعدیل  و  نیاز  مورد  اقدامات 

است. منطقه  این  در  مصارف  و   فناوری و آموزش جایگزین رفتارهای هیجانی در مواجهه با حریق جنگل ها منابع 

جهان با آتش جنگل ها چه می کندجهان با آتش جنگل ها چه می کند
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5ادامه در صفحۀ

آگهی مزایـده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
کارفرما

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند  ارجاع 
کار )ریال(

قیمت کل )ریال(
مساحت عرصه 

و اعیان
)مترمربع(

کاربری پالک ثبتی نشانی موضوع شماره فراخوان ردیف

نقد  135.000.000 2.700.000.000 37.76 تجاری
قسمتی از پالک 4478 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 3322 
فرعی از 18834 اصلی واقع در 

بخش 13 شهرستان زرند

زرند – مجموعه ی 
مسکن مهر )جنب 

توانیر( خیابان 
مهرگان جنب مسجد

یک باب 
مغازه 

تجاری به 
شماره 1 

2000003501000003 1

172.500.000 نقد 3.450.000.000 49.76 تجاری

 تحت پالک 4482 فرعی
 مفروز و مجزی شده از 3322
 فرعی از 18834 اصلی واقع
در بخش 13 شهرستان زرند

 زرند – مجموعه ی
 مسکن مهر )جنب

 توانیر( خیابان
مهرگان جنب مسجد

 یک باب
 مغازه

 تجاری به
 شماره 5

2000003501000004 2

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت
اسناد و 
تحویل 

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز پیشنهادها مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل گشایش 
پیشنهادها

طبق اسناد مزایده مهلت

نوبت اول

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

احداث فاز دوم نهالستان واقع در منطقه گلگهر

احداث سایت و ساختمان های پاسگاه خیر آباد – فاز 1

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد پروژه احداث فاز دوم نهالستان واقع در منطقه گلگهر را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری  ذیصالح دارای رتبه 4 گلخانه واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ 

اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/06 به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

پیرو آگهی مناقصه احداث احداث سایت و ساختمان های پاسگاه خیر آباد – فاز 1 به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادها 
مورخ 1400/06/13 ساعت 13:30 می باشد.  لذا از شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته ابنیه با حداقل گرید 3 و تاسیسات با حداقل گرید 

4 دعوت به عمل می آید ، جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/04 به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادها ساعت 13:30 مورخ 1400/06/16 
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

3-سپرده شركت در مناقصه: 14.810.110.589 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

5-تاریخ بازدید از پروژه : 1400/06/13
6-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، بلوك 5  )شرکت 
توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

1-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
2-سپرده شركت در مناقصه: 8.921.291.341 لاير 
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

4-تاریخ بازدید از پروژه : 1400/06/09
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، بلوك 5  )شرکت 
توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

شماره 1400/6/4/3/ م

آگهی مناقصـه 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد امور مشترکین شامل قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات جاری و 
معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی و تغییر امالک و اپراطوری شهر رفسنجان و انار و شهرها و روستاهای تابعه را 
از محل اعتبارات داخلی با برآورد تقریبی 33.507.525.571 ریال و حداقل 2 پیشنهاد قیمت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای مجوز از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه از 
تاریخ 1400/06/8 لغایت 1400/06/11 به آدرس رفسنجان بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

 مبلغ شرکت در مناقصه
1-مبلغ شرکت در مناقصه 1.676.000.000  ریال  می باشد.

تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 1400/06/22 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  پاکات پیشنهاد قیمت  2-تاریخ و محل تحویل 
می باشد.  رفسنجان 

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف ، ب و ج ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/06/23 می باشد.
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
6-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

نوبت دوم نوبت اول

صفحه 6 صفحه 3

 فراخوان مناقصه عمومی
انجام اقدامات حفاظت فیزیکی و مراقبتی )نگهبانی و 

انتظامات( ساختمانهای اداری شرکت و شهرک فناوری و 
تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 

- شناسه آگهی 1181891

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تجدید اول آگهی مزایده 
1400 -7

بُحران کم آبی را جدی بگیریم !
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هماهنگی  ستاد  جلسه  نخستین 
حضور  با  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی 
اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم 
جلسه  این  در  و  شد  برگزار  رئیسی 
کردن  اجرایی  برای  فوری  راهکارهایی 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار 
حل  منظور  به  سیزدهم  دولت  اعضای 
مشکالت و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی 
تصمیم گیری  و  بررسی  مورد  کشور  در 

گرفت. قرار 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از 

رهبر معظم انقالب  رهنمودهای  و  عنایات 
این  اقتصادی  محورهای  کرد:  تاکید 
فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد 
اقتصادی  تیم  اعضای  از  یک  هر  و 
پیگیری  و مستمر  به طور دقیق  دولت، 

شود. اجرایی  و 
 رئیس جمهور با اشاره به 10 محور مهم 
رهنمودهای  در  شده  مطرح  اقتصادی 
پیوند  تصریح کرد:  رهبری  معظم  مقام 
مذاکرات  به  اقتصادی  مشکالت  نزدن 
همواره  باید  آن  نتایج  و  هسته  ای 
ویژه  به  دولت  اعضای  همه  توجه  مورد 

و  بگیرد  قرار  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
ها  گیری  تصمیم  در  اصلی  محور  باید 
نیروهای  بر  ظرفیت های داخلی و تکیه 

باشد. به کار  آماده  و  جوان  و  فعال 
رئیسی توجه الزم و دقیق به اصل مهم 
عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت 
ضروری  را  اجرایی  های  بخشنامه  و 
دولت  تصمیمات  همه  و گفت:  دانست 
باشد  باید پیوست عدالت ورزی داشته 
و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی 

شود.
شناخت  ضرورت  به  اشاره  با  رئیسی 

اهمیت  و  یارانه ها  پنهان  و  پیدا  زوایای 
اظهار  موضوع،  این  بر  دولت  اشراف 
داشت: برای توزیع عادالنه و بهره مندی 
پایین  دهک های  ویژه  به  مردم  عموم 
و  ریزی ها  برنامه   یارانه،  از  جامعه 

بگیرد. صورت  الزم  سازماندهی 
این نشست همچنین   رئیس جمهور در 
و  اصالح  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور 
کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و 
اجرای دقیق سیاست  لزوم  به  اشاره  با 
قانون اساسی و برطرف  های اصل 44 
کردن اشکاالت و موانع خصوصی سازی 
را  الزم  های  بررسی  ستاد  این  گفت: 
راهکارهای  و  داده  انجام  زمینه  این  در 
آن  اجرای  در عین حال سریع  و  دقیق 

ارائه کند. را 

اقتصادی  تیم  به  همچنین  رئیسی 
دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه 
ها و دیدگاه های نخبگان هرچه سریعتر 
بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش 

ارائه کند. و  بررسی  را  پولی 
عملکرد  و  تصمیم گیری  در  انسجام 
کردن  فعال  دولت،  اقتصادی  تیم 
برقراری  برای  نیاز  مورد  سامانه های 
بین  شفاف  و  مستمر  ارتباطی  نظام 
بخش های اقتصادی و روان سازی امور 
محورهای   دیگر  جمله  از  زمینه  این  در 
این  در  جمهور  رئیس  تاکید  مورد 

بود. نشست 
اقتصادی  تیم  همچنین  جلسه  این  در 
دولت مکلف شد در مورد کنترل بازار ارز 
سازمان  و  فوری  اقدامات  تورم،  نرخ  و 
مردم  که  نحوی  به  دهد  انجام  یافته 
احساس  خود  زندگی  در  را  آن  اثرات 
این  در  دولت  یابند که  اطمینان  و  کنند 
است. گرفته  بکار  را  الزم  اهتمام  زمینه 

رئیس جمهور  مطرح کرد

برنامه ریزی جدید برای توزیع یارانه ها
رئیسی به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه ها تاکید کرد

نتایج ورزشکاران ایران در پنجمین 
روز پارالمپیک توکیو

  4 مدال و صعود 
به جایگاه شانزدهم 

بازی های  روز  پنجمین  در  ایرانی  ورزشکاران 
پارالمپیک توکیو در پنج رشته ورزشی رقابت 
کردند و موفق به کسب دو مدال طال و دو مدال 
نقره شدند. به گزارش ایسنا، در پنجمین روز 
از بازی های پارالمپیک توکیو ورزشکاران ایران 
جودو  دوومیدانی،  تیروکمان،  رشته های  در 
نوری  دادند که وحید  برداری مسابقه  وزنه  و 
و خیرهللا زاده در جودو موفق به کسب مدال 
طال و علیرضا مختاری در دوومیدانی و حامد 
صلحی پور در وزنه برداری موفق به کسب مدال 

نقره شدند.
در  رستمی  روح هللا  گذشته  روزهای  در 
در  پاپی  امان هللا  طال،  مدال  به  وزنه برداری 
دوومیدانی به مدال نقره و امیر جعفری در وزنه 
برداری به مدال نقره رسیده بودند. اکنون ایران 
با 3 مدال طال و 4 مدال نقره در رده شانزدهم 
در  عسگری  فرزانه  دارد.   قرار  مدالی  جدول 
مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات کامپوند 
مصاف  به  توکیو   2020 پارالمپیک  بازی های 
کارمن روبیو از اسپانیا رفت و با 140 بر 134 
نفرات  به جمع  نهایت  او در  برتری رسید.  به 
بازی های  انفرادی  کامپوند  رقابت های  برتر 

پیدا کرد. راه  توکیو   2020 پارالمپیک 
فرزانه  از  متشکل  ایران  میکس کامپوند  تیم 
یک  مرحله  در  بیابانی  رمضان  و  عسگری 
بازی های  تیروکمان  مسابقات  نهایی  چهارم 
پارالمپیک توکیو به مصاف تیم بریتانیا متشکل 
از ناتان مک کویین و جسیکا استرتون رفت. 
ملی پوشان ایران با نتیجه 153 بر 151 مقابل 
حریفان بریتانیایی پیروز شدند و جواز صعود 
به مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند. تیم 
میکس کامپوند ایران در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف تیم چین رفت و با نتیجه 146 بر 150 
شکست خورد و شانس دستیابی به مدال طال 
با این نتیجه راهی  از دست داد. این تیم  را 
دیدار رده بندی برای مدال برنز شد که در این 
به روسیه  بر 153  نتیجه 151  با  مسابقه هم 

باخت و چهارم شد.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در چهارمین 
از  یکی  انگلیس  مصاف  به  خود  مسابقه 
سخت ترین رقبای خود رفت و با نتیجه 69 بر 
57 شکست خورد. این سومین شکست تیم 
ملی بسکتبال با ویلچر در بازی های پارالمپیک 
از  پیش  ایرانی  بسکتبالیستهای  بود.  توکیو 
این مقابل استرالیا و آمریکا شکست خورده 
و برابر الجزایر به برتری رسیده بودند.  علیرضا 
با   f53 وزنه کالس پرتاب  ماده  در  مختاری 
هشت حریف از کشورهای دیگر رقابت کرد و 
با بهترین پرتابش به طول 8 متر و 48 سانتی 
متر صاحب مدال نقره شد. مختاری در حرکت 
نخست خود وزنه را 7 متر و 86 سانتی متر 
این  شد.  خطا  دومش  پرتاب  و  پرتاب کرد 
کار  به  دست  خود  سوم  پرتاب  در  ورزشکار 
بزرگی زد و وزنه را به طول 8 متر و 48 سانتی 
متر انداخت. پرتاب چهارم مختاری 8 متر و 
36 سانتی متر و پرتاب پنجمش 6 متر و 86 
سانتی متر بود. وحیدعلی نجیمی در مسابقات 
در  توکیو  پارالمپیک  های  بازی  متر   100 دو 
صدم   18 و  ثانیه   11 زمان  با  مرحله گروهی 
ثانیه از خط پایان عبور کرد ولی نتوانست جواز 
حضور در مرحله نهایی را کسب کند. وحید نوری 
دارنده طالی قهرمانی جهان در دسته منهای 90 
کیلوگرم پارالمپیک توکیو در دور نخست با قرعه 
استراحت روبرو بود. او در نخستین مبارزه خود 
با  توانست  و  برزیل رفت  از  به مصاف سیلوا 
امتیاز ایپون حریف را ضربه فنی کند. نوری در 
مرحله نیمه نهایی برابر  الت چومانایا از فرانسه 
قرار گرفت و در این مبارزه سخت در چهار دقیقه 
قانونی نتوانست امتیازی را کسب کند و کار به 
امتیاز طالیی رسید ولی نوری در نهایت توانست 
با امتیاز طالیی از سد حریفش عبور کند و به 
فینال برسد. او در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم 
به مصاف استیوارت الیوت از انگلیس رفت که 
در این رقابت کار راحتی پیش رو نداشت اما 
در نهایت توانست حریف خود را با امتیاز ایپون 
شکست داده و مدال طالی پارالمپیکی را به 
افتخارات خود اضافه کند. محمدرضا خیرهللا 
زاده نماینده ایران در وزن100+ کیلوگرم جودوی 
پارالمپیک توکیو و دارنده مدال طالی جهانی، 
با پیروزی مقابل تئودور سوبا از جامائیکا  به 
نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. او در مبارزه 
با  از دو دقیقه  هوشیارانه موفق شد در کمتر 
ضربه فنی" ایپون" بر حریف خود غلبه کند. او 
در دومین مبارزه خود در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف جانگجون چوئی از کره جنوبی رفت و 
موفق شد حریف خود را با ایپون شکست دهد 
و به فینال راه یابد. او در دیدار فینال این وزن با 
غلبه بر چیکویدزه حریف سرسخت گرجستانی 
با ایپون در کمتر از سه دقیقه به برتری دست 

یافت و مدال خوشرنگ طال را بر گردن آویخت.
سیدحامد صلحی پور در مسابقات دسته 97- 
کیلوگرم وزنه برداری در کنار 7 ورزشکار دیگر به 
روی تخته رفت. او توانست در حرکت آخر خود 
وزنه 222 کیلوگرم را ثبت کند و به مدال نقره 
پارالمپیک توکیو برسد. پیش از این برای پارا 
وزنه برداری روح هللا رستمی مدال طال و امیر 

جعفری مدال نقره کسب کرده بودند.

کابل شاهد انفجاری دیگر
ساختمان  یک  به  راکت  یک  اصابت  یکشنبه،  عصر 
مسکونی در منطقه خواجه بغرای شهر کابل در نزدیکی 
دیگر  تن  یک  و  یک کودک  دست کم  فرودگاه کابل 

کشته و سه زخمی برجا گذاشت.
راکت  این  از  ناشی  انفجار  شدت  ایرنا،  گزارش  به 
پراکنی به قدری زیاد بود که دود زیادی از آن در هوا 
در  مناطق شهر حتی  اکثر  در  آن  و صدای  برخاسته 
دارد  فرودگاه  از  هم  زیادی  فاصله  که  نیز  آن  غرب 

است. شده  شنیده 
از سوی محل  همچنان صدای شلیک  وجود  این  با 
حادثه بگوش می رسد و آمبوالنس ها بسوی فرودگاه 

کابل در حال حرکت اند.
پس از انفجار کابل حمالت راکتی شروع شده است.

همچنین الجزیره گزارش داد، رهبر طالبان یکشنبه از 
خارج کشور وارد شهر قندهار در جنوب افغانستان شد 
و با رهبران سیاسی جنبش طالبان مالقات کرد. این 
دیدار در چارچوب رایزنی های فشرده به منظور تشکیل 
دولت جدید انجام گرفت. در حالی که دولت های غربی 
شرط کرده اند طالبان برای تعامل با آن اجازه خروج 
جاری  ماه  پایان  از  بعد  را  افغانستان  از  شهروندان 

میالدی بدهند.
خبرنگار الجزیره به نقل از منابع طالبان گزارش داد، 
یعقوب  محمد  مال  معاونش  و  آخوندزاده  هللا  هبت 
سلسله نشست هایی را در قندهار با رهبران و مقامات 

کردند. برقرار  قبائل 
این دیدار بین رهبر طالبان و رهبران  به گفته منابع، 
داخل  در  رو  در  رو  دیدار  اولین  جنبش  سیاسی 
افغانستان است. خبرنگار الجزیره گزارش داد، حضور 
از  قوی  حمایت  پیام  قندهار  در شهر  طالبان  رهبران 
منظور  به  سیاسی  گروه های  با  طالبان  رایزنی های 
تشکیل دولت فراگیر شامل همه طیف های سیاسی 
رهبر  حضور  کرد:  اضافه  خبرنگار  این  است.  افغان 
در  طوری که  به  است  بزرگی  خبر  قندهار  در  طالبان 
خارج از کشور بوده و مکانی که اقامت داشته مشخص 
انتظار  آخوندزاده  اشاره کرد، هیئت شامل  او  نیست. 
قندهار  وارد  پاکستان  کویته  از شهر  احتماال  می رفت 
شده باشد.  این خبرنگار قبال گفته بود، مالعبدالغنی 
برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان به همراه تعدادی از 
است. قندهار شده  وارد شهر  کابل  از  رهبران جنبش 

حمله جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه 

چندین  یکشنبه،  بامداد  صهیونیستی  رژیم  جنگنده های 
هدف متعلق به مقاومت فلسطین را در نقاط مختلف نوار 
غزه بمباران کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
سما، منابع محلی گزارش دادند که جنگنده های اسرائیلی در 
حمالت دیروز خود پایگاه »صالح الدین«متعلق به مقاومت 
را با دو موشک در مرکز شهر غزه با 4 موشک بمباران کردند. 
پس از این حمله، شرق بیت حانون در شمال نوار غزه نیز 
توسط جنگنده های اسرائیلی بمباران شد. این حمالت تا 
این لحظه تلفات جانی در پی نداشته است. ارتش اسرائیل 
مدعی شده این حمالت را در واکنش به ارسال بالن های 
داده  انجام  غزه  مرز  در  حوادث شب گذشته  و  زا  آتش 
است. شنبه شب جمعی ازجوانان فلسطینی در اعتراض 
به تعلل رژیم صهیونیستی در بازسازی غزه، ممانعت از 
بازگشایی گذرگاه های این باریکه و مانع تراشی بر سر راه 
تحویل کمک های مالی قطر به خانواده های فقیر و نیازمند 
در غزه ارسال بالون های آتش زا به سمت اراضی اشغالی را 
ازسرگرفتند. در مقابل مقاومت فلسطین به مقابله به حمالت 
دشمن پرداخت. مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از 
منابع محلی گزارش داد که پدافند هوایی مقاومت به سمت 

جنگنده های اسرائیلی در آسمان نوار غزه شلیک کردند.
رسانه های عبری زبان نیز اعالم کردند که جنبش حماس 
تالش می کند تا با استفاده از سالح های سنگین به سمت 
جنگنده های اسرائیلی که نوار غزه را بمباران کردند، تیراندازی 

کرده و آن ها را هدف قرار دهد.

در این جلسه همچنین تیم 
اقتصادی دولت مکلف شد در مورد 
کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات 
فوری و سازمان یافته انجام دهد به 
نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی 
خود احساس کنند و اطمینان یابند 
که دولت در این زمینه اهتمام الزم را 
بکار گرفته است

رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از اعضای این ستاد درخواست کرد که برای توزیع یارانه  ها 
برنامه  ریزی ها و سازماندهی انجام شود او همچنین تیم اقتصادی دولت  را مکلف کرد که برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، 

اقدامات فوری و سازمان یافته ای انجام دهد.

پیوند نزدن مشکالت اقتصادی 
به مذاکرات هسته  ای و نتایج 
آن باید همواره مورد توجه همه 

اعضای دولت به ویژه ستاد 
هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد

گذشته  روز  بود،  شده  گفته  درحالی که 
می شود،  انتخاب  تبریز  کالنشهر  شهردار 
نتوانستند  آن ها  و  نشد  محقق  اتفاق  این 
روی یکی از گزینه های مورد نظر به اجماع 
از  یکی  می شود که  برسند. همچنین گفته 
انصراف  هم  تبریز  شهر  شورای  اعضای 

است. داده 
شورای  هفته  این  جلسه  ایلنا،  به گزارش 
سال های  رایج  روال  طبق  که  تبریز  شهر 
می شود،  برگزار  هفته  هر  یکشنبه  گذشته، 
شورا،  اعضای  برای  ویژه ای  هیجان  از 
نفره  هشت  نهایی  فهرست  اعضای 
رسانه ها  نمایندگان  شهرداری،  نامزدهای 
بود   قرار  و   بود  برخوردار  عمومی  افکار  و 
  - ماه  شهریور   7 یکشنبه   - دیروز  که 
تبریز  شهری  مدیریت  برای  نهایی  گزینه 

شود. مشخص 
از  تبریز  شهر  شورای  نفری   13 اعضای 
دقیقه ای،   20 تاخیر  با  امروز  هفت  ساعت 
داخلی  نامه  آیین   72 ماده  اجرای  برای 
وارد  شهردار،  انتخاب  بر  مبنی  نهاد  این 
استعفای  اما  شدند،  مشورت  و  شور 
عضویت  ادامه  از   اقدم   بابایی  فریدون 
در  شورای ششم  و   یکی از هشت گزینه 
تصدی شهرداری، در آغاز رای گیری، همه 

زد. برهم  را  معادالت 
نامزدهای  تعداد  اقدم،  بابایی  انصراف  با 
شهرداری  سمت  تصدی گری  نهایی 

یافت  کاهش  نفر  هفت  به  تبریز  کالنشهر 
اعضای  از  رای گیری  از  پس  نهایت  در  و 
مظفر  رای،  سه  هوشیار  یعقوب  شورا، 
سلیمانی 5 رای، علی جعفری آذر 4 رای، 
عباس رنجبر 5 رای و حمید منجم 7 رای 
اینکه  ضمن  دادند،  اختصاص  خود  به  را 
یونس فاتح و جعفر مدبر هیچ رایی کسب 

نکردند.
حمید  که  شد  سبب  وضعیت،  این  بروز 
 5 با  سلیمانی  مظفر  رای،   7 با  منجم 
عنوان  به  رای   5 با  رنجبر  عباس  و  رای 
نامزدهای نهایی به مرحله دوم رای گیری 
اعضای  توسط  تبریز  شهردار  انتخاب  برای 

یابند. راه  ششم  شورای 
را  شهردار  انتخاب  فرآیند  نهایت  در  اما 

فردا  به  امر  این  برسانند،  فرجام  به  دیروز 
دوشنبه، موکول و قرار شد ساعت 17 فردا 
شود. بسته  تبریز  شهردار  انتخاب  پرونده 
ریاست  انتخابات  زمان  در  منجم  حمید 
رضایی  محسن  ستاد  مسئولیت  جمهوری 
معاون  و  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
بود و  دار  را عهده  اقتصادی رئیس جمهور 
گفته می شود که در این انتخاب ردپایی از 

دارد. وجود  نیز  او 
شورای  پنجم  دوره  در  که  است  گفتنی 
ریحان  مسعودی  غالمحسین  تبریز  شهر 
با  بود که  استعفا کرده  خود  سمت  از  نیز 
مردم  درخواست  و  شورا  اعضای  مخالفت 
مبنی بر ادامه فعالیت در شورا به کار خود 

داد. ادامه 

استعفای یک عضو شورای شهر تبریز
پارلمان شهری

با توجه به چهار جلسه 
ناموفق انتخاب هیات 
رییسه شورا کرمانشاه، در 
نتیجه گزارش این جلسات 
توسط فرماندار به هیات حل 
اختالف استان ارجاع شد

دبیر هیات حل اختالف استان کرمانشاه با 
هیات گفت:  این  جلسه  تشکیل  به  اشاره 
شهر  شورای  به  ساعت  جلسه 48  این  در 
کرمانشاه مهلت داده شد که وضعیت مدیریت 
شهری و سرپرست شهرداری را تعیین کند.
برگزاری  به  اشاره  با  سعید سلیم ساسانی، 
جلسات مکرر انتخابات هیات رییسه شورای 
شهر کرمانشاه و عدم حضور برخی از اعضا در 
این جلسات، به ایسنا گفت: با توجه به چهار 
جلسه ناموفق انتخاب هیات رییسه شورا، در 
نتیجه گزارش این جلسات توسط فرماندار به 

هیات حل اختالف استان ارجاع شد.
او با بیان اینکه انتخاب سرپرست شهرداری 
است، گفت:  جلسه  این  برگزاری  به  منوط 
نمی  نفری کرمانشاه  میلیون  یک  کالنشهر 
تواند بدون سرپرست شهرداری باقی بماند 
و ضروری است هرچه سریعتر شورای شهر 
در این باره تصمیم گیری کند. او افزود: در 
حل  هیات  شهریور  هفتم  راستا،  همین 
اختالف استان برای رسیدگی به تخلفات شورا 
تشکیل جلسه داد. سلیم ساسانی گفت: در 
این جلسه 48 ساعت به شورای شهر مهلت 
داده شده که وضعیت سرپرست شهرداری و 

مدیریت شهری را تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری 
شورا  قانون  طبق  کرد:  تصریح  کرمانشاه 

ابتدا باید هیات رییسه سنی تشکیل داده 
را  اول شورا  رییسه سال  بالفاصله هیات  و 
انتخاب و سپس اقدام به انتخاب سرپرست 
شهرداری یا شهردار نماید. او از برگزاری جلسه 
بعدی شورای حل اختالف در روز چهارشنبه 
همین هفته خبر داد و افزود: این جلسه در 
اعضای  تخلفات  به  رسیدگی  ادامه  راستای 

شورای شهر برگزار خواهد شد.
سلیم ساسانی گفت: در صورتی که در 48 
ساعت آینده جلسه شورا باز هم به حد نصاب 
نرسد و برگزار نشود، در جلسه چهارشنبه در 
تصمیم  تخلفات  این  با  برخورد  نحوه  مورد 

گیری خواهد شد.
در هفته گذشته نیز روزنامه پیام ما در گزارشی 
با تیتر : »جلسات شورای شهر کرمانشاه« به 
حد نصاب نمی رسد درباره وضعیت نابه سامان 
این شورا و احتمال انحالل آن گزارشی تهیه 
کرده بود. منابع محلی در این گزارش علت  
حد نصاب نرسیدن جلسات شورا را بیماری 
کرونا دو عضو و باطل شدن آرای دو عضو 
آرایش  اعضا که  از  یکی  می دانستند.  دیگر 
باطل شده بود نیز در این گزارش به پیام ما 
گفته بود، هیات نظارت بر انتخابات چند هفته 
بعد از انتخابات دست به این اقدام زده و به 
همین خاطر نیز این اقدام را قانونی ندانسته 

بود. 

مهلت 48 ساعته به شورای شهر کرمانشاه برای 
انتخاب سرپرست شهرداری
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در زمان انتقال  به مرکز تزریق اتفاق افتاد

سرقت واکسن کرونا
از  بزرگ  تهران  انتظامی  نیروی  فرمانده 
سرقت بیش از 300 واکسن کرونا در زمان 
به  داد.  خبر  تزریق  مرکز  به  آنها  انتقال 
گزارش رکنا، سردار رحیمی در مورد دزدیده 
شدن واکسن کرونا در زمان انتقال  گفت: 
حدود 3 هفته پیش 300 واکسن در مرحله 
انتقال واکسن از انبار واکسن در یافت آباد 
تهران به محل تزریق دزدیده شد. او ادامه 
داد: البته بی مباالتی مسئول حمل در این 
یک  با  خانم  یک  بود.  تاثیرگذار  سرقت 
ماشین کرایه ای قصد داشت تا واکسن را 
از انبار به محل تزریق ببرد که مورد سرقت 
قرار گرفت. سردار رحیمی در پاسخ به اینکه 
با حضور  واکسن ها  نقل  و  نباید حمل  آیا 
مورد  این  گفت:  بگیرد؟  صورت  محافظ 
را به ما اعالم نکرده بودند اما ما به ستاد 
ملی مقابله با کرونا اعالم آمادگی کرده ایم 

ما  به   ... و  واکسن  انتقاالت  زمان  در  که 
اعالم کنند تا نیروهای پلیس حضور داشته 
باشند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 
بازار  در  مورد کسانی که  که  در  همچنین 
آزاد واکسن می فروشند، اظهار کرد: در بازار 
آزاد واکسنی فروخته نمی شود برخی افراد 
دروغگو واکسن هایی را تحت عنوان واکسن 
خارجی که بیشتر آب مقطر است می فروشند 
که تا کنون 3-4 گروه  از آنها را دستگیر 
کرده ایم.  پس از انتشار این خبر مرکز اطالع 
اینکه  بر  تاکید  با  پایتخت  پلیس  رسانی 
هیچ مورد اخالل در روند توزیع واکسن یا 
موارد سرقت در تهران گزارش نشده است، 
همان  در  اعالم کرد:  سرقت  این  مورد  در 
تاریخ نسبت به رسیدگی و پیگیری پرونده 
بود. شده  تاکید  و  اقدام  نیز  سرقت   این 
در این اطالعیه آمده است: این سرقت به 

هیچ عنوان سرقت به عنف یا توام با تهدید 
و درگیری نبوده و سارقان تنها از غفلت فرد 
حمل کننده واکسن که این این واکسن ها 
از  و  قرارداده  روی صندلی عقب خودرو  را 
خودرو خارج شده بود، سواستفاده کرده و در 
فرصتی مناسب اقدام به سرقت این واکسن 

ها کرده و متواری شده اند.

کالهبرداری میلیونی با تزریق 
سینوفارم و آسترازنکای تقلبی

رییس پلیس پیشگیری پایتخت هم روز 
تزریق  با  فردی که  دستگیری  از  گذشته 
به کالهبرداری  اقدام  تقلبی کرونا  واکسن 
از شهروندان کرده بود، خبر داد. به گزارش 
دراین باره  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ  ایسنا 
ماموران گشت کالنتری  قبل  مدتی  گفت: 
حوزه  در  زنی  گشت  درحال  گلبرگ 
استحفاظی خود بودند که به رفتارهای راننده 
مشکوک   206 پژو  سواری  دستگاه  یک 
شده و دستور توقف آن را صادر کردند. او 
آن  از  بازرسی  و  خودرو  توقف  به  اشاره  با 
گفت: ماموران در بازرسی از این خودرو دو 

عدد واکسن سینوفارم و دو عدد آسترازنکا 
و یک سرم  پزشکی  مهر  به همراه یک  را 
کشف و ضبط کردند و به همین دلیل نیز 
متهم را به کالنتری انتقال دادند.   رییس 
پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه در 
بررسی های بعدی مشخص شد که واکسن 
تقلبی  متهم  همراه  آسترازنکا  و  سینوفارم 
است، گفت: متهم بار دیگر تحت بازجویی 
قرار گرفته و در جریان آن اعتراف کرد که 
محل،  در  کرونا  واکسن  تزریق  شیوه  با 
و  شهروندان کرده  از  به کالهبرداری  اقدام 
به جای واکسن آب مقطر، ویتامین و ... 
با  موقوفه ای  است.    تزریق کرده  آنان  به 
میلیون   800 از  بیش  به  متهم  اینکه  بیان 
ریال کالهبرداری با همین شیوه اعتراف کرد، 
اظهار کرد: در بررسی سوابق متهم دستگیر 
شده نیز مشخص شد که وی با قید وثیقه 
از زندان آزاد شده و قبل از آن دارای سابقه 
بوده است. به گفته او متهم دستگیر شده به 
همراه پرونده تشکیل شده، برای ادامه روند 

دادسرا شد. روانه  به جرم  رسیدگی 

بی مباالتی مسئول حمل در 
این سرقت تاثیرگذار بود یک 
خانم با یک ماشین کرایه ای 
قصد داشت تا واکسن را از 
انبار به محل تزریق ببرد که 
مورد سرقت قرار گرفت
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وقوع  باعث  اقلیمی  تغییرات  اینکه  با 
آتش سوزی های بیشتری شده و زمین با دمای 
بیشتر و سریعتری می سوزد، تکنیک های اولیه 
مهار آتش با گذشت سال ها تغییرات کمی داشته 
و کار آتش نشانان سخت تر و فرسایشی تر شده 
است. ویتینگتون، مسئول پیشین روابط عمومی 
آتش نشانی آمریکا می گوید که تبعات گرم شدن 
کره زمین از مقابله با آتش سوزی پیشی گرفته 
است. به گفته ویتینگتون برای درک تغییر ماهیت 
آتش سوزی های جنگلی باید شیوه مقابله آن را 
تغییر داد؛ روش های مورد استفاده در گذشته، 
ویتینگتون  آموزش.  شیوه  و  یادگیری  شیوه 
می گوید: »خطر همیشه وجود دارد. این بر عهده 
شماست که بخواهید چقدر در معرض خطر قرار 

بگیرید. این هنر آتش نشانی است.«
 ممکن است تجهیزات مورد استفاده از لحاظ فنی 
تغییر چندانی نکرده باشند اما هنگام برنامه ریزی 
استفاده  پیشرفته  تکنولوژی  با  تجهیزات  از 

می شود.
این  با  چگونه  آتش نشانان  و  امدادگران 
آتش سوزی ها مقابله می کنند. بیشتر آمریکایی ها 
دچار  زمانی  اگر  تا  می بینند  آموزش  کودکی  از 
حریق شدند از تکنیک سه مرحله ای که شامل 
ایست )توقف کامل(، افتادن روی زمین و غلت 
خوردن )تا فردی که لباسش دچار حریق شده 
از رسیدن اکسیژن به آن جلوگیری کند( است، 
استفاده کنند. بعضی ها حتی استفاده از پتوی 
را  آتش نشانی  و کپسول  آتش  ضد  مخصوص 

بلدند.
خطرناک،  شرایط  و  روزافزون  آتش سوزی های 

به چالش  را  تکینک های خاموش کردن آتش 
کشیده است. اگر پیچیدگی های تغییرات اقلیمی 
را نادیده بگیریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
سو  یک  از  محافظت کنند.  ما  از  آتش نشانان 
پاشیدن  برای  هوایی  تانکرهای  و  هلیکوپتر ها 
آب و مواد شیمیایی مقاوم به آتش و از سوی 
و  سخت  کار  آتش نشانان  و  امدادگران  دیگر 
این  از  برخی  دارند.  برعهده  را  خسته کننده ای 
تکنیک ها شامل سوزاندن منطقه ای است که سر 
راه آتش در حال گسترش قرار دارد تا سوخت 
مورد نیاز آن قطع شود. تانکرهای آب نیز گاهی 
به کمک آتش نشانان می آیند و در برخی مناطق 
کوهستانی نیز ماموران آتش نشانی باید به همراه 
تپه ها  و  کوه ها  از  آتش نشانی  شلنگ  و  پمپ 
از  استفاده  امدادگران،  اولیه  اقدامات  روند.  باال 
تجهیزات الزم برای کندن زمین است تا مرزی 
بدون درخت و پوشش گیاهی به دور آتش درست 
کنند. امدادگران آنقدر زمین را می کنند تا به خاک 

برسند. معدنی 
برعهده  را  وظیفه  این  که  افرادی  از  بسیاری 
آنها  از  برخی  هستند،  فصلی  کارگران  دارند 
با  تخریب  ابزار  شامل  آنها  کیت  زندانی.  هم 
تکنولوژی غیرپیشرفته مانند اره برقی و بیل است. 
»پوالسکی« وسیله ای است که دو سر متفاوت 
چسبیده بهم دارد: یک طرف تبر و طرف دیگر 
تیشه ای که بتواند کپه های گل را از هم جدا کند.
مسئله  هم  امدادگران  اندام  تناسب  و  قدرت 
مهمی است. در کنار 40 ساعت کالس آموزشی، 
باید نشان دهند که می توانند 45  آتش نشانان 
دقیقه در حالی که جلیقه ای 20 کیلویی به تن 

دارند راه بروند. این جلیقه ها جایگزین وسایل 
سنگینی است که باید برای مهار آتش به همراه 
داشته باشند. این وسایل شامل ابزارآالت، رادیو، 
مواد غذایی، آب و همچنین سرپناه قابل حملی 
زمانی که  بتوانند  آتش نشان  ماموران  است که 
آتش خیلی نزدیک شده از خود حفاظت کنند. 
به گزارش نیویورک تایمز دولت آمریکا از سال 
برای  را  تاشو  و  چادرهای کوچک  حمل   1977
آتش نشان ها اجباری کرد که تاکنون جان صدها 
نفر را نجات داده است. بافت فویل و سیلیکای 
این چادرها، از آتش نشان ها در برابر دود و گرمای 
شدید محافظت می کند اما در برابر شعله مستقیم 
مقاوم نیست. همه گیری ویروس کرونا و تغییرات 
است.  کرده  مشکل تر  را  امدادگران  اقلیمی کار 
بیماری کووید-19 باعث کاهش تعداد زندانیانی 
شد که در عملیات ضد حریق کالیفرنیا شرکت 
می کنند. در عین حفظ فاصله گذاری اجتماعی در 

میان امدادگران کار بسیار مشکلی است. 

قدم اول: آماده سازی
محیط  و  طبیعی  منابع  وب سایت 
با  مقابله  شیوه های  توضیح  در  کانادا  زیست 
آتش سوزی های جنگلی می نویسد که در مرحله 
اول جان آتش نشان و امنیت عمومی در اولویت 
برای  آتش  رفتار  شیوه  از  آگاهی  دارند.  قرار 
فاکتورهای بسیاری  آتش نشانان حیاتی است. 
سختی  میزان  و  جنگلی  آتش سوزی های  بر 
کنترل آن تاثیر می گذارند. سه ضلع مثلث رفتار 
و  توپوگرافی  آب وهوایی،  شرایط  شامل  آتش 
سوخت  دما،  آتش،  مهار  برای  محرک هاست. 

یا اکسیژن باید حذف شوند. کپه های گل و آب 
یا استفاده از مواد شیمیایی اکسیژن مورد نیاز 
حریق را حذف می کند. آتش نشان نیز می تواند 
تبر  بیل،  مانند  دستی  تجهیزات  از  استفاده  با 
خاموش  را  کوچک  آتش های  پوالسکی  یا 
و  تجهیزات  به  بزرگتر  آتش سوزی های  کنند. 
بولدوزر، هلیکوپتر و  افراد بیشتر، موتور، پمپ، 
تانک های هوایی نیاز دارد. تانک های هوایی آتش 
را خاموش نمی کنند. این کار به وسیله آتش نشانان 
که  آتش نشانانی  می شود.  انجام  زمین  روی 
در  همزمان  می شوند  اعزام  جنگلی  مناطق  به 
و  می کنند  مقابله  آتش  با  مختلف  جهت های 
این  دارند.  آگاهی  شعله ها  تغییرات  از  همواره 
آگاهی از موقعیت بسیار مهم است. منطقه ای که 
در آتش می سوزد بیشتر گنبدی شکل است تا 
اینکه مثل تخته شطرنج صاف باشد.   الکساندر 
هلد، کارشناس آتش سوزی های گسترده می گوید 
می توانند  مقامات کشورها  و  زمین  مالکان  که 
شیوه های بهتری را برای آماده سازی به منظور 
انجام دهند.  با آتش سوزی های جنگلی  مقابله 
اولویت با مدیریت میزان پوشش گیاهی است که 
ممکن است موجب فراگیری آتش شود. می توان 
آن  به  انتقال چراگاه ها  یا  ماشینی  تجهیزات  از 
مناطق استفاده کرد. اگر آتش سوزی های جنگلی 
به علفزارها برسند کم کم خاموش می شوند چون 

نمی رسد.   آنها  به  سوخت کافی 

تشخیص دود
به گفته الکساندر بسیاری از کشورهایی که 
در معرض آتش سوزی های جنگلی قرار دارند از 

سیستم هشداردهنده زودهنگام استفاده می کنند. 
کنترل دما، سطح اکسیژن، رطوبت و سرعت باید 
تخمین زده شود. اگر خطر آتش سوزی ها باالتر 
استفاده  بیشتری  آتش نشانی  ماموران  از  رود، 
خلبان های  و  می شوند  آماده  تانکرها  می شود، 
هواپیماهای آتش نشانی در حالت آماده باش قرار 
می گیرند. اولین قدم تشخیص دود است که یا 
شهروندان اعالم می کنند و یا در مناطق دورافتاده 
مراقبت  برج های  و  دوربین ها  از  استفاده  با 

تشخیص داده می شوند.  

اولین حمله
کرستن النگ مید، آتش نشان اهل استرالیا در 
گفت وگو با بی بی سی می گوید تیم ضربت در ابتدا 
به منطقه اعزام می شوند. آنها مامورانی هستند که 
تجهیزات مناسب و ماشین های حاوی تانکر آب را 
حمل می کنند. اگر دسترسی به منطقه آتش گرفته 
دشوارتر باشد، هواپیماها و هلی کوپترهای کوچک 
معموال  آنها  می شوند.  فرستاده  سریع  خیلی 
چقدر  آتش سوزی  وسعت  می زنند که  تخمین 
یا  تکنیک های خشک  از  این مرحله  در  است. 
تر استفاده می شود. استفاده از تکنیک خشک 
حفاری زمین حول منطقه آتش گرفته است که 
خاموش  تا  بسوزد  آنقدر  و  شود  محصور  آتش 

شود.
مرحله  نشود،   مرحله کنترل  این  در  آتش  اگر 
بعدی استفاده از منابع بیشتر است. هر چه آتش 
زمان بیشتری برای سوختن داشته باشد، بزرگتر 

می شود و کنترل آن سخت تر.
به گفته النگ مید، زمانی که مراحل اولیه کنترل 
حادثه  کنترل  تیم  ندهند،  جواب  آتش سوزی 
تشکیل می شود. این بدان معنی است مسئوالن از 
دفتر خود عملیات را هدایت می کنند و استراتژی 

گسترده تری را در نظر می گیرند.
اگر آتش سوزی نزدیک به منطقه شهری باشد، از 
هر تکنیکی استفاده می شود. اینجا البته تکنیک 

مورد استفاده به نوع زمین بستگی دارد.
اگر میزان آتش سوزی شدید باشد و فرستادن 
را  آنها  ماموران و ماشین های آتش نشانی جان 
غیرمستقیم  شیوه های  از  باید  بیندازد  خطر  به 
استفاده کرد. در این روش از هواپیماها استفاده 
از  رو  پیش  پوشش گیاهی  می شود. سوزاندن 

جلوگیری کرد. آتش  گستردگی 

مهار کامل آتش
زمانی که آتش سوزی تحت کنترل قرار بگیرد 
و گسترده تر نشود روند خاموش کردن آتش های 
باقی مانده شروع می شود. ماموران آتش نشانی از 
اطراف وارد می شوند و آتش درختان را خاموش 
می کنند. آنها اطمینان حاصل می کنند که دمای 
آنچه اطراف منطقه قرار دارد سرد شده باشد. در 
شرایط آب وهوایی خشک، چند روز یا چند هفته 
اگر منطقه ای همچنان داغ  از آتش سوزی،  بعد 
باشد و باد شدت بگیرد، یک جرقه کافی است تا 

دوباره شعله های آتش خروشان شوند.  

پس از مهار آتش
به گفته کرستن حتی هفته ها بعد از سرد 
شدن آتش، آتش نشان ها به منطقه سر می زنند 
تا اطمینان حاصل کنند منطقه امن است. آنها 
منطقه را پایش می کنند تا مطمئن شوند درخت 
شکننده ای جان شهروندان را به خطر نیندازد.  

بعد از هر آتش سوزی گسترده، زندگی ساکنان آن 
مناطق ممکن است تا سال ها بعد تحت تاثیر قرار 
می گیرد. اختالل پس از بحران یکی از مسائلی 
می گیرد  جدی  را  آن  استرالیا  دولت  است که 
تامین  مشاوره  آسیب دیده  شهروندان  برای  و 
می کند تا زندگی و کسب و کار خود را دوباره به 
راه بیندازند. آتش نشان ها سعی می کنند در جنگ 
با آتش احساساتی نشوند. آنها ممکن است بعد 
از 10 ساعت تالش مزارع و خانه هایی را ببینند که 
در آتش می سوزند. اما زمانی که آتش مهار شود 

آنها به ارزش کار خود پی می برند.

 فناوری و آموزش جایگزین رفتارهای هیجانی در مواجهه با حریق جنگل ها 

 جهان با آتش جنگل ها چه می کند
اگر پیچیدگی های تغییرات اقلیمی را نادیده بگیریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم آتش نشانان از ما محافظت کنند

 فرمانده یگان حفاظت
 سازمان جنگل ها: 

حفاظت از منابع طبیعی 
در کتاب های مدرسه 

جایی ندارد
جنگل ها،  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اکنون 
30 پایگاه اطفای حریق هوایی با 30 فروند 
بالگرد با سازمان جنگل ها در کشور همکاری 
دارند، گفت: »عرصه های منابع طبیعی کشور 
است  حفاظتی  نیروی  هزار   135 نیازمند 
هزار  هفت  ما  اختیار  در  نیروهای  ولی کل 

است.« نفر 
رضا اکبری در پاسخ به انتقادات به عملکرد 
جنگل ها  حریق  اطفای  درباره  سازمان  این 
بیان کرد: »15 فروند بالگرد در 2 ماه اخیر با 
توافق به عمل آمده با وزارت دفاع به این کار 
اختصاص یافته است. این در حالی است 
این  مجازی  فضای  در  سو  تبلیغات  با  که 

توانایی ها زیر سوال می رود.«
»از  گفت:  سخنانش  دیگر  بخش  در  او 
کل  عرصه  هکتار  میلیون   164 مجموع 
ملی  عرصه  آن  هکتار  میلیون   135 کشور، 
اقتصادی  و  مالی  ارزش  دلیل  به  است که 
حساسیتش از مناطق شهری بیشتر است. 
دست اندازی ها  غیرمسکونی،  مناطق  در 
تمام ظرفیت های  از  باید  و  بیشتر می شود 

کنیم.« استفاده  موضوع  این  در  استان 
از  یگان حفاظت سازمان جنگل ها  فرمانده 
سوی دیگر به این اشاره کرد که عرصه منابع 
می شود  شامل  را  درصد کشور   84 طبیعی 
هکتار  هزار  هر  برای  »اگر  کرد:  اضافه  و 
نیازمند  شود  لحاظ  حفاظتی  نیروی  یک 
135 هزار نیروی حفاظتی در سراسر کشور 
هستیم ولی کل نیروهای در اختیار ما هفت 

است.« نفر  هزار 
را  دنیا  در  کنونی  چالش های  از  یکی  او 
و  دانست  آتش سوزی ها  و  طبیعت  خشم 
ادامه داد: »اولویت برای مدیریت حفاظت 
از ظرفیت  از منابع طبیعی استفاده درست 
سپس  و  سازمان ها  و  دستگاه ها  تمام 

است.« مردمی سازی 
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها به 
جایگاه بازدارندگی دستگاه قضا در تخلفات 
شده  صادر  »احکام  افزود:  و  کرد  اشاره 
منابع  مجرمان  برای  قضا  دستگاه  توسط 
طبیعی بیشتر احکام جایگزین است که به 
حبس منجر نمی شود که نتیجه آن وضعیت 
طبیعی  منابع  و  ملی  عرصه های  در  حاضر 
است. در حالی که متخلفان به منابع طبیعی 
باید به لحاظ بازدارندگی به دادسرا فرستاده 

شوند.«
به گزارش ایرنا، اکبری به نبود فرهنگ سازی 
اشاره کرد و گفت: »در کتاب کالس چهارم 
موضوع آپارتمان نشینی آموزش داده می شود 
ولی موضوع منابع طبیعی و حفاظت از این 
عرصه ها در هیچ کدام از کتب درسی نیست. 
با  را  زیستگاه ها  است که  دلیل  همین  به 

دست خودمان تخریب می کنیم.«
ها  جنگل  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
ریزگردها  خشکسالی ها،  دالیل  از  یکی 
کرد  عنوان  سدسازی  را  آتش سوزی ها  و 
در  که  زده اند  سد  قدری  »به  افزود:  و 
پایین دست سدها با اتفاقات زیادی روبه رو 
خوزستان  در  را  آن  نمونه  که  می شویم 
این  نظیر  که  حالی   در  می کنیم  مشاهده 
نمی شد.« دیده  گذشته  در  آتش سوزی ها 

در مرحله اول جان آتش نشان 
و امنیت عمومی در اولویت 

قرار دارد. آگاهی از شیوه رفتار 
آتش حیاتی است. فاکتورهای 

بسیاری بر آتش سوزی های 
جنگلی و میزان سختی کنترل 

آن تاثیر می گذارند. شرایط 
آب وهوایی، توپوگرافی و 

محرک ها سه ضلع رفتار آتش 
است

تصویر شعله های خروشان، درخت های زغال شده و زمین سوخته برای تمام مردم جهان عادی شده است. از ایران تا ترکیه، یونان 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  بسیاری  مسکونی  و  جنگلی  مناطق  آتش سوزی های گسترده،  وقوع  بریتیش کلمبیا  تا  و کالیفرنیا  ایتالیا  تا 
مقابله  است.  بیشتر کرده  را  آتش سوزی ها  این  وقوع  و شدت  میزان  پرسرعت گرم شدن کره زمین،  روند  و  اقلیمی  تغییرات  است. 
تا  به آتش می زنند به خوبی آموزش دیده اند  با آتش سوزی های گسترده و جنگلی کار آسانی نیست. زنان و مردان امدادگر که دل 

کنند. مهار  را  جنگلی  آتش سوزی های 

بسیاری از کشورهایی که 
در معرض آتش سوزی های 

جنگلی قرار دارند از سیستم 
هشداردهنده زودهنگام استفاده 

می کنند. کنترل دما، سطح 
اکسیژن، رطوبت و سرعت 

باید تخمین زده شود. اگر خطر 
آتش سوزی ها باالتر رود، از 

ماموران آتش نشانی بیشتری 
استفاده می شود، تانکرها 

آماده می شوند و خلبان های 
هواپیماهای آتش نشانی در 

حالت آماده باش قرار می گیرند
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گزارش دوم

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین« 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهي مزایده های عمومی شماره 400/2- 400/3
شركت آب و فاضالب استان قزوين )مزایده گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصه و مزایده و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد ، مقداری از اقالم مازاد و ضایعاتی موجود در انبارهای این شرکت )واقع در 
: 1- قزوین، جاده اقبالیه، بعد از انبار گاز، فرعی سمت راست، مخزن کوثر 2- کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا بعد از شهرک صنعتی لیا، جنب کارخانه تولید آسفالت شهرداری، انبار مجتمع شهید زرآبادی پور( و همچنین تعداد 4 باب  
مخزن هوایی فرسوده و خارج از مدار، را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده های فوق را دارند دعوت مي گردد، بمنظور كسب اطالعات 
بيشتر، به سایت شرکت آب و فاضالب استان قزوین رجوع نموده و به منظور خريد اسناد مزايده از تاریخ  08/ 1400/06 لغایت 1400/06/14 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 800.000 لاير به حساب شماره 4046856478 و 
کد شناسه 370008025114 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. و  همچنین پیشنهادات خود را نیز 
حداکثر تا ساعت 9:30 مورخه  06/27 /1400 به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوين، چهار راه وليعصر»عج«، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره 4 ارائه نمايند .ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 
10:30 مورخه 1400/06/27 در محل سالن جلسات ساختمان ستاد ولیعصر شرکت می باشد. شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مزایده ها بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف– ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران هستند. که به نفع دستگاه مزایده گزار )شرکت آب و فاضالب استان قزوین( صادر گردد.ب– رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 4046856478  اين شركت نزد بانك ملت شعبه 
چهارراه وليعصر»عج« قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر»عج« ابتداي بلوار آيت ا… خامنه اي. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت( د- چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده گزار.
نشانی مزایده گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر»عج« ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره 4 . تلفن تماس : 028-33378087 

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه می باشد .
هزینه آگهی به تناسب مبلغ کارشناسی مزایده به عهده برنده )برندگان( مزایده ها می باشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مزایده گزار.  

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/07
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/08

بخاطر فرزندانمان ،مراقب آب باشیم

شماره 
مزایده

شماره گروه/
قیمت کارشناسی واحدشرح  اقالم مزایدهپارتی

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در هر 

پارتی از مزایده )ریال(

400/2

2.953.500.000148.000.000عدداموال و اثاثه موجود در انبار مخزن کوثر1

1.873.700.00093.685.000عددالکتروپمپ موجود در انبار مخزن کوثر2

1.451.600.00072.580.000عددضایعات پالستیک موجود در انبار مخزن کوثر3

148.400.0007.420.000کیلو گرم و عددلوله های راکد موجود در انبار مخزن کوثرو انبار مجتمع شهید زرآبادی پور4

4.360.000.000218.000.000عدداتصاالت ضایعاتی موجود در انبار مجتمع شهید زرآبادی پور5

400/3

127.500.0006.375.000کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای کوندج از توابع شهرستان آبیک1

3.500.000.000175.000.000کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای آقابابا از توابع شهرستان قزوین2

1.600.000.00080.000.000کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای  گیلزور از توابع شهرستان آبیک3

1.300.000.00065.000.000کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای بزمجرد از توابع شهرستان بوئین زهرا4

نوبت دوم

 تجدید اول آگهی مزایده  7- 1400
پنج  تراکم  با  با کاربری مسکونی  زمین  قطعه  دارد سه  نظر  در  قزوین  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 

طبقه در منطقه پونک شهر قزوین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و صرفا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
. برساند  به فروش   )  setadiran.ir(

*  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد 
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

*  کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می 
باشد.
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به  را  نایین  از  خرابه هایی  تصاویر،  آخرین 
به دل »بازار  بولدوزری که  تصویر کشیده و 
تاریخی نایین« زده است. خبرهای جسته و 
گریخته می گوید این بازار که از قدیمی ترین 
در  همچنان  است،  کشور  تاریخی  بازارهای 
از  دارد. هرچند جزئیاتی  قرار  تخریب  آماج 
دقیق  مکان  و  نشده  منتشر  تخریب ها  این 
ویرانی هم معلوم نیست، اما درد دوباره این 
ضربه های  زیر  مدت ها  که  را  تاریخی  بازار 
حاال  است.  کرده  زنده  بوده،  تخریبگران 
رئیس میراث فرهنگی نایین در واکنش به 
استان  بازار  رفتن  بین   از  به  تازه،  خبرهای 
این  در  »سال هاست که  می گوید:  اصفهان  

است.« نداده  رخ  جدیدی  تخریب  بازار 
بازار نایین که در دوره تیموریان ساخته شده 
و در زمان صفویان رونق گرفت، در مرداد ماه 
سال 56 و با شماره ثبت 1564 در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسید. بعد از آن اما 
همین  و  بود  بی توجهی  مورد  مدت ها  برای 
سبب شد تا تخریب ها در آن افزایش یابد. 
دارد،  مغازه  باب   170 در حدود  که  بازار  این 
داشته که  در همسایگی خود  سه کاروانسرا 
دروازه  نایین،  بازار  ورودی  متروکه اند.  حاال 
دروازه های  مهم ترین  از  یکی  چهل دختران، 
تاریخی،  بازار  است.  شهر محسوب می شده 
و  است  ضربی  طاقش  و  گنبدی  سقفش 
نورگیرهایی دایره ای شکل در وسط طاق های 
این  به طور کلی  آن پیش بینی شده  است. 

بازار یکی از آثار قابل توجه شهر نایین بشمار 
می رود، زیرا چند اثر مهم شهر مانند مسجد 
حسینیه  و  خواجه  مسجد  و  مغربی  شیخ 
چهل دختران در آن واقع شده اند. اما میزان 
تخریب هم در این بازار همواره باال بوده است.  
حامیان  از  نایینی،  آقایی  افضل  که  چنان 
میراث فرهنگی این شهر به میراث خبر گفته 
و  ترمیم  جای  به  میراث  »مسئوالن  است: 
به  اقدام  بازار،  مغازه های  مقابل  بازسازی، 
خراب  مغازه ها  درِ  آنها کرده اند.  تیغه کردن 
هیچ  و  است  نابودی  به  رو  دیوارها  و  شده 
نمی گیرد  انجام  آنها  حفظ  در جهت  اقدامی 
انعکاس صدا  و  بلند  به خاطر سقف  بازار  و 
است.« تبدیل شده  موتورسواری  پیست  به 
او حاال به »پیام ما« هم می گوید در سال های 
اخیر گودبرداری در اطراف مسجد بابا عبدهللا 
باعث ترک برداشتن بخشی از مسجد شده و 
نزدیکی  این بنا به بازار هم دلیلی بوده تا بازار 
این  به گفته  ببیند.  آسیب  گودبرداری ها  از 
فعال میراث فرهنگی »بر اساس برآوردهای 
در  تاریخی هم  در حدود 33 خانه  فعاالن، 
سال های اخیر در این منطقه از بین رفته اند 
و البته سرعت بازسازی هم آنقدر کم و کند 

بوده که نمی توان به آن اکتفا کرد«.
دلیل حجم  به  قبل  ماه  دو  نائینی می گوید 
نکردن ها  رسیدگی   و  تخریب ها  گسترده 
همراه با شش فعال دیگر شهری و میراثی 
فرهنگی  به سازمان میراث  نامه هایی  نایین 

)وزارتخانه امروزی( و قوه قضاییه نوشته اند 
و خواستار رسیدگی به وضعیت بافت تاریخی 

شده اند. شهر 
پیش از این و در سال 94 هم خبر تخریب 
منتشر  دلیل آب گرفتگی  به  بازار  از  بخشی 
و  دیوارها  شد که  اعالم  زمان  همان  و  شد 
تاریخی  مسجد  این  ستون های  از  قسمتی 
بر اثر ترکیدگی لوله اصلی آب و ورود آب به 
زیرزمین در میانه بازار قدیمی محله »کلوان« 
جزئیات  زمان  آن  است.  شده  تخریب 

دیگری از این تخریب و آب گرفتگی مطرح 
را  بازار  ریزش،  خطر  شد  اعالم  تنها  و  نشد 

می کند. تهدید 

 مالکان بازار، مانع اصلی احیا
خبرهای منتشرشده درباره تخریب اخیر 
مدنیان،  محمود  برای  نایین  تاریخی  بازار 
غریب  نایین  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
می گوید:  ما«  »پیام  به  پاسخ  در  او  است. 
اتفاق  بازار  این  در  تخریبی  است  »12 سال 
رخ  تخریبی  است  ممکن  چطور  نیفتاده. 
باشیم؟«  بی اطالع  آن  از  ما  و  باشد  داده 
بازار  محدوده  سال هاست  دارد که  تاکید  او 
نایین رنگ تخریب به خود ندیده و این در 
مناطق  جمله  از  منطقه  این  است که  حالی 
متروک شده شهر به حساب می آید. مدنیان 
توضیح می  دهد: »از حدود شصت سال قبل، 
مردم رفته رفته از بافت قدیم نایین به بافت 
جدید کوچ کردند. بازار هم در بافت قدیم قرار 
از  خالی  و  مردم  همین کوچیدن  و  داشت 
سکنه شدن آن منطقه عاملی شد تا بازار از 
کارایی خود خارج شود و کم کم عده ای هم 
برای تخریب دست به کار شوند. اما از حدود 
بافت  احیای  برای  تالش ها  قبل  سال   20
تاریخی نایین شروع شده و همین تالش ها 
هم در نهایت سبب شد که میزان تخریب ها 

پیدا کند.« کاهش 
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی نایین، 
بازار  این  احیای  موانع  اصلی ترین  از  یکی 
صاحب  که  است  خرده مالکانی  وجود 
به  نسل  افرادی که  هستند؛  بازار  دکان های 
و حاال  برده اند  ارث  به  را  دکان ها  این  نسل 
وجود این مغازه ها برای بعضی از آنها حتی 
همین  بودن  دخیل  ندارد.  هم  اهمیتی 
می گوید  مدنیان  که  آنطور  خرده مالکان 
است.  مواجه کرده  اخالل  با  را  بازار  احیای 
»ما در سال های گذشته شاهد تخریب های 
قبل  سال   15 نمونه  برای  بودیم.  گسترده 
همین  و گستردگی  فروریخت  بازار  ورودی 
تخریب ها هم عامل ورود ما برای احیا بود. 
در نتیجه طی جلسات مستمر تالش کردیم، 
پیدا کردن  روند  البته  پیدا کنیم.  را  مالکان 
مالکان بسیار سخت بود. برخی از آنها ایران 
بودند.  دیگر  شهرهای  در  بعضی  و  نبودند 
بعضی از مغازه ها چندین وارث داشت و دور 
هم جمع کردن همه وراث مشکل بود. با این 
همه توانستیم تعدادی از آنها را پیدا کنیم، اما 
دست آخر همکاری ها گسترده نبود. از سال 
89 تالش برای این پیدا کردن مالکان شروع 
ادامه دارد.« آنها  با  شد و هنوز هم صحبت 

مدنیان می گوید در سال های اخیر ترمیم بازار 
قیرگونی  سقف  انجام گرفته،  جدی  طور  به 
شده و راسته بازار مرمت شده است و با این 

بسیار  انجام کارهای  به  نیاز  هم  هنوز  حال 
است. »سال 96 جشنواره ای را در نوروز برگزار 
این  به  بومیان  و  توجه گردشگران  و  کردیم 
دو  در  متاسفانه  اما  تاریخی جلب شد  بازار 
و کاهش  شیوع کرونا  دلیل  به  اخیر  سال 
به کندی  بازار  احیای  روند  اعتبارات  میزان 

گرفت.« انجام 

او همچنین در پاسخ به چرایی ویرانی یکی 
از کاروانسراها که محل بارانداز کاروانیان بود 
می گوید از این سازه تاریخی فقط سردرش 
باقی مانده بود و از سوی استان طرح توسعه 
قرار  این محل  در  حسینیه چهل دختران که 
داشت تدوین شد و اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان هم مجوز این کار را صادر کرد. 
»باید بگویم بازار به حدی از استحکام رسیده 
اما تا زمانی که مالکان همراهی نکنند و این 
منطقه همچنان حالت متروکه داشته باشد، 
من  هرچند  کرد.  فکر  آن  رونق  به  نمی توان 
همچنان به آینده امیدوارم و فکر می کنم اگر 
کرونا نبود تا چهار سال دیگر این بازار کامال 

احیا می شد.«
نایین  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  به گفته 
دیگر نقاط بافت تاریخی نایین هم وضعیت 
نامناسبی دارد و خالی شدن بافت آنجا را هم 
از رونق انداخته است. با این حال از حدود 
هشت سال قبل طرحی راه افتاده تا خانه های 
تاریخی این منطقه به بومگردی تبدیل شود 
و تا کنون هفت واحد بوم گردی فعال در آنجا 
هم  خوبی  مسافران  اتفاقا  شکل گرفته که 
داشته اند. اینطور که مدنیان می گوید صدور 
بوم گردی  اقامتگاه  پنج  برای  دیگر  پروانه 
همه گیری  اما  است  بررسی  دست  در  دیگر 
ویروس کرونا سرمایه گذاری در این موارد را 
فقط می توان  و  است  مواجه کرده  اخالل  با 
به آمدن سرمایه و  باشیم؛  امیدوار  آینده  به 

رفتن کرونا.

اسماعیل  تازه  اثر  استعمار«،  »دژ  کتاب 
)احسان( یغمایی، باستان شناس، پس از 20 

شد. منتشر  تالش  سال 
پایه   بر  استعمار  دژ  ایسنا، کتاب  به گزارش 
دژ  در  باستان شناسی  کاوش  فصل  دو 
شده  گردآوری  قشم  جزیره  پرتغالی های 
»از  است:  نوشته  آن  شرح  در  یغمایی  و 
ویژه  و  رزمایشی  جایگاه  دور  هزاره های 
شاهان،  از  بسیاری  نگرش  مورد  هرمز  تنگه 
است.  بوده  محلی  امرای  و  حکمرانان 
اسپانیایی  توانای  و  کارآزموده  دریانوردان 
داشته  طمع  چشم  دیرباز  از  نیز  پرتغالی  و 
آن  به  بی گاه  و  گاه  دست اندازی های  به  و 
می پرداختند. سرانجام در نخستین سال های 
این  بر  پرتغالی ها  مسیحی  شانزدهم  سده 
چند  دژهایی  برپایی  به  و  شده  چیره  تنگه 
در کناره های دریای پارس پرداخته که یکی 
از آن ها دژ یک پارچه از سنگ و ساروج قشم 
است. آنان با زیرکی تمام دریافته بودند که 
کلید دستیابی به هندوستان دارا و تاراج این 
نیم قاره زرخیز، تنگه هرمز است و اگر دهانه 
از  باشند  داشته  اختیار  در  را  پارس  دریای 
آن جا بر سراسر آب های مدیرانه تا اقیانوس 
هند چیره خواهند شد. ماندگاری پرتغالی ها 
این  و  انجامید  درازا  به  سده  یک  از  بیش 
نبود مگر به دلیل درگیری شاهان صفوی با 
ترکان عثمانی. سرانجام در دهه های آغازین 
انگلیسی ها  یاری  با  ایرانی ها  هفدهم،  سده 

و  هرمز  تنگه  بر  پرتغالی ها  دست اندازی  به 
سراسر کناره های دریای پارس پایان دادند.«
دژ استعمار که یغمایی حدود 20 سال وقت 
 300 در  آن کرده،  نگارش  و  صرف گردآوری 
انتشارات  توسط  گالینگور  جلد  با  و  صفحه 
و  جلد  طراحی  است.  شده  منتشر  دادکین 

است. پزشکی  زهرا  از  نیز  آن  پوستر 
یغمایی که سرپرست بسیاری از کاوش های 
باستان شناسی در مناطق مختلف ایران بوده، 
تحصیالت  و  است   1320 شهریورماه  متولد 
باستان شناسی  دانشکده  در  را  تکمیلی خود 
در  او  است.  تهران گذرانده  دانشگاه  هنر  و 
اردیبهشت 1346 در اداره باستان شناسی کل 

کشور استخدام شد و از آن تاریخ به بعد، به 
عنوان سرپرست در شمار زیادی از کاوش های 
باستان شناسی همکاری کرد. یغمایی تاکنون 
در هیأت کاوش و بررسی محوطه هایی چون 
هفت تپه، تپه چغاگاوانه غرب، شوش و شهر 

سوخته حضور داشته است.
در  باستان شناسی  کاوش های  »شوش: 
شهر پانزدهم دوره عیالم میانی«، »گیسوان 
یک  خاطرات  از  گوشه هایی  هزارساله: 
جمشید...:  که  قصر  »آن  باستان شناس«، 
پژوهشی در پیشینه شناسی تخت جمشید«، 
»نقاط امن« و »وقتی که بچه بودم« دیگر 

است. یغمایی  اسماعیل  کتاب های 

خبرهایی از تخریب بازار تاریخی نایین، نگرانی ها درباره بی توجهی به این بازار را افزایش داده است

بازار متروکه »نایین«
 مدنیان، رئیس اداره میراث فرهنگی نایین: 
از 12 سال پیش در محدوده بازار نایین تخریبی رخ نداده و بافت تاریخی منطقه هم متروکه شده است

اسرار قلعه پرتغالی ها به روایت اسماعیل یغمایی

 خرس سیاه بلوچی
از مدرسه به خانه برگشت

خرسی که روز شنبه به مدرسه ای در دهستان 
آبنمای رودان رفته بود، پس از عملیات بیهوشی، 
به زیستگاهش در هرمزگان بازگردانده شد.بر 
اداره کل حفاظت  اساس توضیح معاون فنی 
محیط زیست هرمزگان این خرس سیاه بلوچی  
محصور در فضای آموزشی هنرستان کشاورزی 
پس از انجام عملیات بیهوشی با موفقیت به 
زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
هرمزگان، به گفته میثم قاسمی گزارش ورود 
این خرسه به محوطه آموزشی صبح شنبه به 
نیروهای محیط زیست داده شده و ساعتی بعد، 
پرسنل اجرایی محیط زیست با همکاری عوامل 
از هرگونه  دور  به  و  آرام  انتظامی »در فضایی 
استرس« عملیات بیهوشی را انجام داده اند.او 
همچنین گفت که وضعیت خرس پس از به 
هوش آمدن مطلوب ارزیابی شد و حرکت آن 
نیز رصد شد.خرس سیاه  ارتفاعات  به سمت 
آسیایی، یکی از کمیاب ترین و آسیب پذیرترین 
این  به شمار می رود.  ایران  و  گونه ها در جهان 
گونه که نماد زیستی استان هرمزگان شناخته 

می شود، در آستانه انقراض قرار دارد.

گسترش آتش سوزی 
بزرِگ »کالدور« در غرب 

آمریکا
بر اساس گزارش مقامات محلی، آتش سوزی 
گسترده کالیفرنیا موسوم به »کالدور« که در 
غرب آمریکا شروع شد در حال گسترش در 
نواحی غرب این کشور است.به گزارش ایسنا، 
آمریکا  در غرب  که  آتش سوزی عظیم کالدور 
شروع شد و تاکنون چندین هزار هکتار از اراضی 
این کشور را سوزانده است، در حال گسترش به 
سمت منطقه تفریحِی دریاچه »تاهو« است و 
آتش نشانان در تالش برای جلوگیری از رسیدن 
هستند. تاهو  دریاچه  به  حریق گسترده  این 
تالش  در  نشانان  آتش  اساس گزارشات،  بر 
بادهای  وزش  از  قبل  حریق  این  مهار  برای 
تشدید  و  باعث گسترش  هستند که  شدید 
این آتش سوزی می شوند.آتش سوزی کالدور 
که از 14 اوت در سیرا نوادا شروع شد بیش 
مقامات  و  است  تخریب کرده  را  از 600 سازه 
محلی آتش نشان پیش بینی می کنند که مهار 
این حریق تا 8 سپتامبر )ماه آینده میالدی( 
به طول بینجامد.به گفته دانشمندان، تغییرات 
آب و هوایی در 30 سال گذشته، این منطقه 
را گرم و خشک کرده است و باعث به وجود 
آمدن آتش سوزی های گسترده شده است.به 
گزارش ای بی سی نیوز، 14 آتش سوزی بزرگ در 
کالیفرنیا با تالش بیش از 15 هزار و 200 آتش 
آتش سوزی های  اطفا هستند.  حال  در  نشان 
طبیعی در سال جاری میالدی )2021( حدود 
2000 ساختمان را تخریب کرده و هزاران نفر را 

مجبور به تخلیه منازلشان کرده است.

طوفان ساکنان ایالت 
لوئیزیانا را فراری داد

سهمگینی  طوفان  شدن  نزدیک  با  همزمان 
موسوم به »آیدا«، هزاران نفر از ساکنان ایالت 
لوئیزیانا در آمریکا منطقه را ترک کرده و به نقاط 
امن پناه برده اند.به گزارش ایسنا، پیش بینی 
می شود طوفان آیدا عصر امروز )یکشنبه( به 
وقت محلی با سرعت 220 کیلومتر در ساعت به 
این منطقه برسد و با خیزش خطرناک امواج 
دریا همراه شود. کارشناسان پیش بینی کرده اند 
که این طوفان می تواند از طوفان »کاترینا« که 
سال 2005 بیشتر مناطق نیواورلئان را درنوردید، 
خبری  شبکه  از  نقل  باشد.به  سهمگین تر 
بی بی سی، فرماندار ایالت لوئیزیانا هشدار داده 
که آیدا می تواند یکی از بزرگترین طوفان هایی 
را  ایالت  این  سال گذشته   150 در  باشد که 

درنوردیده است.

آتش سوزی مراتع الموت 
شرقی مهار شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
قزوین گفت: آتش سوزی مراتع و مستثنیات 
قزوین  شهرستان  شرقی  الموت  بخش  در 
ارتباط  این  در  طاهری  شد.مهدی  مهار 
گفت: این آتش سوزی در مسیر شهر معلم 
و  پیوست  به وقوع  قزوین  شهرستان  کالیه 
بررسی های اولیه نشان می دهد عامل انسانی 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  است.به  داشته 
کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در 
آتش سوزی به وقوع پیوسته در روز تاسوعای 
حسینی در منطقه الموت شرقی و اراضی ملی 
در مسیر شهر معلم کالیه و شمس کالیه، در 
حدود دو هکتار از مراتع ملی این منطقه با 
مرتعی  درختچه های  و  پوشش گیاهی گون 
به کمک  این حریق  مهار  آتش سوخت.  در 
محیط بانان و با همکاری یگان منابع طبیعی 

پذیرفت. صورت  استان 

آقایی، فعال میراث فرهنگی: 
در سال های اخیر گودبرداری در 
اطراف مسجد بابا عبدهللا باعث 
ترک برداشتن بخشی از این بنا 
شده و بازار هم از گودبرداری ها 
آسیب دیده است. بر اساس 
برآوردهای فعاالن، در حدود 33 
خانه تاریخی هم در سال های 
اخیر در این منطقه از بین 
رفته اند و البته سرعت بازسازی 
هم آنقدر کم و کند بوده که 
نمی توان به آن اکتفا کرد

|پیام ما| از حدود شصت سال قبل، مردم رفته رفته از بافت قدیم نایین به بافت جدید کوچ کردند. بازار تاریخی هم در بافت قدیم قرار 
داشت؛ بازاری بازمانده از دوره ایلخانی که در دوره صفوی رونق داشت اما با کوچیدن اهالی و خالی شدن از سکنه شدن منطقه، کارایی 
خود را از دست داد و کم کم عده ای هم برای تخریبش دست به کار شدند. اکنون آخرین تصاویر بازار، نشانی از ویرانی این اثر ارزشمند 
ثبت شده در فهرست آثار ملی است، هر چند مسئوالن میراث فرهنگی می گویند، تالش ها برای احیای بافت تاریخی نایین  از حدود دو 

دهه قبل آغاز شده است.

انتشارات

 کمک و مشارکت در تهیه 
و تکمیل پرونده ثبت 
آسبادهای ایران در فهرست 
میراث جهانی در قالب یک 
تفاهم نامه سه جانبه انجام 
خواهد شد

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
امضای  با  گفت:  رضوی  خراسان  دستی 
تفاهم نامه سه جانبه بین این اداره کل، مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع  طبیعی استان 
ایران،  آسبادهای  فرهنگی  میراث   پایگاه  و 
ثبت  جهانی  در مسیر  به جلو  رو  یک گام 

برداشته شد. نشتیفان خواف  آسبادهای 
امضای  نشست  حاشیه  در  موسوی  جواد 
این تفاهم نامه به ایرنا گفت: در حوزه میراث  
به  بیشتر  و گردشگری کشاورزی  فرهنگی 
ابزارها توجه شده، حال آنکه باید به فرهنگ 
شود  بیشتری  توجه  کشاورزی  میراث   و 
توسعه  برای  فرصتی  کشاورزی  میراث  و 
مقدمات  بعضی  است.  استان  گردشگری 
برای بهره مندی از این ظرفیت در قالب ایجاد 
»موزه گندم« در شهر نشتیفان فراهم شده 
تا زمینه آشنایی با میراث کشاورزی منطقه 

شود. فراهم 
میراث  کشاورزی  از  برخی  به  اشاره  با  او 
مطالعه،  پژوهش،  افزود:  رضوی  خراسان 
ثبت و استفاده کاربردی از این میراث نیازمند 

دستگاه هاست. همه جانبه  همکاری 
موسوی درباره موضوع این تفاهم نامه توضیح 
داد: همکاری و مشارکت در زمینه های علمی، 
پژوهشی، مشاوره ای و کارآفرینی در حوزه 
نفوذ آسبادها، به عنوان یک عنصر مهم در 
حوزه میراث کشاورزی و اهمیت پژوهش و 
معرفی و نقش عملکرد اجتماعی و اقتصادی 

جزو  خواف  منطقه  در  آسبادها  گذشته 
موضوعات این تفاهم نامه است.

حفاظت  موضوع  به  توجه  داد:  ادامه  او 
کالبدی و ساختاری آسبادها و بهره برداری 
بهینه از این آثار و لزوم ساماندهی و نمایش 
استاندارد محتویات مرتبط با آسبادها )گندم 
در  موثر  و  حیاتی  غالت   عنوان  به  جو(  و 
معیشت و زندگی مردم در قرون گذشته، از 

تفاهم نامه است. این  دیگر موضوعات 
رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث   مدیرکل 
گفت: کمک و مشارکت در تهیه و تکمیل 
فهرست  در  ایران  آسبادهای  ثبت  پرونده 
میراث جهانی در قالب این تفاهم نامه انجام 
خواهد شد.رضا اقنوم، رییس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
رضوی نیز در این نشست گفت: در موزه گندم 
راه اندازی شده،  که در آسبادهای نشتیفان 
آداب،  فرهنگ،  از  بخشی  با مستندسازی، 
رسوم و انواع گندم تولیدی و مصرفی مردم 
نمایش گذاشته  به  مخاطبان  برای  منطقه 

است. شده 
در  نشتیفان  بادی(  )آسیاب های  آسبادها 
خواف خراسان رضوی، در شمار بزرگترین و 
ممتازترین مجموعه های خشت، گل و چوبی 
و البته قدیمی ترین بنا از این گونه در جهان 
است که با تلفیق هنر و فناوری، در خدمت 
مردمان این منطقه بوده اند که بعضی از آنها 

هنوز فعال هستند.

یک گام در مسیر ثبت جهانی آسبادهای نشتیفان

مدنیان، رئیس اداره میراث 
فرهنگی نایین: ما در سال های 

گذشته شاهد تخریب های 
گسترده بودیم. برای نمونه 15 

سال قبل ورودی بازار فروریخت 
و گستردگی همین تخریب ها 
هم عامل ورود ما برای احیا 
بود. از سال 89 برای احیای 
بازار به دنبال مالکان مغازه ها 

هستیم 
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1ادامه از صفحۀ
بررسی های اخیر از نقش صنعت ماینینگ در بحران کمبود برق می گوید:

ماینرها توازن تولید و مصرف را به هم می زنند
سخنگوی صنعت برق: ایران با حدود حدود 2هزار مگاوات دستگاه غیرمجاز جزو 5 یا 6 کشور نخست جهان است که 

استخراج رمز ارز در آن به صورت غیرقانونی انجام می شود

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

|  
ان

یز
 م

 |

به  جاری  سال  ماه  خرداد  از  که  حالی  در 
تعطیل  رمزارز  استخراج  مزارع  دولت،  دستور 
شده اند، مشکل کمبود برق همچنان به قوت 
خود باقی است. مزارعی که در پی این دستور 
که  هستند  مراکزی  همان  شده اند  تعطیل 
برای استخراج رمزارز از وزارت صمت و نیرو 
مجوز دریافت کرده و هزینه برق مصرفی خود 
حاال  می کنند.  پرداخت  صادراتی  نرخ  با  را 
قانونی  شکل  به  که  سوله هایی  تمام  چراغ 
و  ضرر  و  است  خاموش  می کردند  فعالیت 
زیان هنگفتی به صاحبان آن ها تحمیل شده 
است، غیرمجازها اما همچنان بدون وقفه به 
مختلف  استان های  از  روز  هر  مشغولند.  کار 
غیرمجاز  مزارع  کشف  بر  مبنی  اخباری 
در  دستگاه  هزار   7 می شود،  منتشر  رمزارز 
اصفهان، 80 دستگاه در دیواندره، 21 دستگاه 
هزار   5 آبادان،  در  دستگاه   15 کردستان،  در 
دستگاه در گیالن و... اما موضوع کمبود برق 
و فعالیت ماینرها همچنان به قوت خود باقی 
از  توجهی  قابل  ارقام  و  آمار  اینکه  با  است. 
در  غیرمجاز  مزارع  تعطیلی  و  ماینرها  ضبط 
سراسر کشور منتشر می شود – طبق آخرین 
تاکنون 5 هزار  برق،  اعالم سخنگوی صنعت 
مرکز غیرمجاز تولید رمز ارز کشف شده است- 
اما هنوز کسی نمی داند مزارع غیرمجاز رمزارز 
که در سطحی گسترده با استفاده از انشعاباتی 

استخراج  حال  در  دارند،  رایانه ای  تعرفه  که 
رمزارز هستند متعلق به چه کسانی است؟ چه 
استخراج  به  اقدام  و در چه مراکزی  کسانی 
غیرقانونی رمزارز می کنند؟ آیا شناسایی این 
برق  صنعت  اختیار  در  امکاناتی که  با  مراکز 
قرار  یا  است؟  پیچیده ای  کار  است،  کشور 
موضوع  در  را  اشتباه  آدرس  سیاست  است 
در  غیرمجاز  فعاالن  با  برخورد  و  برق  کمبود 
حوزه ماینینگ در پیش گیریم؟ اینها سواالتی 
است که همواره بدون پاسخ مانده اند. به گفته 
مصطفی رجبی مشهدی حدود 2هزار مگاوات 
ایران  در  رمز ارز  استخراج  غیرمجاز  دستگاه 
فعال است و ایران جزو 5 یا 6 کشور نخست 
به  آن  در  رمز ارز  استخراج  که  است  جهان 
صورت غیرقانونی انجام می شود. یکی از علل 
در کشور  برق  نرخ  بودن  ارزان  باال،  رتبه  این 
مراکزی  عملکرد  بر  نظارت  نبود  همچنین  و 
می کنند.  استفاده  یارانه ای  برق  از  است که 
که  است  شده  اعالم  مسئوالن  توسط  بارها 
دفاتری  و  متروکه  کارخانه های  مدارس،  در 
و  دارند  فعالیت  مجوز  دیگری  با کارکرد  که 
اقدام  افراد  دریافت کرده اند،  رایگان  انشعاب 

می کنند. دیجیتال  ارز  استخراج  به 
دیروز توانیر گزارشی از نتایج بررسی های خود 
برق،  مصرف  بی سابقه  رشد  دالیل  زمینه  در 
رمز ارزها  استخراج  نقش  اعالم کرد  و  منتشر 

است  آن  از  بیش  برق  مصرف  افزایش  در 
را  آن  تنها در زمینه خاموشی ها  بخواهیم  که 
مورد بررسی قرار دهیم، این گزارش »فعالیت 
عنوان  به  را  رمز ارز  استخراج  مراکز  غیر مجاز 
افزوده  و  خاموشی  از  فراتر  و  بزرگتر  عاملی 
شدن یک مصرف کننده به جمع دیگر مصرف 

است. معرفی کرده  برق«  کنندگان 
با عنوان »فراتر  توانیر که  بررسی  این  نتایج 
از بحران خاموشی« به تشریح علل و عوامل 
آورده  و  پرداخته  برق  مصرف  بی سابقه  رشد 
رشد  درصدی   20 و  بی سابقه  »رکورد  است: 
از  هیچ کدام  با  جاری،  سال  در  برق  مصرف 
برق  شبکه های  طراحی  و  برنامه ریزی  اصول 
در  حداکثر  رشد  میزان  این  و  نبوده  سازگار 

بود« تصور  قابل  5 سال  طول 
البته در مطالعه صورت گرفته، عوامل مختلفی 
که در افزایش مصرف برق دخیل بوده اند مورد 
افزایش  مثل  عواملی  گرفته اند،  قرار  بررسی 
درجه،   5 تا  هوا  دمای  شدید  و  زودهنگام 
آغاز زودهنگام استفاده از وسایل سرمایشی، 
جدیدی که  عامل  اما  و....  بارش ها  کاهش 
افزایش  در  پژوهش  این  نگارندگان  نظر  از 
استفاده  دارد  به سزایی  نقش  برق  مصرف 
فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز 

است.
کمترین  مطالعه  با  که  بررسی  این  نتایج 

سال های  اردیبهشت  در  برق  مصرف  میزان 
1398 - 1400 بین ساعات 2 تا 5 بامداد – 
شده  انجام  شبانه روز-  ساعات  خنک ترین 
برخی  در  برق  مصرف  می دهد  نشان  است، 
استان ها در این بازه زمانی چند برابر شده و 
استان هایی افزایش 10 تا 20 درصدی مصرف 
شبانه روز شاهد  از  زمانی  بازه  این  در  را  برق 
بودند. طبق اعالم این گزارش: »میزان مصارف 
بخش های خانگی و تجاری بین نیمه شب تا 

صبحگاه به شدت کاهش پیدا می کند و با کنار 
مصرف  که  صنعتی  بخش  مصرف  گذاشتن 
از طریق کنتورهای  و  لحظه ای  به صورت  آن 
هوشمند قابل رصد است، می توان مصارف باال 
در این ساعات را به عامل مصرف کننده جدید 
نسبت به روند درازمدت، یعنی رمز ارزها نسبت 
داد. این میزان رشد نمی تواند به بخش های 
شبانه  ساعات  آن  در  که  تجاری  و  خانگی 
نسبت  دارند  را  مصرف  میزان  کمترین  روز 
تولید  به  متعلق  تنها  این مصرف  داده شود. 
به ساعات  رمزارزها است که بدون وابستگی 
برق  مصرف  هم  شب  نیمه  در  حتی  خاص 

دارد« ادامه  آنها 
میزان  که  داد  نشان  همچنین  بررسی  این 
از  روزهای محدودی  در  متوسط خاموشی ها 
 2000 به  نزدیک  جاری،  سال  های گرم  ماه 
برق  مصرف  -معادل  است  بوده  مگاوات 
و  رمز ارز-  استخراج  دستگاه های  برآوردی 
تولید  دستگاه های  جاری  سال  در  چنانچه 
رمزارز به عنوان مهمان ناخوانده در شبکه برق 
منابع  وجود کمبود  با  حتی  نداشتند،  حضور 
آبی، با توجه به اجرای برنامه های پاسخگویی 
در  کشاورزی،  و  صنعتی  بخش های  در  بار 
بخش خانگی خاموشی بسیار کمتری اتفاق 
است  داده  هشدار  پژوهش  این  می افتاد« 
در  ویژه  به  برق  که: »استمرار مصرف شدید 
فصل زمستان که به طور طبیعی امکان تولید 
از  تعدادی  و  می کند  پیدا  آبی کاهش  برق 
 واحدهای نیروگاه های حرارتی برای تعمیرات 
اثر  می تواند  می شوند،  خارج  مدار  از  ساالنه 
داشته  برق کشور  تامین  در  بزرگتری  منفی 

باشد«
درحال  روز  هر  دنیا  در  ماینینگ  صنعت 
این  به  که  انتقاداتی  است.  پیشرفت 
بود،  وارد  آن  شکل گیری  ابتدای  از  صنعت 
شدن  رفع  حال  در  سیاست گذاری هایی  با 
است. ایراداتی مثل تضاد با محیط زیست و 
استفاده از سوخت های فسیلی که با استفاده 
از پنل های خورشیدی در برخی کشورها حل 

است. شده 
تامین  مقررات  در  سال گذشته  هم  ایران   
برق مراکز استخراج رمز ارزها که توسط وزارت 
مزارعی که  برای  ابالغ شد، مشوق هایی  نیرو 
رمزارز  استخراج  در  خورشیدی  پنل های  از 
استفاده کنند در نظر گرفته است. با این حال 
این صنعت در ایران همچنان با برخوردهایی 
برخوردهایی  است.  روبه رو  سلبی  و  قهری 
فراهم  سودجویانی  برای  مناسب  فضایی  که 
فعالیت  به  موجود  آشفته بازار  در  می کند که 
قرار  که  همان کسانی  می دهند.  ادامه  خود 
ممانعتی  یا  شود  شان کشف  مزارع  نیست 
از فعالیتشان -به رغم بحرانی بودن وضعیت 

صورت گیرد.  کشور-  در  انرژی 

نیرو  به نظر می رسد راهی که وزیر  |پیام ما| 
قرار است در وزارتخانه متبوع خود دنبال کند، 
تناسب چندانی با حفظ محیط زیست و نگاه 
بلند مدت به منابع آب ندارد. او هم در برنامه 
ارائه شده خود به مجلس و هم در نخستین 
بر  ویژه ای  تاکید  وزیر،  اظهاراتش در کسوت 
آب های  استخراج  و  دریا  آب  شیرین سازی 
بارها کارشناسان حوزه  مواردی که  دارد.  ژرف 
آب و فعاالن محیط زیست نسبت به اجرایی 
هم  باز  وزیر  اما  داده اند.  هشدار  آنها  شدن 

اعتقاد به تنوع بخشی منابع آب دارد.
آمدن  وارد  موجب  مدت  بلند  در  تنوعی که   
آسیب های جدی خواهد بود. پیش از این هم 
کارشناسان این حوزه به »پیام ما« گفته بودند 
پروژه ای  چنین  اجرای  بودن  اصولی  غیر  که 
با اعالم اعداد خیالی درباره منابع موجود جز 
ایجاد امیدی واهی در دل مردم نتیجه دیگری 
از این  ندارد و راه نجاتی برای کم آبی کشور 

بحران دامنه دار نیست.

مشکالت خوزستان
وزیر نیرو در گفت و گوی خبری شنبه شب در 
تلویزیون به سفر یک روزه خود به خوزستان 
اشاره کرد و ایجاد شبکه فاضالب در این استان 
را امری ضروری و مهم دانست و گفت: ارتفاع 
آب های تحت االرضی در این استان باال بوده و 

امکان جذب فاضالب در زمین وجود ندارد. در 
این شرایط ایجاد شبکه فاضالب امری بسیار 

ضروری و مهمی است.
محرابیان با بیان اینکه وزارت نیرو در استان 
که  دارد  آب رسانی  طرح  هفت  خوزستان 
تمام  در  آب رسانی  موضوع  طرح ها  این  با 
شهرها و روستای این استان تکمیل می شود، 
شرق،  جنوب  شرق،  شمال  طرح های  گفت: 
غدیر  و  مسجدسلیمان  اندیمشک،  دزفول، 
که بزرگترین طرح آب رسانی بوده و 26 شهر 
اصلی را آب رسانی می کند، جزو این طرح های 

است. تکمیل  حال  در 
آب کشاورزی  تامین  خصوص  در  نیرو  وزیر 
شرایط  اینکه  به  توجه  با  گفت:  خوزستان 
خشکسالی را سپری می کنیم و حجم منابع 
یک   با  شد  قرار  است،  کم  خوزستان  آبی 
مدیریت دقیق و کنترل شده به شرط رعایت 
به  را  خوزستان  آب کشاورزی  الگوی کشت، 

کنیم. تأمین  کامل  صورت 

 صرفه جویی 10 هزار مگاواتی برق

علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه ما امروز 
مقام 14 دنیا در ظرفیت سازی برق را داریم، 
رخ  اشتباه  گفت: طی سال های گذشته یک 
داد که عنوان شد ما به نیروگاه سازی اعتقادی 
هستیم  طرف  مزرعه ای  با  امروز  نداریم. 

نگرفته  صورت  کشتی  آن  در  قبل  سال  که 
است. پربار  مزرعه  این  درحالی که 

محرابیان با بیان اینکه در تولید برق با 13 هزار 
مگاوات تراز منفی مواجه هستیم، افزود: در 
حال حاضر از ظرفیت تولید 85 هزار مگاوات 

برق، 53 هزار مگاوات برق تولید می شود.
تولید کنیم  هم  دیگر  مگاوات  هزار   13 اگر   
تقاضا وجود دارد. یک برنامه عملیاتی، اجرایی 
و زمان بندی شده را برای رفع این مشکل تهیه 
کرده ایم که توسعه 30 هزار مگاوات برق را در 
جدید  مگاواتی   7500 ظرفیت  ایجاد  دارد.  بر 
به  ساده  سیکل  واحدهای  تبدیل  محل  از 
سیکل ترکیبی، احداث 2500 مگاوات نیروگاه 
جدید حرارتی، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 
حرارتی از محل سرمایه گذاری صنایع انرژی بر 
نیروگاه  مگاوات  هزار   10 احداث  و  کشور 
برنامه ریزی  آینده  سال  چهار  در  تجدیدپذیر 
شده است؛ همچنین در برنامه داریم که طی 
در  صرفه جویی  مگاوات  هزار   10 سال  چهار 

شود. محقق  مصرف  مدیریت  بخش 

بهره برداری از آبهای ژرف در شرق کشور
آب  موضوع  در  اینکه  بیان  با  محرابیان 
مهم ترین  از  آب  منابع  و  توزیع  تخصیص، 
از  موضوعات است، گفت: سرانه مصرف آب 
 1597 به   1335 سال  در  مترمکعب   6858

در  است.  رسیده   1400 سال  در  مترمکعب 
شرایط فعلی باید با این میزان آب، قوانین و 

کنیم.  بازنگری  را  گذشته  مقررات 
در موضوع تخصیص باید به سه اصل عدالت، 
شفافیت، قانون و حقوق مناطق محروم هم 
توجه کنیم. در حال حاضر الیحه ای در دولت 
در  جدید  دولت  دیدگاه  با  که  است  مطرح 
به  آب  الیحه  عنوان  با  بوده که  بررسی  حال 
مجلس شورای اسالمی ارائه می شود. اختیار 
تخصیص آب با وزارت نیرو است، اما شاهد 
هستیم که شفافیت و عدالت در آن نیست؛ 
تعریف  درست  عدالت  شاخص های  چرا که 

است. نشده 
محرابیان با بیان اینکه در موضوع توزیع، باید 
باشیم، گفت:  طرح ها  اجرای  تسریع  فکر  به 
کسری بودجه وجود دارد اما در کشور کمبود 
نقدینگی نداریم و موضوع کشور ما مدیریت 
نقدینگی است؛ اگر در بودجه هایی که تنظیم 
می شود طرح ها را به گونه ای تعریف کنیم تا 

بتوانیم از نقدینگی موجود کشور در این طرح ها 
و پروژه ها استفاده کنیم، مشکل رفع می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه تنوع بخشیدن در سبد 
تامین آب می تواند راهکار مناسبی باشد، گفت: 
بیش از 99 درصد آب هایی که اکنون مدیریت 
می کنیم، آب های بارشی بوده و کمتر از یک 
چهارم بارش را به آب هایی تبدیل می کنیم که 

روی آن ها مدیریت می کنیم.
 باید منابع تأمین آب را متنوع کنیم و عالوه 
کار  دستور  در  باید  دریا که  از  آب  تأمین  بر 
قرار داشته باشد، می توانیم از منابع آب ژرف 
استفاده کنیم که در شرق ایران در عمق دو تا 
سه متری زمین می توان از آن استفاده کرد.
اینکه تاکنون دو چاه ژرف  بیان  با  وزیر نیرو 
ای سی  است، گفت:  رسیده  آب  به  کشور  در 
ساده  تصفیه  با  است که  هزار   12 آب حدود 
می توان از آب استفاده کرد و نرخ تمام شده 
موارد،  برخی  در  انتقال  به خطوط  آب نسبت 

است. کمتر  بسیار 

 علی اکبر محرابیان در یک برنامه تلویزیونی از تصفیه آب های ژرف در سیستان و بلوچستان دفاع کرد

اصر ار وزیر نیرو براستفاده از آب های ژر  ف

آب

دوباره قطعی برق بر اساس جداول روزانه، چراغ خانه ها را یکی پس از دیگری خاموش می کند. روندی که از زمستان گذشته آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. از همان روزی که کمبود برق در کشور به مرز بحران رسید، یکی از متهمان اصلی بروز این مشکل، ماینرهایی بودند 
که قارچ گونه در گوشه و کنار کشور در مزارع استخراج رمز ارز رشد می کردند. ماینرهایی که شرکت توانیر اخیرا آنها را به عنوان »عامل 
مصرف كننده جديد« معرفی و با استناد به بررسی های صورت گرفته اعالم کرده است: »آثار فعالیت ماینرها می تواند باعث به هم خوردن 
گسترده توازن توليد و مصرف برق شود« این در حالی است که در ابتدای بروز بحران برق قریب به اتفاق مسئوالن حوزه انرژی تاکید 
داشتند سهم ماینرها در مصرف برق قابل توجه نیست و این مصرف کنندگان خانگی هستند که باید با صرفه جویی، زمینه عبور از این 

بحران را فراهم کنند.

استمرار مصرف شدید برق 
به ویژه در فصل زمستان 
كه به طور طبیعی امکان 

تولید برق آبی كاهش پیدا 
می کند و تعدادی از  واحدهای 

نیروگاه های حرارتی برای 
تعمیرات ساالنه از مدار خارج 
می شوند، می تواند اثر منفی 

بزرگتری در تامین برق كشور 
داشته باشد

ميزان رشد مصرف برق در 
بازه زمانی 2 تا 5 بامداد 

تنها می تواند متعلق به توليد 
رمز ارزها باشد كه بدون 

وابستگی به ساعات خاص 
حتی در نيمه شب، مصرف برق 

آنها ادامه دارد

باید منابع تامین آب را متنوع 
کنیم و عالوه بر تامین آب از 

دریا که باید در دستور کار قرار 
داشته باشد، می توانیم از منابع 

آب ژرف استفاده کنیم که در 
شرق ایران در عمق دو تا سه 

متری زمین می توان از آن 
استفاده کرد

طبیعت تخریب می شود 
چون آموزش ندیده ایم

به موضوع استخراج آب ژرف می توان نهایتا 
پرداخت.  تکنیک  یا  پروژه  یک  سطح  در 
پروژه  یک  باشیم  داشته  انتظار  اینکه  ولی 
چالش  یک  به حل  راهکار  در سطح  بتواند 
اساسی -که عدم توازن بین منابع و مصارف 
اندازه  در  است-  بلوچستان  و  سیستان 
برنامه های وزیر نیرو جای گیرد، نتیجه مورد 
 انتظار را با 4 اشکال جدی مواجه می سازد:
1.حتی اگر عدد EC دوازده هزار اعالمی وزیر 
عمال  آبی  چنین کیفیت  قبول کنیم،  هم  را 
برای هیچ یک از مصارف شرب، کشاورزی و 
صنعت به طور مستقیم قابل استفاده نبوده 
و عالوه بر محاسبه هزینه استخراج نیازمند 
صرف هزینه پروسه مضاعف شیرین سازی 
 آب در فاز بهره برداری از این منابع خواهد بود.
از محل  تومانی  میلیارد  2.صرف هزینه 25 
اعتبارات بودجه سال 1396 - معادل کنونی 
با  چاه  دو  حفر  برای  تومان-  میلیارد   70
میلیون   2( ثانیه  بر  لیتر   20 از  دبی کمتر 
مترمکعب در سال( برای آن را، اگر با میزان 
تبخیر ساالنه 320 میلیون مترمکعبی از چاه 
نیمه های منطقه سیستان در حالت ظرفیت 
دید  خواهیم  کنیم،  مقایسه  مخزن،  نرمال 
پروژه  دو  بین  مقایسه  مقام  در  اگر  حتی 
خاص برای سیستان، قرار باشد آب ژرف مورد 
اعتبارسنجی قرار گیرد، قطعا در برابر اقداماتی 
نظیر کاهش تبخیر از سطح آب شیرین چاه 
 نیمه های همین منطقه نیز بازنده خواهد بود.
رو  روند  یک  در  موجود  برآوردهای  3.طبق 
به رشد حدود 10 درصد از برق مصرفی کشور 
برای پمپاژ آب از چاه های کشاورزی مصرف 
می شود. در شرایطی که ناترازی برق کشور، 
تمامی ارکان کشور را درگیر خود کرده است 
و برای هر چند مگاوات مصرف برق خانگی 
ناگزیر به اعمال خاموشی هایی در بخش تولید 
کشور شده اند. چگونه ممکن است برای پمپاژ 
زابل در  از عمق 2192 متری شهرستان  آب 
اوج گرمای تابستان همزمان با اوج مصرف 
برق  برق کشور، صنعت  کنار مصرف  آب در 
پمپاژ  برای  مگاواتی  دو  برق  تامین  امکان 
باشد؟ داشته  را  چاه ها  این  از  آب  لیتر   هر 
این  به  پرداختن  نتیجه ای که  4.مهمترین 
دست پروژه ها از قبیل آب ژرف، آب کارستی، 
طرح های  حتی  و  دریا  آب  شیرین سازی 
داشت،  خواهد  پی  در  کشور  در  آب  انتقال 
عالوه بر سوق دادن سهم قابل توجهی از منابع 
سمت  به  آب کشور  بخش  اندک  اعتباری 
نظام  غافل کردن  پروژه هایی،  چنین  اجرای 
مسائل  به  پرداختن  از  آب کشور  حکمرانی 
 اساسی و راهکارهای اصلی مدیریت آب است.
بازگردیم به سخن جناب رییس جمهور؛ نه 
تنها مشکل آب خوزستان بلکه حتی مشکل 
آب سیستان و بلوچستان و تمام سرزمین 
ایران، مشکل کمبود منابع آب نبوده و مشکل 
در مدیریت منابع آب است. پس الزم است 
وزیر نیرو نیز با استعانت از این رویکرد دولت، 
راهبردهای دوره مدیریت چهار ساله خود را 
صرف امور کلیدی این حوزه ناشی از برداشت 
و مصرف بیش از سقف مجاز برداشت از منابع 
نمایند.  نقاط کشور  اقصی  پذیر  تجدید  آب 
آب ژرف هم بماند برای بخش خصوصی و 
تامین نیاز صنعتی  موجود از طریق اجرای 
این دست پروژه ها در مناطق کویری کشور و 
یا احیانا فروش آب در بازار قابل رقابت آبی 
 که در حال شکل گیری در این مناطق است.
در حوضه آبریزی که همچنان پروژه افزایش 
 850 کشاورزی،  هکتار  هزار   46 مصرفی 
میلیون یورویی آن به مرحله بهره برداری کامل 
نرسیده تا نتیجه این هزینه کرد خارق العاده 
ردیف  اختصاص  سازد؛  نمایان  را  منطقه  در 
افزایش  برای  تومانی  میلیارد  اعتباری 200  
عرضه آب عجیب به نظر می رسد. این تصمیم 
بیش از آن برای تعدیل اضافه مصارف ایجاد 
شده گذشته عمل کند حکایت از آن دارد که 
دو موتور هواپیمای توسعه اقتصادی منطقه 
سیستان در خالف جهت هم نصب شده اند و 
پیش از تزریق اعتبارات جدید سوخت رسانی 
به آن دو موتور، باید یکی را باز کرد و هم جهت 

با دیگری نصب کرد.

کشتار بره های ماده 
ادامه دارد

تهران  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس 
در  بازار  نیاز  مورد  تامین گوشت  کاهش  از 
ماه های آینده به دلیل تداوم ذبح دام های 
مولد خبر داد. به گزارش صدا و سیما، علی 
اصغر ملکی گفت: نهاده دامی وارداتی باید 
و  واسطه  و  نه دالل  برسد  دامدار  به دست 
حلقه ای  که  می دهد  نشان  فعلی  شرایط 
حلقه  دارد.  وجود  زمینه  این  در  مفقوده 
به گونه ای  توزیع  است که  آن  هم  مفقوده 
است که اشخاص واسطی نهاده را دریافت و 
دپو می کنند و در گزارش ها نیز مشاهده شد 
که وزارت جهاد کشاورزی اعالم می کرد که 
نهاده ای در اختیار ندارد؛ اما واسطه ها نهاده 

باالست.  بسیار  آن  قیمت  دارند که 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصات عمومی  یک مرحله ای-نوبت اول 
مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت 

شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/شهربابک
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت موضوع مناقصات
شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/شهربابک

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

برآورد یکساله  و تضامین 
شرکت در مناقصات )ریال(

شماره مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد یکساله )ریال(شرح
50.368.292.5692.518.414.62875/31/6/1400بافت

37.570.632.0531.878.531.60276/31/6/1400بردسیر
31.336.236.4631.566.811.82377/31/6/1400راور
83.283.615.0314.164.180.75178/31/6/1400زرند

56.877.911.7402.843.895.58779/31/6/1400شهربابک
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز پنجشنبه مورخ 1400/06/18دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روز سه شنبه  مورخ 1400/06/30پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 1400/06/23 در محل  معاونت بهداشتی دانشگاه  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : 1042
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصات عمومی  یک مرحله ای-نوبت اول 
مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز 

و پایگاه های سالمت شهرستان کرمان بلوک 1 تا 4
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های موضوع مناقصات
سالمت شهرستان کرمان بلوک 1 تا 4

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

برآورد یکساله  و تضامین 
شرکت در مناقصات )ریال(

شماره مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد یکساله )ریال(شرح
86.855.346.6184.342.767.33071/30/6/1400بلوک 1
137.139.490.1136.642.789.80272/30/6/1400بلوک 2
144.350.784.8806.787.015.69873/30/6/1400بلوک  3
112.015.667.3785.600.783.36874/30/6/1400بلوک 4

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روز دو شنبه  مورخ 1400/06/29پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1400/06/30بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 1400/06/23 در محل  معاونت بهداشتی دانشگاه  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : 1044

شناسه آگهی 1182218 میم الف 0

آگهی تاسیس شرکت
پارسیان  یگانه  تجهیز  بازرگانی  مهندسی  فنی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
درتاریخ1400/06/06 به شماره ثبت 68574 به شناسه ملی 14010227510 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :طراحی صنعتی، مهندسی معکوس، نقشه برداری و نقشه کشی قطعات، 
ماشین آالت و تجهیزات صنایع نفت، گاز، فوالد و پتروشیمی به استثناء استخراج و اکتشاف 
و بهره برداری از صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، ساخت قطعات و انجام کنترل های کیفی، 
کمی و بازرسی فنی مربوطه، مشاوره ، نظارت فنی، مونتاژ، اجرا و فروش انواع دستگاه ها 
و ماشین های صنایع مجاز و همچنین طراحی و ساخت انواع دستگاه ها، محصوالت و 
مکانیزم ها، ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره ای و نظارت در رشته های مهندسی به صنایع 
و سازمان ها، انجام خدمات کنترل و بازرسی فنی وسایل و تجهیزات ماشین آالت در 
مرحله کالیبراسیون تجهیزات، اندازه گیری، کنترل کیفیت موارد و روش به کار گرفته شده 
در ساخت قطعه یا واحد صنعتی، کنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی تعیین 
شده از ابتدای پروژه، انجام کلیه امور مجاز تجاری و بازرگانی از قبیل بازاریابی غیر هرمی 
و غیر شبکه ای، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، برون سپاری 
کلیه محصوالت مجاز بازرگانی، تدارکات خدمات مهندسی و پشتیبانی، ارائه فعالیت های 
مربوط به صادرات تولیدات شرکت، ترخیص کاال از گمرک کشور، طراحی و اجرای مدارات 
هیدرولیکی و پنوماتیکی، نصب و راه اندازی خطوط تولید و تعمیرات تخصصی مکانیک، 
انجام خدمات تحقیقاتی و خدمات پژوهشی در جهت توسعه دانش ، افتتاح حساب جاری 
جهت شرکت، صادرات و واردات کاالهای مجاز، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 

شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ نمایندگی از کلیه 
شرکت های داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم با رعایت قوانین 
و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله مهدی آباد ، کوچه بهشتی 15 ، خیابان نگارستان ، 
پالک 109 ، ساختمان تجاری نگار2، طبقه اول ، واحد 6 کدپستی 8196784762 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای مهدی سهام پور به شماره ملی 2529736383 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد صادق جعفرپور به شماره ملی 2529913242 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای مهدی سهام پور به شماره ملی 2529736383 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد صادق جعفرپور به شماره ملی 2529913242 و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء رئیس هیئت 
مدیره آقای مهدی سهام پور 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. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان 

 فراخوان مناقصه عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی     انجام اقدامات حفاظت فیزیکی و مراقبتی )نگهبانی و انتظامات( ساختمانهای اداری شرکت 

و شهرک فناوری و تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی در سالهای 1400 و 1401 با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 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 چاپ نوبت اول: 1400/06/07- تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/08

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 1400/06/07 می باشد. 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1400/06/11 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت 12 مورخ 1400/06/22 
زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت 14 مورخ1400/06/22 

اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای« الف»:  مشهد - بلوار خیام - بعد از خیام 35- 

تلفن: 37642005- نمابر 37642003 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس 1456 

مشخصات کار:  انجام خدمات حفظ، نگهداری، مراقبت و حراست از اموال منقول و 
غیرمنقول دولتی با استفاده از نیروهای مجرب و آموزش دیده و تهیه تجهیزات و امکانات 

مورد نیاز پرسنل تحت امر در ساختمانهای اداری شرکت و ساختمان مرکز خدمات 
فناوری و تعدادی از شهركها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی بصورت 24 ساعته. 

مبلغ برآورد: 46.266.696.813 ریال از محل طرح های غیر عمرانی.
مدت انجام کار: 12 ماه. 

تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد و سیصد و سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال به 
صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت50659ه مورخ 94/9/22. 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: کلیه مؤسسات دارای مجوز مربوط و معتبر 

از ناجا. 
شناسه آگهی 1181891 شماره میم الف 4300

نوبت دوم

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

بود که  واژه ای  این کلید  و بخشش«  »بذل 
به  تذکرش  بیشتر  توضیح  در  نجفی  سوده 
داد و گفت: »ما هرجا  ارائه  پیام ما  خبرنگار 
که می رویم، از سرای محله تا حتی شهروند، 
مشاهده می کنیم که در دوره پنجم مدیریت 
خواسته،  دلشان  که  قدر  هرچه  شهری، 

درحال بذل و بخشش امالک بودند. مصوبه 
آخرشان هم که قرار بود به صورت مناقصه ای 
قرار  دیگران  اختیار  در  را  امالک  اقساطی  و 
بدهند که با آمدن ما جلوی آن گرفته شد.« 
در  بحران  »سوله  می دهد:  ادامه  نجفی 
واگذار شده  سفید  خاک  نزدیکی   4 منطقه 

مرکز  به  واگذاری  درحال  هم  دیگر  یکی  و 
نشده  انجام  هنوز  است که  قانونی  پزشکی 
بگیریم.«  را  آن  جلوی  انشاهللا  ما  است که 
می گوید  سوال  این  به  پاسخ  ادامه  در  او 
شده  متوجه  داشته  که  بازدیدی  براساس 
قانونی  به پزشکی  قرار است  که ساختمانی 

داده شود و هنوز واگذاری انجام نشده است: 
»واگذاری انجام نشده، تذکر دادم که انجام 
به  را  تذکرش  می گوید  ادامه  در  او  نشود.« 
دفتر شهردار مکتوب اعالم می کند تا شهردار 

اعالم کند.  و  پیگیری کند  خودش 

 محرمانه نداشتیم 
اما  نجفی  و  اقراریان  صحبت های 
نیز  را  پنجم  شورای  اعضای  واکنش های 
رئیس  هاشمی،  محسن  داشت.  همراه  به 
تهران  سایت  به  تهران،  شهر  پنجم  شورای 
خبر، اعالم کرده که تمام امالک واگذار شده 
در شورای پنجم به صورت شفاف در صحن 
علنی شورای شهر تهران بررسی شده و امر 

است.  نداشته  وجود  محرمانه ای 
رئیس کمیسیون  شناس،  حق  جواد  محمد 
فرهنگی و اجتماعی در دوره پنجم مدیریت 
پیام ما  روزنامه  به  رابطه  این  در  نیز  شهری 
اقراریان  آقای  که  است  »خوب  می گوید: 
ارائه  را  ادعایشان لیست مورد نظرشان  برای 
دهند و بگویند چه زمانی بوده و کجا بوده و 
چگونه بذل و بخشش شده است.« یکی از 
امالک  بررسی  پنجم  شورای  ماموریت های 
واگذار شده به اشخاص و مجموعه ها در دوره 
زمانی ده ساله قبلی بود. امالکی که به گفته 
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران حدود 700 
مورد آن برخالف بند 6 ماده 55 واگذار شده 
واگذاری های  به  اشاره  با  شناس  حق  بود. 
شهری  مدیریت  قبلی  دوره  در  امالک 
واحدی  چند  و  هزار  مجموع  »از  می گوید: 
که در اختیار دیگران بوده است. شورا همه 
این ها را مصوب کرد که باید برگردد و در آن 
هزار و چند ملکی که در اختیار مجموعه های 
بوده است، فکر می کنم لیست 70  دیگری 
تا 80 موردی را تایید کرد که می توانند ادامه 
واگذاری حدود  واقع ما روی  پیدا کنند، در 
گفتیم  و  گذاشتیم  صحه  امالک  درصد   7
این ها واگذاریشان درست بوده است و باقی 
غلط بوده است و مورد دیگری نبوده است.« 
تذکر  به  واکنش  در  ادامه  در  شناس  حق 
یکی از اعضای شورای ششم تاکید می کند: 
»ایشان بگویند این امالک کجا بوده است 
ما به اتفاق سر امالکی که ایشان می گویند، 
می رویم تا تعین تکلیف شود.« حق شناس 
درباره ادعای نجفی نیز می گوید تاکنون شورا 
نداشته  واگذاری ها  این  درباره  مصوبه ای 
داشته  صحت  چیزی  چنین  »اگر  است: 
باشد ما از شورا می خواهیم اعالم جرم کند 
حتی اگر همکاران شهرداری در وضع موجود 
معرفی  دادگاه  به  کردند  تخلفی  همچنین 

شوند.« 
حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
نیز  تهران  شهر  پنجم  شورای  اجتماعی  و 
ما می گوید: »ما  پیام  به  ادعاها  این  درباره 
مجوز  شهرداری  به  بار  چند  پنجم  دوره  در 
فروش بعضی از پالک ثبتی تحت تملک آن 

ارائه کردیم و شهرداری هم مطابق مجوز  را 
شورا اقدام به فروش کرد. درکنار آن با توجه 
واسطه  به  پیش  دوره  از  حساسیتی که  به 
اشخاص حقیقی  به  امالک شهرداری  دادن 
با حساسیت  و حقوقی وجود داشت خیلی 
و دقت نظر موضوع را دنبال کردیم تا جایی 
امالک  از  بهره برداری  درخواست  همه  که 
تحت عنوان واگذاری امالک در قالب بند 6 
از  یکی  در  و  تجمیعی  صورت  به   55 ماده 
جلسات شورا که کامال علنی بود مورد بررسی 
قرار گرفت.« نظری ادامه می دهد: »در این 
بهره برداری  تمدید  درخواست  هم  جلسه 
از  می خواستند  بدوا  آن هایی  هم  و  امالک 
 55 ماده   6 بند  قالب  در  شهرداری  امالک 
استفاده کنند، بررسی کردیم و درخواست ها 
مرحله  یک  ما  بررسی  رساندیم  تصویب  به 
پیشینی هم داشت که در معاونت اجتماعی 
»درخواست ها  کرد:  تاکید  او  شد.«  انجام 
چیزی که  آن  نهایتا  و  شد  غربال  آنجا  در 
شورا  کر،   ارائه  الیحه  عنوان  به  شهرداری 
بررسی و تصویب کرد.« نظری می گوید غیر 
از این یک جلسه، شورا تقریبا موردی برای 
نداشته   55 ماده   6 بند  قالب  در  واگذاری 
است: »اال یک یا دو مورد یکیش در خاطر 

است.

 موزه ایران درودی که قول واگذاری آن دوره 
دوره  در  و  بود  شده  داده  قالیباف  مدیریتی 
واگذاری ها  تمام  رسید  شورا  تسلیم  به   5
ماده 55   6 بند  قالب  در  پنجم  دوره  در  که 
منظر  در  و  شورا  علنی  در صحن  شد  انجام 
عمومی انجام شد و هیچ کدام از این موارد 
تمام  نشد.  انجام  مردم  چشم  از  دور  به 
دنبال  و  رهگیری  امکان  هم  علنی  جلسات 
کردن وجود داشت.« او در پایان می گوید به 
پیشین  دوره  پرشائبه  واگذاری های  واسطه 
این حساسیت در دوره مدیریت پنجم شکل 
گرفته بود: »اگر شهرداری و مدیران شهرداری 
این  انتظار ما  انجام دادند،  سرخود واگذاری 
این  طرح  جای  به  ششم  شورای  است که 
موضوعات و صرفا صحبت کردن درباره آن ها، 
اتفاقا به موضوع ورود کنند و گام های عملی 

بردارند.« آن  برای 

دو عضو شورای شهر ششم، شورای پنجم تهران را به بذل و بخشش امالک شهر متهم کردند

شورای پنجم: واگذاری محرمانه نداشتیم
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم: خوب است که عضو شورا برای ادعایشان لیست مورد نظرشان را ارائه دهند و 
 بگویند چگونه بذل و بخشش شده است
سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم: اگر مدیران شهرداری سرخود واگذاری انجام دادند، انتظار ما این است که 
شورای ششم به موضوع ورود کنند و گام های عملی برای آن بردارند

 یک مقام مسئول 
در شهرداری اصفهان: 
 110 راننده اتوبوس

 به کرونا مبتال شدند 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
کارکنان  و  رانندگان  جمعیت  گفت:  اصفهان 
حمل و نقل عمومی )اتوبوسرانی( با احتساب 
بخش خصوصی به صورت تقریبی نزدیک به 
دو هزار و 500 نفر است که واکسیناسیون آنها در 
حال انجام است.مسعود بنده خدا در این رابطه 
از اردیبهشت ماه سال جاری  به ایمنا گفت: 
شهری  اتوبوس های  رانندگان  واکسیناسیون 
آغاز شده است.او با بیان اینکه در اردیبهشت 
ماه واکسیناسیون دوز نخست حدود یک هزار 
و 400 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان انجام شد، افزود: برای دریافت دوز 
دوم نیز برخی رانندگان از سوی سامانه بهداشت 
اقدام کرده و نزدیک به 680 نفر از سوی شرکت 
اتوبوسرانی واکسینه شدند.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 
سال گذشته تعداد 117 راننده و سال جاری 
نیز 110 راننده اتوبوس عمومی به بیماری کرونا 

مبتال شدند.

سروری، نایب رئیس شورا خبر داد: 

 چمران هفته آینده
 به شورا باز می گردد 

نایب رئیس شورای شهر تهران از بازگشت مهدی 
چمران به صحن شورا در هفته آینده خبر داد.  
به گزارش ایمنا، پرویز سروری در جلسه دیروز، 
یکشنبه شورای اسالمی شهر تهران که به دلیل 
نبود مهدی چمران، ریاست شورای شهر را برعهده 
داشت، با اشاره به شایعاتی در خصوص بیماری 
چمران اظهار کرد: آقای چمران هفته آینده در 
صحن حضور خواهد داشت؛ متأسفانه شایعات 
و بد اخالقی هایی که هیچ حساب و کتابی ندارد 
در کشور ما منتشر می شود. او با حضورش در 
می دهد. پاسخ  سخنان  این  به  شورا  صحن 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران ادامه 
داد: کادر پزشکی به دلیل اطمینان از سالمت 
کامل او مدت استراحت بیشتری تعیین کردند. 
برای ایشان آرزوی سالمتی داریم و امیدواریم 
پیش  را  ایشان کار  مدیریت  با  زودتر  هرچه 
ببریم.او به حضور دوباره خبرنگاران اشاره کرد و 
گفت: با رعایت پروتکل های بهداشتی خبرنگاران 
می توانند به صورت نوبت گردشی در صحن شورا 
حضور یابند.سروری با اشاره به حضور رئیس 
جمهور در استان خوزستان یادآور شد: حضور 
دولت مردمی نشان از تحقق وعده هایی دارد که 

پیش از این داده شده است.

دو عضو شورای ششم شهر تهران دیروز در تذکراتی نسبت به موضوع واگذاری امالک به اشخاص در دوره مدیریت شهری گذشته تذکر 
دادند. مهدی اقراریان،  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در یک تذکر ابتدا مدعی شد که یک »پارتی بازی« اتفاق افتاده است 
و تعدادی کپسول اکسیژن در اختیار اقوام و خویشاوندان افرادی غیر از نیروهای شهرداری قرار گرفته است. او در ادامه تذکرش اعالم کرد 
که امالک هم در دوره قبلی به دلیل روابط خاص به افرادی تعلق پیدا کرده است: »در صورت عدم بازگشت این موارد، اسم این افراد را 
منتشر می کنیم.« تذکر اقراریان به همینجا ختم شد و او توضیح دیگری درباره ماهیت امالک، چگونگی واگذاری و حتی افرادی که این 
امالک را دریافت کردند، نداد. بعد از او سوده نجفی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از واگذاری سوله های اتحاد به وزارت اطالعات و 
واگذاری یکی از زیرساخت های مرکز مشاوره کسب و کار، کارآفرینی منطقه 4 به سازمان پزشکی قانونی خبر داد. او اعالم کرد که علی رغم 
دستور شهردار، سوله باید به طرح پوشاک اختصاص پیدا می کرد: »ما چرا باید امالک را بذل و بخشش کنیم.« این صحبت ها درحالی 

مطرح می شود که اعضای شورای پنجم می گویند واگذاری ها در دوره قبل محرمانه نبوده است. 

محسن هاشمی، رئیس شورای 
پنجم شهر تهران اعالم کرده 
که تمام امالک واگذار شده 
در شورای پنجم به صورت 

شفاف در صحن علنی شورای 
شهر تهران بررسی شده و امر 
محرمانه ای وجود نداشته است

|  
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 ای
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2092   | دوشنبه  8 شهریور 1400  |4 اطالع رساین

افقی
و  لب  تازی - گرداگرد  فردای  رأی،   1 - خود 
دهان - مهری و ستم - از حروف اضافه2 - 
جمع شیخ - ترمز چارپا - استوار و محکم 3 
قورباغه درختی  تكرار حرف دوم -  - كنگر - 
طلیعه   - محبت  سرای  قلب،   - آلونك4   -
اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز - از انجیل 
ها - شکوه، اجاق کیک پزی، نوعی اجاق گاز5 
- حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش - 
تازه آذری - ناحیه - صدای زنبور6 - چهره - 
یکدندگی، کار بچه یک دنده - برادر پدر - ریشه 

- کشت و زرع، خمير نان را با دست ماليدن7 - 
بله بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف مقطعه 
قران - لیز وارونه - پیشوای زرتشتی - شهر 
برهنه، عریان، همسر  تبریزی -  مذهبی، من 
اسكارلت8 - پنج تركی - فیلمی از علی رویین 
جشنواره  توت،  شهر   - وراثت  عامل   - تن9 
بخیه درشت - همان سیب  معتبر سينمائي، 
است - دانه خوشبو، سیاهدانه معطر - گام بی 
ته10 - همراه خل - پیشگاه ساختمان، ایوان 
جلو ساختمان، تراس - حرف هشتم التین11 
- چاشنی اصلی غذا، ملح - قلیل، اندك، زیاد 
نیست،ناچیز،انگشت شمار - مردمان، مردمک 

چشم - كشش، ربایش12 - رودی در فرانسه، 
از باشگاه های فرانسوی - عضو فعال، قدرت 
- آغوش، میوه، خشكی - به جسم معنا می 
كردن،  كیف  لذت،   - نیست13  جسم  دهد، 
نصیب - صدایی كه هنگام انداختن تیر از چله 
كمان برآید - ورم و آماس - صابون خیاطی، 
گل بتونه14 - جن ها - سیالب - از نوازندگان 
برجسته نی ایرانی15 - دشمن سرسخت - آزاد 
و رها، افسار گسیخته - ضمیر غائب، وی، ضمیر 
سوم شخص مفرد - بريدن با شمشير و جز 
آن16 - نیم صدای سگ - سوپ وطنی، غذای 
ابراهیم  حضرت  برادر   - ایرانی  غذای  نذری، 
 - باوقار   - موسیقی17  الفبای  یادداشت،   -
همبازی پت - تكرار یك حرف - خاشاك، خار

عمودی
1 - یار زنجیر - آب منجمد، آب صفر درجه - بر 
پلک روییده - بسیار ظلم کننده2 - نام ترکی، 
نام آذربایجانی - ماه سرد، روز گذشته - در 
بیمارستان خدمت می كند، سر پرستار - مردن 
دشنام   - برونته  آثار شارلوت  از   - از غصه3 
دادن - زمین فوتبال را با آن فرش می كنند، در 
پارك می كارند4 - ظرف حلبی، ظرف روغن، 
ترسان، سرخ كمرنگ  زائو  چلیك - خاندان، 
ازقران5  ای  - سوره  ثمینی  نغمه  از  اثری   -
 - - گمان  استثنا  اطلس - حرف  و  دیبا   -
یك  عامیانه،  یک   - فربه  و  چاق   - چیز6 
خودمانی - رمزینه، پیش شماره مخابراتی - 
خدای دراویش، خدای قلندر7 - كفش اسب 
- خوشحال - سارق و دزد8 - عدد کار خراب 
کن، عددی یک رقمی، عدد خیطی - از حروف 
الفبا - شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی - سبزی 
خرد كردنی، سبزی خوردنی9 - گاه استراحت، 
پایان روز - دنباله  - سالح جنگجوی قدیم10 
- شهر ارگ، صدای كلفت - آغوش - نامی 

برای پسران که بر گرفته از نام عیدی در اسالم 
عزیز  عرب،  مادر   - حاجیان  عید  باشد،  می 
تازی11 - نیلوفر هندی - رود شمالی - مخفف 
شاه - خواندنی محصلین - گروهی از مردم، 
انبیاء، جماعت12  پیروان یك پیامبر، پیروان 
- سدی در مصر، نام سدی در کشور مصر -  

آگهی تبلیغاتی  - حرف تعجب، تعجب زنانه، 
گشوده13 - تنها، همنشین تنها - گرگ، گرگ 
تازی - قارچ نان - رطوبت، رطوبت ناچیز14 
 - نخستین شهید كربال  آزاده كربال،  آزاده،   -
- شهری  خارجی  مهندسی، چای  خط كش 
در استان فارس15 - گوشه نشینی - لباس 

اجازه   - مخصوص كشت  تخم گیاه   - رزم 
لباس،  آزمایش   - رخصت16  گوش،  دادن، 
كشوری درآمریكای جنوبی، كوهی در كرمانشاه 
- محلی - عصاره کنجد17 - صد متر مربع، 
واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - کز 
وارونه - عیب گویی مسلمانان - غذایی با گندم

جدول شماره 2092

کرمان

ملی  شرکت  سطح  در  استان کرمان  شرکت گاز 
بین المللی  به کسب گواهینامه  موفق  ایران  گاز 

شد.  2018 سال  نسخه   )50001  ISO(
استان  گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
مدیریت  براساس  گفت:  فالح  منوچهر  کرمان، 
استان  2018(، شرکت گاز   :50001  ISO( انرژی 
ارائه  و  "طراحی  فعالیت  محدوده  در  کرمان 
تمام  در  کرمان  استان  در  گاز  توزیع  خدمات 
مناطق و ایستگاه ها" موفق به دریافت گواهینامه 

شد. فوق 
در  افزود:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
المللی  بین  ارزیابان  توسط  که  ارزیابی  این 
و  ستادی  واحدهای  گاز،  ادارات  سطح  در 
ارائه سوابق  با  واحدها  همه  انجام شد  عملیاتی 
جمله  از  ممیزان  نیاز  مورد  منابع  مستندات،  و 
مصرف، کاربرد، کارایی و الزامات مدیریت انرژی 

کردند. محقق  مطلوبی  نحو  به  را 
در  انرژی  مصرف  روند  به  اشاره  با  درادامه  او 
گاز  از  استفاده  فزآینده  رشد  به ویژه  کشور 
انرژی  از منابع  بهینه  بیان کرد: استفاده  طبیعی 
باید  و  بوده  مهم  بسیار  در کشور  فرهنگسازی  و 

صورت  گیرد. برنامه  ریزی  زمینه  این  در 
پیش  استان کرمان  شرکت گاز  است  ذکر  قابل 
ایزو،  گواهینامه   8 تمدید  به  موفق  نیز  این  از 
شکایات  به  رسیدگی  گواهینامه  های  شامل 
رضایت  میزان   ،)ISO10002:2018( مشتریان  
کیفیت  مدیریت   ،)ISO10004:2018( ذی نفعان 
بهداشت  و  ایمنی  مدیریت   ،)ISO9001:2015(
 ،)ISO10015:2018( آموزش ،)ISO45001:2018(
مدیریت   ،)ISO14001:2015( محیطی  زیست 
توسط   HSE-MS )ISO31000:2018(و  ریسک 

است. شده  آلمان   TUV شرکت 

شرکت گاز استان کرمان موفق به دریافت 
گواهینامه ایزو 50001 شد

های  شركت  مدیران  اندیشی  هم  جلسه   
توسعه  گذاری  سرمایه  گروه  معدنی  صنعتی- 
گهر،  گل  زمین،  گهر  شامل  فلزات  و  معادن 
همایش های  سالن  محل  در  تجلی  و  چادرملو 
»ومعادن« برگزار شد و در مورد سرمایه گذاری 
معدنی  و  صنعتی  بزرگ  مجموعه  این  گسترده 
و  كرمان  بلوچستان،  و  سیستان  استانهای  در 

شد. نظر  تبادل  و  بحث  هرمزگان 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست،  این  در  آهن گهرزمین،  سنگ  شرکت 
توسعه  گذاری  سرمایه  شركت  مدیرعامل 
معادن و فلزات عنوان كرد: وجود ظرفیت های 
و  یكسو  از  مناطق مختلف كشور  در  باال  معدنی 
نیاز موجود در زمینه تأمین مواد اولیه و ارتقای 
صادرات  از  ناشی  ارزی  درآمدهای  و  تولید 
توجه  لزوم  ویژه  به  و  دیگر  سوی  از  غیرنفتی 
ما  یافته  توسعه  كمتر  های  استان  به  بیشتر 

ویژه  عملیاتی  مدل  و  الگو  تا  داشت  برآن  را 
خود  های  قابلیت  و  امكانات  حیطه  در  را  ای 
سایر  در  تواند  می  كه  كنیم  اجرا  و  طراحی 
قرار  استفاده  مورد  تولیدی  بنگاه های  و  صنایع 
این  ادامه  در  »ومعادن«  عامل  مدیر  گیرد. 
و  هرمزگان،سیستان  استان  سه  نشست گفت: 
از جمعیت كشور  و کرمان ده درصد  بلوچستان 
این  در  بیكاری  نرخ  و  داده  جای  خود  در  را 
بیكاری كل كشور  نرخ  میانگین  از  استان  سه 

است.  بیشتر 
باالی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  نادری  دكتر 
استفاده  كرد:  تاكید  استان  سه  این  معدنی 
این  در  موجود  معدنی  های  ظرفیت  از  درست 
قبول  قابل  بازدهی  ضمن  تواند  می  استان ها 
در  پایدار  اشتغال  تولید  موجب  شركتها،  برای 
طریق  از  منطقه  مردم  انتفاع  و  وسیع  سطح 
از  عمده ای  بخش  واگذاری  اولویت  اعطای 

گردد. آنان  به  سهام 
هلدینگ  بزرگترین  عنوان  به  افزود:  او 
و  معادن  حوزه  در  گذاری  سرمایه  تخصصی 
برای  منسجمی  برنامه  بورس  در  فعال  فلزات 
سرمایه گذاری كالن در این مناطق داریم كه با 
صنعتی  و  معدنی  شركت های  بزرگترین  حضور 
تخصصی  توان  از  استفاده  و  همچون گهرزمین 
تجلی  یعنی  پروژه  عام  سهامی  شركت  اولین 
توسعه معادن و فلزات ان شاءهللا به فضل الهی 
و حمایت و همراهی مسئوالن امر آن را اجرایی 

. می کنیم
زنجیره  تكمیل  و  تاسیس  شامل  برنامه  این 
پلی  ویژه  به  فلزی  و  معدنی  صنایع  تولید 
آفرینی  الذكر، ثروت  متالها در استان های فوق 
اجرای  و  اشتغال  توسعه  منطقه،  مردم  برای 
طرح های زیربنایی همچون انتقال آب و تأمین 

بود. خواهد  آنان  نیاز  مورد  برق 

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات؛

سرمایه گذاری گهرزمین و معادن دیگر در سه استان محروم كشور

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت محصوالت 
پسته، خرما و مرکبات، موضوع تامین سوخت  تراکتورهای کشاورزی را پیگیری 
می کنیم. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، 
سیدمهدی طبیب زاده، در نشست پیگیری بیمه، پالک گذاری و تامین سوخت 
ادوات کشاورزی به ویژه تراکتورها افزود: استان کرمان سهم مهمی از کشاورزی 
از هر روشی  به فرا رسیدن فصل برداشت محصوالت  با توجه  را دارد و  کشور 
برای پیگیری مشکالت کشاورزان استفاده می شود. رئیس اتاق کرمان، از فعالیت 
کارگروه تحقق شعار سال با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خبر داد و 
بیان کرد:  از آنجایی که برای تخصیص سوخت به تراکتورها، بیمه و پالک گذاری آن 
ها تا پایان شهریور ماه شرط شده است، برای حل مشکل با وزارت کشور از طریق 
مجمع نمایندگان برای مهلت 6 ماهه به کشاورزان مکاتبه می شود. او از رایزنی با 
بیمه ها برای تقسیط مبلغ بیمه شخص ثالث، فراهم کردن زمینه بازدید از تراکتورها 
و پیگیری برای ثبت مشخصات تراکتور های بازدید شده در سامانه دریافت سهمیه 
سوخت خبر داد. طبیب زاده، همچنین خواستار تشکیل ستاد عالی پسته در کرمان 
با حضور وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی راه های توسعه صادرات این محصول 

ارزآور و پیگیری مشکالت حوزه کشاورزی استان کرمان شد.

شرکت چادرملو که همواره در پی ایجاد 
ارزش افزود در روند فعالیت های معدنی 
چندین  ارائه  با  است  خود  صنعتی  و 
اخذ  و  فوالد  پایین دستی  صنایع  طرح 
تولید  کارخانه  جمله  از  الزم  مجوزهای 
فراتر  را  گام  اکنون  آلیاژی،  های  ورقه 
یک  خرید  در  مشارکت  با  و  گذاشت 
واحد تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی، 
خود  تولیدات  زنجیره  به  دیگر  حلقه ای 
پی  در  خبرنگار ما،   گزارش  به  افزود. 
قیمت  افزایش  از  ناشی  مشکالت  بروز 
ارز، تشدید تحریم ها و نبود مواد اولیه، 
کننده  تولید  ایساتیس  صنعتی  گروه 
پکیج شوفاژ دیواری، رادیاتورهای پانلی 
و حوله ای و کولرگازی اسپلیت از حدود 
2 سال پیش قادر به ادامه فعالیت نشد 

این  عماًل  تولید  توقف  با  نتیجه  در  و 
یزد که  در  صنعتی  مدرن  و  نوپا  واحد 
به  است  برخوردار  دنیا  روز  تکنولوژی  از 
مرز ورشکستگی و تعطیلی کامل کشیده 

شد.
 اما  این مجموعه صنعتی با مشارکت و 
سرمایه گذاری  چادرملو، شرکت آسفالت 
خطر  از  یزد  شهداب  شرکت  و  طوس 
نیروی   450 حدود  بیکاری  و  تعطیلی 

رها شد. کار 
صنعتی  گروه  واگذاری  مراسم  در 
ایساتیس به سهامدارن جدید، مهندس 
ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی 
به ضرورت  اشاره  با  چادرملو  صنعتی  و 
به فرمایشات مقام معظم رهبری  عمل 
به  حرکت  و  تولید  از  حمایت  بر  مبنی 

سمت اقتصاد مقاومتی گفت : چادرملو 
عرصه  در  موفق  های  شرکت  از  یکی 
اقتصادی کشور است و ما مکلف هستیم  
نه تنها از سرمایه های سهامداران حقیقی 
و حقوقی خود صیانت کنیم بلکه نهایت 
تالش خود را برای  به گردش درآوردن 
رونق کسب  و  اقتصاد کشور  های  چرخ 
این اساس  بر  آوریم.   به عمل  و کارها 
با درخواست مقامات و مسئوالن استان 
بر آن شدیم  گروه صنعتی ایساتیس را  
مجددًا احیا کنیم. او افزود با این اقدام 
عالوه بر محقق ساختن استراتژی ایجاد 
ارزش در چادرملو  گامی عملی در مسیر 
رونق اقتصادی و اشتغال زایی برداشتیم.
مهندس تقی زاده یادآوری کرد در حال 
و  صنعتی  پروژه  دهها  اجرای  حاضر 

میلیارد  هزار   700 ارزش  به  را  زیر بنایی 
ریال در دستور کار داریم و انتظار می رود 
با همکاری دستگاههای اجرای استان که 
تا کنون نیز بسیار ارزنده بوده است این 

طرح ها در استان یزد به اجرا درآید.
جمعه،  امام  مراسم،  این  ادامه  در 
استاندار و نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی ضمن تقدیر از از تالش ها 
چادرملو  شرکت  اثربخش  اقدامات  و 
گرای  توسعه  نگاه  و  یزد   اقتصاد  در 
مهندس تقی زاده و اذعان به اثربخش 
بودن این اقدامات در رونق اقتصادی و 
اشتغالزایی، بر تداوم حمایتهای خود از 
سرمایه گذاری های تولیدی و طرح های 
تاکید  یزد  استان  در  بنایی چادرملو  زیر 

کردند.

اتاق بازرگانی کرمان تامین سوخت 
تراکتورهای کشاورزی را پیگیری می کند

احیای یک واحد صنعتی با مشارکت شرکت »چادرملو«
| کرمان | | یزد |

تقدیر وزیر بهداشت از 
اقدامات آستان قدس رضوی 

در مقابله با کرونا
وزیر بهداشت در اولین سفر خود بعد از کسب رای 
اعتماد، به مشهد، پس از حضور در حرم مطهر رضوی 
از  رضا)ع(،  امام  نورانی  و  زیارت مضجع شریف  و 
اقدامات آستان قدس در مقابله با کرونا تقدیر کرد.
و  درمان  بهداشت،  وزیر  آستان نیوز،  گزارش  به 
آموزش پزشکی  در اولین سفر خود بعد از کسب 
رای اعتماد به مشهد مقدس، پس از حضور در حرم 
مطهر و زیارت مضجع شریف و نورانی امام رضا)ع(، 
با کرونا  اقدامات آستان قدس رضوی در مقابله  از 

کرد. تقدیر 
در  حضور  این  حاشیه  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
گفت وگو با آستان نیوز اظهار کرد: از مدیران مجموعه 
پروتکل های  رعایت  برای  رضوی که  قدس  آستان 
بسیاری  زحمات  رضوی  مطهر  حرم  در  بهداشتی 

می کنم. تشکر  کشیده اند 

پروتکل های  رعایت  برای  قدس  آستان  تالش 
بهداشتی در حرم مطهر

که  بوده  این  زحمات،  این  نتیجه  افزود:  او 
فاصله گذاری اجتماعی بین زائران به خوبی و با دقت 
رعایت شده و شرایط مناسبی برای حضور آن ها با 
است. شده  فراهم  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
به شرایط  آموزش پزشکی  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
بحرانی کشور در موج پنجم کرونا نیز اشاره و تصریح 
هر  البته  مواجه ایم،  سنگینی  بحران  با  امروز  کرد: 
بحران کرونا  تفاوت  اما  دارد،  راه حلی  بحرانی یک 
با حوادثی مانند سیل و زلزله این است که ویروس 
همین  به  و  نیست  مشاهده  قابل  چشم  با  کرونا 
بحرانی  وضعیت  احساس  مردم،  از  بسیاری  علت، 

نمی کنند.
این  از  عبور  برای  کرد:  تصریح  اللهی  عین  دکتر 
وضعیت، باید همه مواظب خود و دیگران باشیم و 
رعایت پروتکل های بهداشتی را یک تکلیف شرعی 

بدانیم.
وزیر  که  نیز  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
می کرد، گفت:  همراهی  برنامه  این  در  را  بهداشت 
و  اللهی  عین  دکتر  حضور  در  می دانم  خود  وظیفه 
از  دیگر  بار  استان،  سالمت  عرصه  خادم  عنوان  به 
همه ارکان آستان قدس رضوی به خاطر همراهی و 
حمایت از کادر درمان و نظام سالمت، در سخت ترین 

کنم. تقدیر  مشهد  شرایط کرونایی 
وزیر  به  خطاب  بحرینی  محمد حسین  سید  دکتر 
بهداشت افزود: نه تنها حرم مطهر امام رضا)ع( در 
سطح  در  بی نظیر  الگویی  پروتکل ها،  رعایت  بحث 
حوزه  در  رضوی  قدس  آستان  بلکه  است،  کشور 
کادر  و  سالمت  نظام  از  معنوی  و  مادی  حمایت 
اخیر  نمونه  یک  و  نگذاشته  کم  هیچ  نیز  درمان 
آن، اهدای تجهیزات و ملزومات فوری مورد نیاز و 
تومان  میلیارد   15 ارزش  به  مشهد  بیمارستان های 
مورد  بیماران کرونایی  به  ارائه خدمت  برای  بود که 

است. گرفته  قرار  استفاده 

آغاز واکسیناسیون عمومی 
کووید 19) کرونا( 

در ذوب آهن اصفهان 
با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی اقشار مختلف 
و  تولیدی  بزرگ  مراکز  ویژه کارکنان  به  و  مردم کشور 
صنعتی  در کنترل و مهار بیماری کرونا،  ذوب آهن اصفهان 
نیز همراه با اقدامات متنوع بهداشتی و واکسیناسیون 
گروه های پرخطر، در اقدامی جدید و فراگیر از روز شنبه 6 
شهریورماه جاری واکسیناسیون عمومی کارکنان خود در 

مقابل بیماری کرونا را شروع کرد.
و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  توسط  برنامه که  این  در 
محیط زیست و بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن و با 
همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان انجام 
شد، مرحله اول تزریق واکسن کووید 19 تمامی کارکنان 
ذوب آهن و شرکت های اقماری انجام می شود. مرحله 
دوم این واکسیناسیون نیز مطابق با زمان مقرر اعالم و 

انجام می شود. 
مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت در روز اول 
واکسیناسیون با حضور در مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
در محل رستوران توحید ، ضمن بازدید از نحوه انجام 
کار از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به دلیل موافقت آن ها و از شبکه بهداشت و 
درمان لنجان و تمامی همکاران و دست اندرکاران به لحاظ 
انجام این اقدام بزرگ بهداشتی قدردانی کرده و یادآور 
شد: ذوب آهن اصفهان در جهت مقابله با شیوع بیماری 
کرونا از ابتدای شروع این بحران، از هیچ اقدامی غافل 
نشده و واکسیناسیون گروه های پرخطر از جمله کادر 
درمان در اولویت قرار گرفت و انجام شد که نتایج بسیار 
خوبی نیز در این راستا حاصل  شده است.  او افزود 
: این مجتمع عظیم صنعتی با توجه به برخورداری از 
بیمارستان شهید مطهری و تجربه در امر درمان ، از ماه ها 
قبل آمادگی خود را برای مشارکت در امر واکسیناسیون 
نیز در فوالدشهر جهت شهرستان  اعالم کرد و مرکزی 
لنجان به این امر اختصاص داد و همچنین در داخل 
ذوب آهن نیز با هماهنگی مرکز بهداشت لنجان این کار 
صورت گرفت که در مرحله اول براساس اولویت های سنی 
اعالم شده وزارت بهداشت ، واکسیناسیون برای کارکنان 
ذوب آهن انجام شد. مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت : 
با پیگیری های صورت گرفته و باتوجه به اینکه این واحد 
صنعتی از مراکز پرخطر محسوب می شود ، سهمیه ای 
به کارکنان ذوب آهن همچون سایر صنایع اختصاص 
یافت و از روز 6 شهریورماه ، واکسیناسیون کلیه کارکنان 
آغاز شده تا این تالشگران با آرامش خاطر در محل کار 

حاضر شوند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 140060319078001055 مورخه 1400/05/23 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر شیخ زاده گوکی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
2013 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 430/11 متر مربع تحت پالک 6113 فرعی از 3982 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
162 فرعی از 3982 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان شهید اخالقی غربی 8 خریداری از مالک رسمی آقای محمد قانونی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 582
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 140060319078004617 مورخه 1400/05/16 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ارجمند عسکری فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه 
2991741651 صادره از  کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/10 متر مربع تحت پالک 3025 فرعی از 2942 اصلی بخش 3 کرمان واقع 
در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی خیابان سلحشور منزل دهم سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده هدایت محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 584
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی 
بهنام  آقای  شاکی: 
سنگی  سلطانی 

حسن فرزند 
فرزند  محمدی  محمد  متهم: 
پاسپورت  شماره  به  حسین 

9 2 2 3 7 5 0 2 8 4 8
اتهام: سرقت تلفن همراه

قانون   174 ماده  تجویز  طبق 
مصوب  کیفری  دادرسی  آئین 
1392/12/4 به موجب این آگهی به 
متهم مذکور ابالغ می گردد حداکثر 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
شعبه  دفتر  به  اداری  ساعات  در 
عمومی  دادسرای  دادیاری  پنجم 
و  رسیدگی  جهت  زرند  انقالب  و 
دفاع از اتهام خود مراجعه نمایند . 
نتیجه عدم حضور رسیدگی غیابی و 
اتخاذ تصمیم شایسته خواهد بود. 

الف 3 م 
دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان زرند _ 
سیددانیال مهدیزاده
استان کرمان_ شهرستان زرند_ 
بلوار امام حسین ع_ دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان زرند_ 
تلفن: 03433422442 _ 
03433425101

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 140060319078004794 مورخه 1400/05/23 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی سلطانی نژاد فرزند یونس بشماره شناسنامه 3408 
کدملی 2991771429 صادره کرمان از در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی )با کاربری عرصه ورزشی( به مساحت 209/5 متر مربع پالک 24680 
فرعی از 2787 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان گلدشت خیابان گلبرگ کوچه 5 
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم بانک توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 587
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
حسب درخواست وارده به شماره 1400.11021.1287و1400.06.06 و آقای حسن مختاری به وکالت از آقای مهدی ایزدپناه محمد 
از ورثه مرحوم حسین  آبادی )وکالتنامه شماره 11332-1400.03.20 دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره 1276 تهران( احد 
ایزدپناه محمد آبادی )دادنامه شماره 881 شورای حل اختالف شماره 4 راور( مالک ششدانگ یک با قطع باغ مشجر میوه ای 
پالک 3 فرعی از 327 و 344 اصلی واقع در راور اراضی رق آباد خیابان ولیعصر )عج(جنب بهداری شفا بخش 18 کرمان به مساحت 3750 
متر مربع که سند مالکیت آن به شماره چاپی 023662 ذیل ثبت 6310 دفتر 44 صفحه 454 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه محلی مدعی است که سند مالکیت مزبور به علت جابجایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است 
. لذا به استناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک راور مراجعه 
و اعتراض خود را از زمان ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و  اال پس از مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر خواهد 
 شد.ضمنا در اجرای بخشنامه های مربوط به اصالح پالک، پالک ترکیبی فوق به پالک 8 فرعی از 344 اصلی اصالح گردیده است. م الف 421

تاریخ انتشار : دوشنبه 1400.06.08
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور -مرتضی کاربخش راوری
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کارزار آبخوان

| روستای شیت |
و  سرسبز  روستایی  شیت  روستای 
شمالی  بخش  در  که  است  کوهستانی 
واقع  طارم  شهرستان  در  زنجان  استان 
شده و فاصله این روستا تا مرکز استان 
نزدیکترین  تا  و  126 کیلومتر  به  نزدیک 
مرکز  تا  و  کیلومتر   8 )چورزق(  شهر 
است.  38 کیلومتر  بر«  »آب  شهرستان 
روستا  این  طراوت  و  سرسبزی  می توان 
را از کیلومترها دورتر احساس کرد و دید، 
باغستان های انار و گیالس، زیتون و گردو 
و نهر آب که از کنار روستا و از میان دو 
کوه بلند قامت آن عبور کرده و صدای آن 
به روح انسان طراوت و تازگی می بخشد. 
بسیار  شیت  روستای  معماری  ساختار 
دیدنی است، روستایی که در پایه کوهی 
بنا شده و خانه های کاه گلی قدم بر دوش 

بلند  سر  کوه  اوج  تا  و  گذاشته  یکدیگر 
کرده اند.

مردم این دیار نیز با زبان شیرین ترکی 
و دلی ساده پذیرای میهمانان این روستا 
هستند و از دیار و زبان و اصالت مهمانان 
مهمان نوازی  رسم  به  تنها  بی اطالع، 

می کنند.  فکر  خویش 
روزها  و  کارند  اهل  همه  روستا  این  در 
و  دامداری  و  کشاورزی  به  مردها 
زنبورداری می پردازند و زنان دار قالی بر 
پا کرده، فرشی هزار نقش را رقم می زنند و 
گاه نیز در اوقات فراغت خویش به کمک 
و  مزارع  سر  در  خود  پسران  و  همسران 

می روند. باغستان ها 
این روستا دارای دو غار بسیار زیبا »سید 
باغی« و »غار شگفت انگیز شیت« بوده و 
جلوه ای دیگر از زیبایی را از این محل از 
از  آن خود کرده است. »غار سید باغی«، 

اثر  گذشته های دور وجود داشته ولی بر 
حوادث طبیعی مسدود شده و امکان عبور 
از قسمت ورودی فقط تا مسافت 20 متر 
امکان پذیر است ولی با توجه به تمهیدات 
شده  انجام  که  برنامه ریزی هایی  و 
برنامه کاری  در  غار  این  بازگشایی  ادامه 

است.  گرفته  قرار  نیز  مربوط   مسئوالن 
»غار شگفت انگیز روستای شیت« دارای 
و  شنیدنی  بس  و  افسانه هایی گوناگون 
جالب از زبان اهالی است و این روایت ها 
تا زمان حاضر نیز ادامه داشته و ورد زبان 

ایران اهالی روستا است./ سیری در 

فیلم  بین المللی  جشنواره  در  »بنیامین« که  سینمایی  انیمیشن 
کودکان اصفهان اولین موفقیت های خود را آغاز کرد حاال به صورت 
رسمی به بیست وپنجمین جشنواره بین المللی انیمیشن و کارتون 
از  یکی  که  جشنواره  این  کرد.  پیدا  راه   )2021 )سیکاف  سئول 
جشنواره های معروف حوزه انیمیشن در جهان است، از 9 تا 12 مهر در 
سئول پایتخت کره جنوبی برگزار می شود. پیش از این فیلم سینمایی 
»بنیامین« در جشنواره های بین المللی فیلم زوما در نیجریه، کووتو 
در تانزانیا و انیما فیلم در کشور آذربایجان انتخاب و در تانزانیا برنده 
بهترین فیلم داستانی و برنده بهترین کاراکتر انیمیشن شد. انیمیشن 
سینمایی »بنیامین« که پخش بین المللی آن در اختیار گروه عماریار 
و شرکت فیلمارکت به مدیریت سونیا سرلک است، همچنین برنده 
انیمیشن سینمایی کشور در سی ودومین جشنواره  بهترین  جایزه 

بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان شده بود./ مهر

ارکستر  برای  را  دیگر«  »فغانستانی  قطعه  کامکار  هوشنگ 
رنج کشیده   و  ستمدیده  مردم  به  و  خلق  عود  ساز  و  سمفونیک 

است. کرده  تقدیم  افغانستان 
است:  نوشته  قطعه  این  درباره   پیشکسوت  آهنگساز  این   
به ستمدیدگان  اثر من است که  »فغانستانی دیگر«  جدیدترین 
و رنج کشیدگان مظلوم افغان تقدیم شده است. این اثر شدیدا 
تحت تاثیر اتفاقات ناگوار و تنها گذاشتن غیر انسانی و عجوالنه 
مردم بی گناه افغانستان توسط کشورهای طرفدار حقوق بشر بوده 
که در چند روز گذشته نوشتم. گویا، غمی که در دل داشتم را فقط 
با موسیقی می توانستم بیان کنم. امیدوارم که با تالش جمعی و 
پایداری مردم صلح و آشتی ملی در آن دیار پر فغان هر چه زودتر 
برقرار شود. این اثر را بر روی یکی از ملودی های مشهور و مردمی 
افغانستان »بیا که بریم به مزار« نوشته ام. برای همان مزاری که 

امروز دیگر نمی توان به آن رفت.«/ هنرآنالین

با  با نام درخواست ایجاد امکان بازنشستگی زنان  کارزاری 
بیست سال سابقه کار در وب سایت کارزار در جریان است که 
با هشتگ #بازنشستگی_زنان پیگیری می شود. در بخشی 
از متن این کارزار خطاب به ریاست فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی آمده است: »احترامًا ما، امضا کنندگان این 
کارزار، درخواست داریم با بازنشستگی زنان شاغل با بیست 
سال  یک  عنوان  به  فرزند  هر  احتساب  و  سابقه کار  سال 
سنوات خدمت موافقت کرده و این طرح را در مجلس شورای 
اسالمی ارائه فرمایید تا با موافقت سایر نمایندگان به تصویب 
زنان  تمامی  به  شایانی  کمک  طرح  این  تصویب  برسد. 
زحمتکش کشور می کند و سبب برکات فراوانی خواهد بود.«
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 

شوند. زنان«  موعد  از  پیش  »بازنشستگی 
این کارزار از١٣ مرداد ١٤٠٠ آغاز شده و تا ١٣ مهر ١٤٠٠ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار یکی از کارزارهای پربازدید کارزار بوده 

و از سوی بیش از 37 هزار نفر امضا شده است.

دائمی  و  فصلی  رودخانه های  وجود 
لرستان،  استان  زاگرس  ارتفاعات  در 
زیاد  آبشارهای  تشکیل  به  زمینه ساز 
با شمایل متفاوت در این استان شده 
زیباترین  از  که  بیشه  آبشار  است. 
آبشارهای ایران است در قلب دورود واقع 
شده و با دانه های الماسی آب، صدای 
صخره های  روی  آب  جریان  گوش نواز 
کهن،  درختان  کشیده،  فلک  به  سر 
طبیعتی  و  بی نظیر  روستایی  مناظر 
زیبا، سخاوت مندانه میزبان مهمانان و 

است. گردشگران 
 در کنار آبشار بیشه آبشار دیگری که یکی 
لرستان  استان  آبشارهای  زیباترین  از 
به  بودن  نزدیک  خاطر  به  اما  است، 
آبشار بیشه کمتر مورد توجه واقع شده 
جریان دارد که به آبشار آبگرمه معروف 
نیز  بیشه گرمه  که  آبشار  این  است.  

از  یکی  نزدیکی  در  درست  نام گرفته، 
زیباترین تاالب ها، به نام تاالب ازگن )یا 
تاالب قارون( است. به منطقه چم چید 
)چم چیت( که یکی از روستاهای دورود 
است که رسیدید، کوه قارون صالبتش 
کو ه ها  سبز  مخمل  می کشد.  رخ  به  را 
زیبایی شگفت انگیزی به این منطقه داده 
و آب آبشار ها، موسیقی زیبای طبیعت 

می نوازد. را 
آبشار بیشه گرمه، در فاصله 23 کیلومتری 
جنوب غرب شهرستان دورود به طرف 
قرار  راه آهن  جاده  ادامه  در  و  بیشه 
گرفته است. در مسیر رسیدن به آبشار 
بیشه گرمه که به آبشار چم چیت )یا چم 
چید( نیز معروف است، آبشار های پلکانی 
بافت  دید.  خواهید  زیبایی  و  کوچک 
صخره ها در این منطقه در قسمت هایی 
سخت و صیقلی و در قسمتی دیگر نرم 

رسوبی هستند.  این صخره ها و آبشار 
با سر انگشت طبیعت به زیبایی تزئین 
خاطر  به  بیشه گرمه،  اطراف  شده اند. 
وجود آب  وهوای مساعد، گونه های گیاهی 
زیبایی زندگی می کنند. در واقع نقاش 
طبیعت بیشه گرمه را بیشتر شبیه بهشت 

نقش زده است.
میخک  زنبق،  نرگس،  مثل   گل هایی 
صورت  به  که  پونه  وحشی،نعناع، 
خود رو رشد می کنند در این منطقه در 
هر  سایه گسترده اند  درختانی که  کنار 
می کنند.  خود  شیفته  را  گردشگری 
بلندای گیاهان گندم گون این منطقه به 

می رسد. نیز  سانتی متر  پنجاه 
 از گونه های جانوری این منطقه می توان 
پلنگ، گرگ، گراز،  قهوه ای،  خرس  به 
اسب های وحشی و بز کوهی اشاره کرد.

/ سیری در ایران

| انیمیشن |

| موسیقی |

آبشار بیشه گرمه درخواست ایجاد امکان بازنشستگی 
زنان با بیست سال سابقه کار

بحران کم آبی را جدی بگیریم

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده  روسازی و بهسازی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را  فاز  دو  در  جانبازان  خیابان  جداول 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ،کلیه  نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir  : به آدرس 
در  نام  ثبت  قبلی، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اجرای کار مبلغ 20/930/485/728 ریال بر اساس فهرست 

بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1400 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد. 

وجه  در   1/046/524/286 میزان  به  بانکی  نامه  ضمانت  ارائه   -
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در استاد مندرج است.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/02می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:00 مورخ 

1400/06/11
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/06/21

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت10:00 مورخ 1400/06/23
- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه :آدرس بم - بلوار شهید رجایی - سایت 

اداری شهرداری بم امور قراردادها - تلفن:034-44345214 
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737- 

85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت دوم(

اداره امور قراردادها و پیمانها –  شهرداری کرج

تجلیل از نمایندگان خطوط تاکسی بندرعباس
 پیگیر پرداخت تسهیالت ویژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی هستیم

اخالقی خبر داد:
یژه

ش و
زار

گ

رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس 
از پیگیری برای 
پرداخت تسهیالت 
ویژه نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی خبر داد.

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  به گزارش 
آیین  در  اخالقی  حسین  بندرعباس،  شهرداری 
تجلیل از 40 نماینده خطوط تاکسی، اظهار کرد: 
سفیران  به  ملقب  تاکسی،  خطوط  نمایندگان 

خدمت در حوزه حمل و نقل عمومی هستند.
وی افزود: فعالیت استارتاپ هایی مانند اسنپ، 
به شدت کاهش  را  عمومی  تاکسی های  درآمد 
داده و این کاهش درآمدی، گاهی تا حدود یک 

پنجم میزان قبلی است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری بندرعباس افزود: رانندگان تاکسی در 
شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین 
شرایط خاص کرونایی، مشغول خدمت بی وقفه 

به شهروندان هستند.
به  خدمات  ارایه  متولی  اینکه  بیان  با  اخالقی 
بیان کرد:  است،  مربوطه  تعاونی  تاکسی داران، 
تعاونی  تشکیل  قشر،  این  دغدغه های  از  یکی 

تاکسی داران است که باید دنبال شود.
کرد:  عنوان  همچنین  مسئول  مقام  این 
دیگر  یکی  بهسازی  برای  نیاز  مورد  تسهیالت 

تاکسی داران  تاکید  مورد  درخواست های  از 
بندرعباس است.

و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  رئیس 
طی  کرد:  اضافه  بندرعباس  شهرداری  مسافر 
امید،  با صندوق کارآفرینی  تفاهم صورت گرفته 
مقرر شده از هفته آینده 500 دستگاه کارتخوان 
تاکسی داران  اختیار  در  درصد  دو  تسهیالت  با 

بندرعباس قرار بگیرد.
اخالقی همچنین گفت: در بحث نوسازی ناوگان، 
همچنین قرار است با همکاری صندوق کارآفرینی 
در  تاکسی داران  که  اعتباری  برابر  سه  امید، 
صندوق قرار دهند، تا سقف 80 درصد با سود دو 

درصد تسهیالت پرداخت شود.
به  بیشتری  توجه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  بیان  باشیم،  داشته  تاکسی داران  جامعه 
یک خیر برای 200 تاکسی بسته حمایتی لوازم 

مصرفی خودرو در نظر گرفته است.
گذشته  سال  از  سازمان  این  گفت:  اخالقی 
به  سنگین  بدهی  و  معوق  حقوق  ماه  با شش 
بخش های مختلف تحویل گرفته شده و اکنون 
با پزداخت بیمه و حقوق منظم به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
اضافه می شود، در این آیین 40 نفر از نمایندگان 
مورد  بندرعباس  شهرداری  تاکسیرانی  خطوط 
تقدیر قرار گرفتند و همچنين 200 بسته حمایتی 

لوازم مصرفی خودرو به تاکسیداران اعطا شد.

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل 

را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

1-  سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز 
و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری كرج 
طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شركت در 
مناقصه كلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه  و ارائه  تاییدیه 
صالحیت در سایت sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهی نامه صالحیت ایمنی 
معتبر یا ارائه مدرک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد..9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تكمیل و به همراه 
سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.11- پیشنهادات می بایست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  
ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ 1400/06/21 به آدرس كرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه 
شهرداری كرج تحویل داده شود. 12-پیشنهادات رسیده در  روز دوشنبه  1400/06/22 در كمیسیون عالی معامالت شهرداری كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل 

برنده مناقصه اعالم خواهد شد                                                                                                                                                                     
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد                                     

•جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892398-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

درصد غیرنقدی قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژه ردیف

1
مرمت ، بهسازی ، بهبود معابر ) جدولگذاری 

و پیاده روسازی ( سطح منطقه یک - 
تاسقف اعتبار 

نقدیرتبه 5ابنیه18/000/000/000900/000/000


