
 رئیس قوه قضاییه از دور زدن قانون توسط بانک ها 
و فسادزایی آنان انتقاد کرد

تشربهبانکها
رئیس قوه قضائیه دیروز با »کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها« 
دیدار کرد و با توپ پر هم ظاهر شد. او با انتقاد از کم کاری این کمیته به آمار رسیدگی 
این افراد به 12 پرونده از سال 93 تا کنون اشاره و به مسئوالن این کمیته 2 هفته 

فرصت داد تا راهکارهای خود برای...

توفان52نفرراراهی
مراکزدرمانیزابلکرد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اعالم اینکه از 
درمانی در  به مراکز  ۵2نفر  بامداد شنبه   3 ساعت 
مراجعه  بلوچستان  و  سیستان  مناطق  از  برخی 
و  تنفسی  عمده مشکالت چشمی،  کرده اند، گفت: 
قلبی بوده است. مجتبی خالدی با بیان اینکه ۵2 
نفر از ساعت سه بامداد شنبه به مراکز درمانی زابل 
مراجعه کرده اند، افزود: »در این مناطق سه نفر به 

دلیل طوفان بستری شدند.«

هشدار سازمان زمین شناسی

فرونشست،سراسرایران
رافرامیگیرد

فرونشست تمام گستره کشور را در برگرفته است و 
است؛  مانده  سالم  جغرافیا  این  از  نقطه  دو  فقط 
استان های گیالن و مازندران. هشدار تازه سازمان 
زمین شناسی اما نشان می دهد این دو استان هم 
در امان نیستند و با ادامه روند تخلیه آبخوان ها، در 
فرونشست  گرفتار  ایران  سراسر  آینده  سال های 

خواهد بود. 

 همزمان با زنگ خطر کرونا 
 در شهرهای ایران رئیس دولت 

 از جایگزینی محدودیت های هوشمند 
به جای تعطیلی سخن گفت

خطرتشدیدکرونا
درسایهسادهانگاری

آمار  و  فروکش کرده  ایران  در  واکسیناسیون  تب 
مرگ و میرها همچنان باالی 200 نفر در روز است. 
بازگشت زائران اربعین بدون تست کرونا در مبادی 
مرزی نیز شهرهای مختلف ایران به ویژه خوزستان 
ولی  کرده  مواجه  کرونا  دوباره  شیوع  خطر  با  را 
مسئوالن دولتی به تاکید از لغو تعطیلی ها و اعمال 
محدویت های هوشمند می گویند حال آنکه هنوز 40 
دریافت  را  کرونا  واکسن  دز   2 ایرانی  میلیون 

نکرده اند.

زمینایرانگرمترشد
رییس موسسه ملی تغییر اقلیم دانشگاه تهران: افزایش میانگین دمای سطح زمین در ایران یک و نیم برابر میانگین جهانی است

 سازمان فضایی ایران دمای سطح زمین در شش ماهه اول سال را محاسبه کرد

 در کمتر از 6 ماه به اندازه سه سال از جمعیت فک های خزری کم شد

مانورنظامیمحتملترینعلتمانورنظامیمحتملترینعلت
مرگمرگفکهایخزریفکهایخزری
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کندی روند واکسیناسیون در ایران یکی از معضالت 
جامعه محسوب می شود به طوریکه برخی فعاالن 
را وادار به استفاده از روش هایی برای تشویق مردم 
به واکسیناسیون کرده است. این روند از قرار معلوم 
در استان خوزستان کندتر از سایر نقاط کشور است 
چنانکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز در همین راستا گفته که »روند واکسیناسیون 
است  پایین  بسیار  آبادان  و  در شادگان، خرمشهر 
که اگر این روند ادامه یابد بعید است حاال حاالها 
برسیم.«  واکسیناسیون  درصدی   ۷0 پوشش  به 
فرهاد ابول نژادیان در نشست ستاد استانی مقابله 

با کرونا درباره واکسیناسیون دانش آموزان نیز بیان 
کرد: »در هفته گذشته عدم استقبال دانش آموزان 
خوزستان  واکسیناسیون  آمار  واکسیناسیون،  از 
تنها 10.۵  تاکنون  انداخته است.  از کشور عقب  را 
دریافت  واکسن  خوزستان  دانش آموزان  درصد 
کرده اند. در این راستا از اداره کل آموزش و پرورش 
استان خوزستان کمک خواستیم که عنوان کردند 
نمی توانند همکاری کنند.« او همچنین تصریح کرد: 
»اگر واکسیناسیون در خوزستان سرعت نگیرد، آمار 
در  تاکنون  بود.  خواهد  میانگین کشوری کمتر  از 
مجموع در استان خوزستان 1۵ درصد دانش آموزان 

در  کرده اند.  دریافت  واکسن  سال،   1۷ تا   1۵
سال   1۷ تا   1۵ دانش آموزان  درصد  یک  شادگان 
است  پایینی  آمار  که  کرده اند  دریافت  واکسن 
واکسیناسیون  باید هر چه سریع تر زنگ  بنابراین 
انتقاد  با  او  درآید.«  صدا  به  خوزستان  استان  در 
از عملکرد برخی دهیاران، بیان کرد: »متاسفانه در 
برخی روستاها دهیاران مانع واکسیناسیون مردم 
می شوند. اسامی این افراد به بازرسی استانداری 
اعالم خواهند شد و باید بازرسی استانداری به این 
دهیاران کمک کردند  ورود کند. هر جا که  مسئله 

واکسیناسیون خوب پیشرفت کرده است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با انتقاد از کندی روند واکسیناسیون خبرداد

مانع تراشی دهیاران در مسیر واکسیناسیون مردم در خوزستان
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آگهیمناقصـه
نقشهبرداریپایهشهرزرندوشهرکهایاطراف

 شهرداری زرند در نظر دارد نقشه برداری پایه شهر زرند و شهرک های اطراف را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نماید، لذا در قالب قرارداد 2 ساله اجاره دهد. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام پروژه را دارند  دعوت بعمل می 
آید ضمن واریز مبلغ 500.000  ریال به حساب شماره 0107726039008 یا به شماره شبا )IR290170000000107726039008(  نزد شعبات بانک 
ملی اسناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسته  گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید. 

1-متقاضیان می بایست 5%  قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسات مالی معتبر و دارای مجوز از بانک 
مرکزی تهیه و ارائه نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002  نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند. یا به شماره شبا 

)IR320170000003100006850002(
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 لغایت یکشنبه 1400/07/25 مهلت دارند اسناد مناقصه را از امور 

قراردادها دریافت نمایند.
3- متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/07/25 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

4-تاریخ بازگشایی پاکات دوشنبه مورخ 1400/07/26می باشد. 
5-سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد. 
6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان مناقصه می باشد. )سایر شرایط در اسناد مناقصه تعریف شده( 
8-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

شرایط شرکت در مناقصه: 

صفحه6

روابطعمومیواموربینالمللشرکتسنگآهنگهرزمین

آیینتجلیلازناشنوایانشاغل
درشرکتسنگآهنگهرزمین

برگزارشد

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

آبرا
َهدرندهیم



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2120   | یک شنبه  11 مهر 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

در  واکسن  پیروزی  جشن  زودی  »به 
ایران برگزار می شود«، این عین گفته بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم در 
جریان سفر ششم مهرماه او به مشهد است. 
تکمله این جمله اما از وعده وزیر بهداشت 
مهم تر بود. او گفت که ایران ظرف »2 هفته 
درصد جامعه  واکسیناسیون ۷0  به  آینده« 
بسیاری  آن،  پی  در  و  رسید  خواهد  هدف 
گرفته  نظر  در  کرونایی  محدودیت های  از 
که  روز  آن  شد.  خواهد  لغو  ایران  در  شده 
وزیر بهداشت در مشهد این وعده را می داد، 
وضعیت این شهر پس از بحرانی سفت و 
سخت و آمار بیشتر از صد نفره مرگ بر اثر 
کرونا، به نقطه آسایش رسیده بود و تقریبا 
در شرایط سفید به سر می برد. خیلی زود 
حاال  و  شد  دگرگون  هم  شهر  این  اوضاع 
مشهد نیز در وضعیت زرد به لحاظ شیوع 
کرونا قرار گرفته و براساس پیش بینی ها، با 
روند کنونی می تواند به نارنجی و حتی قرمز 
برسد. این آمار و نشانه ها اما از قرار معلوم 
زود  جشن  برای  دولت  راه  سر  بر  مانعی 
هنگام پایان کرونا در ایران نیست چنان که 
رئیس جمهوری دیروز در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از لغو ترویجی محدودیت ها و 
جایگزینی محدودیت های هوشمند به جای 
آن خبر داد. او و سایر مسئوالن دولتی درباره 
جزئیات و اعالم برنامه دقیق این تصمیم 

نگفته اند.   سخنی 

 پالس های غلط پاستور
بر  دولت  ارشد  مسئوالن  اصرار 
اعمال  و  کرونایی  محدودیت های  لغو 
محدودیت های هوشمند در شرایطی صورت 
می گیرد که ایران هنوز پیک پنجم کرونا را 
آمار  براساس  است.  نگذاشته  سر  پشت 
اعالمی از سوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت 
گذشته 21۷ نفر در ایران جان خود را به دلیل 
کرونا از دست داده اند. تب واکسیناسیون در 
ایران نیز در قیاس با 2 هفته گذشته به شکل 
قابل توجهی فروکش کرده به طوری که در 
24 ساعت منتهی به 10 مهرماه فقط ۷69 

هزار نفر برای دریافت واکسن کرونا به مراکز 
بهداشتی در نظر گرفته شده مراجع کرده اند. 
این درحالی ست که پیش از این روزانه بیش 
از یک میلیون نفر در مراکز بهداشتی حضور 
می کردند.  دریافت  کرونا  واکسن  و  یافته 
کارشناسان معتقدند تداوم این اظهارات از 
سوی مسئوالن دولتی می تواند جامعه را در 
شرایطی با تصور رهایی از کرونا رودر رو سازد 
که ایران هنوز تا رسیدن به آن نقطه فاصله 
بسیار دارد. همایون سامه یح نجف آبادی، 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
تایید این مسئله، در گفت وگو با »پیام ما«، 
تاکید کرد که »تداوم اظهارات ضد و نقیض از 
سوی مسئوالن به عالوه تلقین کنترل و پایان 
کرونا در ایران می تواند رعایت پروتکل های 
توجهی  قابل  حد  تا  را  ایران  در  بهداشتی 
کاهش دهد«. رئیس جمهور هم از قرار معلوم 
بر این مهم واقف است چنانکه روز گذشته 
به  و کم توجهی  »عادی انگاری  است:  گفته 
رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس 
کرونا را بسیار خطرناک است«. این در حالی 
است که رئیس جمهور و وزیر بهداشت از لغو 
محدودیت های کرونایی در آینده نزدیک و با 
دستیابی به آمار واکسیناسیون ۷0 درصدی 
چون  و  چند  که  عددی  گفته اند.  جامعه 
دستیابی به آن نیز خود محل ابهام است. 
سازمان  از سوی  اعالمی  معیارهای  مطابق 
به  شده  واکسینه  افراد  جهانی،  بهداشت 
گروهی اطالق می شود که هر 2 دز واکسن 
خود را دریافت کرده اند. در ایران تا امروز 
چیزی حدود 16 میلیون نفر 2 دز واکسن 
استانداردهای  اگر  دریافت کرده اند.  را  خود 
بین المللی مالک باشد، باید ظرف 2 هفته 
آینده ۵6 میلیون ایرانی واکسینه شوند که 
دور از ذهن به نظر می رسد مگر آنکه وزارت 
بهداشت مجموع افرادی که دز اول و دوم را 
دریافت کرده اند را به جای افرادی که 2 دز 
واکسن را دریافت کرده اند، مدنظر قرار دهد.
اظهارات وزیر بهداشت با انتقادهایی هم همراه 
بوده است. یکی از منتقدان علیرضا مرندی، 
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی است. او در 

نامه ای تاکید کرده که اصرار وزارت بهداشت 
 ۷0 واکسیناسیون  با  محدودیت ها  رفع  بر 
درصدی عالوه بر ساده انگاری کرونا، ایران را 
با خطرات شیوع دوباره کرونا و پیک های 
جدید مواجه می کند. او در بخش دیگری 
واکسیناسیون  شده که  یادآور  نامه  این  از 
90 درصدی در مواجه با بیماری هایی چون 
جمعی  ایمنی  هم  اطفال  فلج  و  سرخک 
ایجاد نکرد و تلویحا خواستار اصالح اظهارات 
مقامات دولتی شده است. این نامه عالوه بر 
محتوایش، از آن جهت حائز اهمیت است که 
مرندی یکی از مورد اعتمادترین چهره ها نزد 

رهبری انقالب است. 

 محدودیت هوشمند چیست؟
پالس های به زعم ناظران غلط پاستور در 
کنار آمار و ارقام نه چندان مطابق با واقعیات 
آنان تنها بخشی از این پازل است. بخش 
دیگر به چیستی محدودیت های هوشمند 
مدنظر رئیسی اختصاص دارد. او جزئیاتی 
درباره این مساله ارائه نکرده و جالب آنکه 
روزنامه  خبرنگار  پیگیری های  اساس  بر 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  از  »پیام ما« 
مجلس و ستاد ملی مقابله با کرونا، پروتکلی 
مدون تحت این عنوان به این نهادها ارائه 
رئیسه  اعضای هیات  از  نشده است. یکی 
مجلس در همین راستا به خبرنگار »پیام 
ما« گفت که به نظر می رسد جزئیات این 
قرار  رئیس دولت سیزدهم  طرح در ذهن 
آبادی،  نجف  یح  سامه  همایون  اما  دارد 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس به خبرنگار 
»پیام ما« گفت که »یکی از محورهای قطعی 
شده این طرح، حضور افراد در مراکز پر تردد 
نظیر مترو و اتوبوس با برخورداری از کارت 
هوشمند واکسن کرونا است.« این نماینده 
مجلس تاکید کرد که »منظور از برخورداری 
از کارت واکسن هوشمند کرونا، افرادی است 
که هر 2 دز واکسن خود را دریافت کرده اند« 
دیگری  بخش  در  مجلس  نماینده  این 
وزیر  و  رئیسی  گفته های  از  اظهاراتش  از 
بهداشت دفاع کرد و با رد اظهارات مرندی، 

گفت که »اگر واکسیناسیون به طور کامل 
انجام شود و 80 یا ۷0 درصد جامعه 2 دز 
واکسن کرونا را دریافت کنند، زندگی باید به 

حالت طبیعی برگردد.«

 بحران تازه
اختالف نظر مسئوالن و پزشکان صاحب 
مسئولیت بر سر آمار و ارقام در شرایطی رخ 
داده که ایران هنوز بحران پیک پنجم کرونا را 
پشت سر نگذاشته و از قرار معلوم با پیک 
ششم دست به گریبان می شود. ماجرا این 
اختصاص  اربعین  زائران  بازگشت  به  بار 
دارد. پیش از برگزاری این سفر، بسیاری از 
کارشناسان نسبت به عواقب آن برای استان 
هایی چون خوزستان هشدار داده بودند ولی 
چندان توجهی به آن نشد تا ایران حاال در 
شرایطی شاهد بازگشت حدود 200 هزار زائر 
از این سفر باشد که تدابیر بهداشتی برای 
است.  نشده  گرفته  نظر  در  آنان  بازگشت 
مهران احمدی بلوطکی، دبیر شورای سالمت 
اهواز در همین راستا گفته که با روند کنونی تا 
ماه آینده باید شاهد وقوع پیک جدید کرونا 
بازگشت زائران  در این شهر باشم. موضوع 
اربعین اما محصور به اهواز نیست و تمام 
شهرهای ایران را در بر می گیرد و مسئوالن 
مربوطه یکی پس از دیگری نسبت به شیوع 
دوباره کرونا در ایران هشدار می دهد. استاندار 
علی  است.  افراد  این  از  یکی  هم  کرمان 
»زنگ  را  اربعین  زائران  بازگشت  زینی وند، 
خطری تازه« اعالم کرده و گفته است: » شب 
پرواز مستقیم عراق - کرمان  تنها  گذشته 
بازگشت و نتیجه تست کرونای زائران اربعین 
نگران کننده بود زیرا تعداد قابل توجهی از 

مسافران با تست مثبت بازگشتند«.

 نمی توانم حرفی بزنم
نمایندگان  با  این موضوعات  پیگیری 
مجلس امید بخش نبود. 3 تن از اعضای 
کمیسیون بهداشت حاضر به گفت وگو درباره 
این مساله و خطرات بازگشت زائران اربعین 
همایون  نشدند.  به کشور  شیوه کنونی  به 
از  بخشی  در  اما  آبادی  نجف  یح  سامه 
از  »پیام ما«،  خبرنگار  با  گفت وگویش 
مسئوالن مربوطه که مقدمات این سفر را 
فراهم آوردند، انتقاد کرد و گفت: »آنان که 
مردم را به سفر فرستادند، خود باید برای 
با  او  بیاندیشند.«  بازگشت آن ها چاره ای 
بیان اینکه »امکان گرفتن تست PCR از 
»اگر  گفت:  ندارد«،  وجود  اربعین  زائران 
قرار باشد تست گرفته شود، باید از زائران 
هزینه اخذ شود. هزینه ها هم کم نیست. 
این نکته را هم در نظر نگیریم، امکانات اخذ 
مثال 100 هزار تست در روز وجود ندارد. آقایان 
باید  را کنترل کنند،  اگر می خواستند روند 
سازوکاری را در نظر می گرفتند بعد مردم را 
اعزام می کردند ولی اینکار را نکردند. امکان 
بستری کردن مردم هم کال وجود ندارد. به 
جای آنکه اول فکر کنند، مردم را فرستادند 
و حاال می پرسند چطور آنها را گردانیم« او 
در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی 
خوزستان، کرمان  مشهد،  چون  شهرهایی 
رفع  دنبال  به  دولتی  مسئوالن  چطور  و... 
»نمی توانم  گفت:  هستند،  محدودیت ها 
بحرانی  دوباره  چرا  مشهد  وضعیت  بگویم 
شد، از آستان قدس سوال کنید! خوزستان 
و سایر شهرها هم که در نتیجه مدیریت سفر 
اربعین است و احتماال با مشکالت جدی 
را  دالیلش  هم  همه  خواهیم شد.  مواجه 
بهداشت  کمیسیون  عضو  این  می دانند« 
در پاسخ به این سوال که چرا این مسائل 
و  نشده  پیگیری  در کمیسیون  مباحث  و 
مسئوالن مربوطه مواخذه نمی شوند، به بیان 
این نکته اکتفا کرد که »ما ده ها جلسه برگزار 
کردیم. همه این ها را گفتیم ولی حرفمان 
تنهایی به جایی نمی رسد«. همه این موارد 
در کنار هم می تواند نشانی باشد از بازگشت 
دوباره کرونا با موجی سهمگین تر از دفعه 
قبل و غافلگیری مسئوالنی که هنوز موج 
پنجم به پایان نرسیده، از لغو محدودیت ها 
آن  عواقب  اظهاراتی که  سخن می گویند. 

بیش از هرکس متوجه مردم خواهد بود.

 همزمان با زنگ خطر کرونا در شهرهای ایران رئیس دولت از جایگزینی محدودیت های هوشمند
 به جای تعطیلی سخن گفت

خطرتشدیدکرونادرسایهسادهانگاری
عضو کمیسیون بهداشت به »پیام ما«: نمی توانم بگویم چرا مشهد و اهواز وضع شان دوباره خطرناک شد

اعالم آمادگی آذربایجان 
 برای همکاری

 با ایران، روسیه و ترکیه
از  پس  روز  چند  آذربایجان  رئیس جمهوری 
گفته  در  ایران،  علیه  خود  تیز  و  تند  اظهارات 
هایی قابل تامل، از اعالم آمادگی کشورش برای 
ترکیه  و  روسیه  ایران،  با  ای  منطقه  همکاری 
خبرداد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که 
جمهوری اسالمی دو روز پیش یکی از بزرگترین 
مانورهای نظامی خود در منطقه شمالغرب ایران 
را انجام داد. الهام علی اف در جریان اظهاراتی 
با اشاره به پیشنهاد همکاری فعاالنه منطقه ای 
میان سه کشور قفقاز جنوبی با 3 کشور همسایه 
یعنی روسیه، ایران و ترکیه گفت: بله ما از طرح 
این  زمینه  در  ترکیه  رئیس جمهور  پیشنهادی 
می کنیم؛  حمایت  ای  منطقه  همکاری  بستر 
طرح 3+3. ارمنستان هنوز جوابی نداده است. 
غیرسازنده  موضعی  هم  باز  شاهدید،  خودتان 
از سوی ارمنستان اما ما به کل از آن حمایت 
می کنیم و این طرح نه تنها برای ثبات بعد از 
جنگ، بلکه به طور کلی برای توسعه منطقه ای 
در حوزه ما اهمیت خواهد داشت. « او بیان کرد: 
»چون اگر ما بتوانیم این قالب همکاری را میان 
شش کشور منطقه ایجاد کنیم، تبدیل خواهد 
شد به تضمین اصلی برای ممانعت از هرگونه 
همکاری  برای  مهمی  عامل  جدید،  خصومت 
منطقه ای می شودو منافع زیادی از آن حاصل 
ارتباطات  کردن  آغاز  منظور  به  فقط  می شود. 
ما  آن حمایت می کند،  از  قویا  آذربایجان  که 
می توانیم فورا گردش معامالت میان کشورهای 
منطقه را افزایش دهیم، شاید بتوانیم تنها با آغاز 

ارتباطات هزاران شغل جدید ایجاد کنیم.«

رئیس صداوسیما در سفر به خوزستان 
 بازگشت فردوسی پور

 به شبکه 3 را بدون مانع خواند

بازگشت عادل به »مدار«؟!
خوزستان  استان  به  صداوسیما  جدید  رئیس  سفر 
عادل  بازگشت  برای  ها  زنی  گمانه  تا  شد  سبب 
بیشتر  نودش  برنامه  با  صداوسیما  به  فردوسی پور 
بود   9۷ سال  ماه  اسفند  بیستم  شود  همیشه  از 
پخش  سیما  سوم  شبکه  از  نود  برنامه  آخرین  که 
مستمر  طور  به  سال   20 حدود  ای که  برنامه  شد. 
پخش  فردوسی پور  عادل  اجرای  با  صداوسیما  از 
این  برنامه های  از محبوب ترین  یکی  به  و  می شد 
سازمان تبدیل شده بود، به یکباره و با حضور علی 
با  رئیس،  عنوان  به  سیما  سوم  شبکه  در  فروغی 
مواجه  توجه  قابل  سانسورهای  و  جدی  مشکالتی 
عمل  به  جلوگیری  آن  پخش  از  نهایت  در  و  شد 
آمد. فروغی که نسبت خانوادگی هم با حداد عادل 
حذف  چرایی  درباره  کاملی  توضیحات  هرگز  دارد، 
صداوسیما  تاریخ  مجریان  محبوب  ترین  از  یکی 
اینستاگرامی،  اظهاراتی  99 در  آذرماه سال  اما  نداد 
مدار  در  نگرفتن  قرار  را  فردوسی پور  عادل  مشکل 
محبوبیت  »نه  و گفت:  اعالم کرد  صداوسیما  و  او 
ایشان.  تخصص  نه  و  بود  پنهان  ما  برای  ایشان 
اما وقتی می بینید یک دروازه بان دارد در یک خط 
درون  را  دیگر  شخص  باید  می کند،  حرکت  دیگر 
بگویم که کار  باید  ایشان  مورد  در  بگذارید.  دروازه 
داشتند  هم  بقیه  می شد.  خارج  مدار  از  داشت 
این روش صدا و سیما داشت  با  و  نگاه می کردند 
با  معتقدند  بعضی  که  مداری  می پاشید.«  هم  از 
عادل  برای  دوباره جا  این سازمان  در  حضور جبلی 

دارد. هم  او  امثال  و  فردوسی پور 
ماجرای چراغ سبز پیمان جبلی به عادل فردوسی پور 
این  او  به خوزستان مطرح شد.  او  در جریان سفر 
انجام  خوزستان  مردم  از  دلجویی  هدف  با  را  سفر 
داد یا حداقل در توئیتر خود چنین ادعایی کرد اما 
از  و  رفت  شهر  این  جمعه  امام  دیدار  به  ادامه  در 
مردم  برای  را  او  منش  نتوانسته  صداوسیما  اینکه 
جدید  رئیس  کرد.  عذرخواهی  بگذارد،  نمایش  به 
نوشته  خود  توئیتر  در  رابطه  همین  در  صداوسیما 
است: »خدمت امام جمعه اهواز رسیدیم تا هم از 
اهتمام شان به حل مشکالت مردم یاد بگیریم، هم 
از »زی طلبگی« ایشان تشکر کنیم و هم عذرخواهی 
منش  ملی  رسانه  در  نتوانسته ایم  حاال  تا  کنیم که 
و شخصیت ایشان را برجسته و به کل مردم ایران 

کنیم.« معرفی 
یکی از قابل توجه ترین بخش های این سفر اما به 
عباس سورانی   با  رئیس صداوسیما  دیدار سرپایی 
آبادان  نفت  صنعت  تیم  هواداران  کانون  رئیس 
اختصاص دارد. سورانی که لباس تیم فوتبال نفت 
آبادان را برای جبلی هدیه آورده بود، از طرف خود 
و همه فوتبال دوستان آبادانی از رئیس صداوسیما 
آغاز  را  خود  کار  مجددا  نود  برنامه  تا  خواست 
هم  پاسخ  بی  جبلی  سوی  از  درخواستی که  کند. 
به  فردوسی پور  عادل  »بازگشت  او گفت که  نماند. 
شرایطی  در  اظهارنظر  این  ندارد.«  منعی  تلویزیون 
ورزشی  روزنامه های  این  از  پیش  مطرح شده که 
به  برگشتن  برای  فردوسی پور  عادل  شرط  تنها 
شبکه 3 را آغاز به کار دوباره برنامه نود عنوان کرده 
بودند که  تاکید کرده  البته  ها  روزنامه  این  بودند. 
فردوسی پور  با  تماسی  سازمان صداوسیما  از طرف 
دولت  کار  به  آغاز  زمان  از  اما  است  نشده  گرفته 
نهادهای  ایران و یکدستی  ابراهیم رئیسی در  سید 
برگشت  احتمال  از  بسیاری  انتخابی،  و  انتصابی 
مسئله ای  بودند.  گفته  صداوسیما  به  فردوسی پور 
با  صداوسیما  رئیس  است.  نشده  محقق  هنوز  که 
خانواده پیمان لندی، نوجوانی که برای نجات جان 
هم  دست  از  را  خود  جان  سوزی  آتش  از  زن   2
او  خانواده  به  را  رهبری  اهدایی  قرآن  و  کرد  دیدار 
به  متفاوت  نگاه  لزوم  بر  همچنین  او  تقدیم کرد. 
توئیتر  در  و  تاکید کرد  خوزستان  مسئله  و  رسانه 
برنامه ریزی  با  بتوانیم  رسانه   در  »اگر  نوشت:  خود 
بقیه  کنیم،  حل  را  خوزستان  مشکالت  از  یکی 
توانست. صداوسیما دیگر  را هم خواهیم  مشکالت 
اجازه نمی دهد مشکل مردم روی زمین بماند. نباید 
خودمان را در مجموعه جام جم و چهاردیواری مراکز 

کنیم.« محدود  صداوسیما 

ابالغ دستورالعمل نحوه 
دفاع از دعاوی طرح شده 

علیه قوه قضائیه 
دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه 
قوه قضائیه از سوی محسنی اژه ای  رئیس قوه 
قضائیه ابالغ شد. در بخشی از متن این طرح 
که توسط خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی 
قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: »به منظور 
بهینه سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی طرح 
شده علیه قوه قضائیه و ایجاد هماهنگی الزم 
بین واحدهای مربوطه، »دستورالعمل نحوه دفاع 
از دعاوی طرح شده علیه قوه قضائیه« به شرح 
مواد آتی است.« این دستورالعمل »دستگاه های 
اداری،  عدالت  دیوان  نظیر  قضائیه  قوه  تابعه 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، سازمان پزشکی قانونی، 
روزنامه  و  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان 
رسمی جمهوری اسالمی« را از دایره شمول آن 
استثنا کرده است. در ماده 4 این طرح نیز آمده 
است: »در مواردی که تدارک دفاع ایجاب کند، 
بنا به پیشنهاد رئیس اداره دعاوی و قراردادها و 
موافقت مدیر کل حقوقی، موضوع در کمیسیونی 
مرکب از مدیرکل حقوقی )به عنوان رئیس( و 
رئیس اداره دعاوی و قراردادها )به عنوان دبیر( 
و سه نفر از اعضای کمیسیون ها یا قضات اداره 

کل به تعیین مدیرکل، مطرح می شود.«

هشدار فرانسه به ایران 
درباره مذاکرات برجام

وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی هشدار 
گونه از ایران خواست به مذاکرات وین برای 
احیای برجام برگردد. ژان ایو لودریان، وزیر 
وگوی  گفت  از  بخشی  در  فرانسه  خارجه 
پرداخت.  ایران  مساله  به  العربیه  با  خود 
باید  ایران  منطقه ای  »مذاکرات  گفت:  او 
شود«.  شامل  نیز  را  موشکی  فعالیت های 
اقدامات  برخی  همچنین گفت که  لودریان 
ایران بازگشت به توافق هسته ای را پیچیده 
می کند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت 
که پنجره مذاکرات وین تا ابد باز نمی ماند. 
پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست 
به  بازگشت  خواستار  اروپا  اتحادیه  خارجی 

مذاکرات وین در اسرع وقت شده بود.

 برگزاری جلسه سران قوا 
به میزبانی قوه قضائیه

جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس قوه 
رسانه  مرکز  گزارش  به  شد.  برگزار  قضائیه 
بعدازظهر  قوه  قوه قضائیه، جلسه سران سه 
حجت االسالم  میزبانی  به  مهر(   10( دیروز 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و با حضور 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد. در این جلسه و در ادامه دیدارهای قبلی 
و  مجریه  قضائیه،  قوای  روسای  قوا،  سران 
از  کشور  موضوعات  مهمترین  درباره  مقننه 
مشورت  و  اقتصادی گفت وگو  مسائل  جمله 
کردند تا روند رسیدگی به مسائل و مشکالت 

دنبال شود. و جدی تر  کشور سریع تر 

سامه یح نجف آبادی، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس از اعزام زائران ایرانی 
به اربعین بدون در نظر گرفتن 
امکانات الزم برای گرفتن تست 
از آنان هنگام بازگشت به ایران 
انتقاد کرد و گفت که با این روند 
شاهد شیوع دوباره کرونا در 
ایران خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه از عملکرد 
کمیته »کمیته فرادستگاهی 
رسیدگی به مطالبات بانک ها« 
و دور زدن قانون توسط برخی 
بانک ها در کنار تعطیلی 
واحدهای صنفی توسط نهادهای 
قضایی و امنیتی انتقاد کرد. 
دادستانی تهران نیز همزمان 
از لزوم حل و فصل معضالت 
قانونی این نهاد در برخورد با 
بدهکاران کالن بانکی گفت.

تب واکسیناسیون در ایران فروکش کرده و آمار مرگ ومیرها همچنان باالی 200 نفر در روز است. بازگشت زائران اربعین 
بدون تست کرونا در مبادی مرزی نیز شهرهای مختلف ایران به ویژه خوزستان را با خطر شیوع دوباره کرونا مواجه کرده 
ولی مسئوالن دولتی به تاکید از لغو تعطیلی ها و اعمال محدویت های هوشمند می گویند حال آنکه هنوز 40 میلیون ایرانی 

2 دز واکسن کرونا را دریافت نکرده اند.
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رئیس قوه قضائیه از دور زدن قانون توسط بانک ها و فسادزایی آنان انتقاد کرد

تشر به بانک ها
مقابله با فساد یکی از مواردی است که تقریبا 
تمام مسئوالن کشور بر سر آن اتفاق نظر دارند. 
از خرد تا کالن اما به گواه همین مسئوالن این 
مهم تاکنون در ایران آن چنان که باید و شاید 
فساد زدایی  است.  نگرفته  قرار  رسیدگی  مورد 
الزامات  از  یکی  اقتصادی  و  اداری  سیستم  از 
پیشرفت کشور و ایجاد عدالت در دسترسی مردم 
به منابع به شمار می آید اما هزینه باالی آن سبب 
شده تا بسیاری از کشورها با این مساله در حد 
شعار برخورد کنند. ایران هم به گواه ناظران در 
زمره همین کشورها قرار می گیرد. سازوکارهای 
و  پنهان  پیدا  رانت های  شفاف،  غیر  اقتصادی 
دخل و تصرفات سیاسی در امور اقتصادی در کنار 
قوانین ناکارآمد، همه و همه سبب شده تا این 
آسیب آنچنان که باید و شاید حل و فصل نشود. 
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
ایران به لطف سال ها حضورش در قوه قضائیه، 

به  نهادهای حاکمیتی،  اطالعات و سایر  وزارت 
خوبی با این معضالت آشناست و از قرار معلوم 
قصد مقابله با آن به عنوان رئیس قوه قضائیه 
را کرده است. قصدی که البته رسیدنش به سر 
نیازمند پیمودن مسیری سخت  منزل مقصود 

است.

اولتیماتوم رئیس
»کمیته  با  دیروز  قضائیه  قوه  رئیس 
فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها« دیدار 
کرد و با توپ پر هم ظاهر شد. او با انتقاد از کم 
کاری این کمیته به آمار رسیدگی این افراد به 12 
پرونده از سال 93 تا کنون اشاره و به مسئوالن این 
کمیته 2 هفته فرصت داد تا راهکارهای خود برای 
تقویت کارآمدی این کمیته و افزایش اختیاراتش 
را ارائه دهند. او در بخش دیگری از اظهارات خود، 
بر لزوم مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: »کمیته 
فرا دستگاهی  رسیدگی به مطالبات بانک ها در 

وصول معوقات  بانکی باید حقوق همه طرفین را 
متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق 
مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سو استفاده 
کند. اگر کسی که به نام تولید تسهیالت می گیرد 
اما آن را صرف سرمایه گذاری در حوزه ارز، سکه، 
زمین  و مسکن می کند مرتکب دو تخلف شده؛ 
هم در هزینه کرد تسهیالت تخلف کرده و هم در 
بازار اخالل ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تاخیر 
در تسویه حساب با بانک  است.« او از عملکرد 
بانک ها در مسیر مقابله با فساد اقتصادی هم 
قانون  به  ملتزم  باید  و گفت: »همه  انتقاد کرد 
باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصالح شود اما 
زیرپاگذاشتن  قانون از هیچکس به ویژه مدیران 
عالی دستگاه ها قابل پذیرش نیست اما گاهی 
برخی بانک ها خودشان قانون را دور می زنند... اگر 
با فاسد، متخلف و سو استفاده گر برخورد نکنیم 

فساد به دیگر بخش ها هم سرایت می کند.«

چالش های دادستانی
علی القاصی مهر، دادستان تهران یکی دیگر 
از مسئوالن حاضر در نشست یاد شده بود. او در 
جریان این نشست به چالش های پیش روی 
دادستانی برای مقابله با فساد اقتصادی به ویژه 
در حوزه بدهکاری های کالن بانکی پرداخت و 
بر لزوم حل آنان تاکید کرد. این مقام قضایی 
»نحوه اداره اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی 
و صنعتی« را یکی از چالش های دادستانی بر 
شمرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای صنعتی شد. او در شرح دیگر 

معضالت این نهاد نیز گفت: »وصول مطالبات 
غیرمنقول«،  اموال  تملک  و  غیرنقد  صورت  به 
بانک ها  مطالبات  از  عمده ای  بخش  »تضییع 
ورشکستگی  بر  دایر  قضایی  احکام  طریق  از 
بدهکاران بانکی«، »عدم اعتبارسنجی از مشتریان 
در حین واگذاری تسهیالت«، »عدم اخذ وثایق و 
تضامین کافی از مشتریان« و همچنین »فقدان 
نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیالت اعطایی از 
شناسایی  آسیب های  مهم ترین  بانک«،  سوی 
بدهکاران کالن  به  مربوط  پرونده های  در  شده 

بانکی محسوب می شوند.«
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دریایی  و گردشگری  فصل صید شروع نشده 
است.  بی رونق  کرونایی  شرایط  دلیل  به  هم 
این یعنی از بین چهار احتمالی که در سال های 
گذشته درباره مرگ فک های خزری مطرح بوده، 
دو احتمال خط می خورد. حاال مسئوالن سازمان 
حفاظت از محیط زیست و فعاالن این عرصه 
این  مرگ  دارند؛  تردید  دو گزینه  درباره  فقط 
پستانداران دریایی یا بر اثر فعالیت  های نظامی 

رخ داده، یا به علت مسمومیت.
حسینعلی  پیش  روز  دو  بار،  اولین 
ابراهیم کارنامی، مدیرکل محیط زیست مازندران 
این خبر را اعالم کرد. او گفته بود: »از ابتدای 
در  تلفات غیرعادی فک ها  سال جاری شاهد 
سواحل دریای خزر در استان مازندران هستیم 
رسیده  قالده  چهارده  به  آنها  تعداد  تاکنون  که 
است. تلفات فک های خزری در شرایطی اتفاق 
افتاد که متوسط تلفات در سال های گذشته سه 
تا چهار قالده و عمدتا ناشی از صدمات فیزیکی 
و گرفتار شدن در تورهای صیادی بوده است.« به 
گفته ابراهیمی کارنامی با هماهنگی انجام شده با 
معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، 
قرار است تیمی متشکل از متخصصان سازمانی 
برای بررسی و اظهار نظر درباره علت تلفات و 
ارائه راهکارهای اجرایی در کنترل تلفات به منطقه 

اعزام شوند.

ممنوعیت صید فک از سال 97
جمعیت کوچکترین عضو خانواده فک های 
دنیا در سال ها اخیر کاهش چشمگیری داشته 
و در طول سه دهه از یک میلیون به زیر صدهزار 

و مهم ترین  اولین  است؛ مسئله ای که  رسیده 
واقع  کشورهای  در  آن  بی رویه  صید  دلیلش 
در سواحل شمالی و شرقی دریای خزر بود. از 
پروین  ممنوع شد.  این صید  اما  سال 139۷ 
فرشچی، عضو هیئت  علمی گروه محیط  زیست 
دانشگاه آزاد اسالمی و معاون پیشین  محیط 
زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به 
»پیام ما« می گوید: »حدود 18 هزار فک خزری 
سهمیه صید داشتند ولی با تالش هایی که شد 
از سال 139۷ با همکاری کنوانسیون حفاظت از 
گونه های مهاجر وحشی )CMS(، فک خزری 
در ضمیمه دو گذاشته شد و بر اساس آن صدور 

مجوز برای صید برداشته شد.«
فک خزری یک گونه پستاندار دریایی کمیاب 
رودخانه های  و  خزر  دریای  در  فقط  است که 
منتهی به آن مانند ولگا و اورال در روسیه یافت 
می شود. این گونه که ساحل نشینان به آن »سگ 
در  است که  سالی  چند  می گویند،  هم  آبی« 
آخرین رده بندی جانوران در خطر نابودی اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( به عنوان یک 

گونه در خطر انقراض جهانی معرفی شده.
تلفات اخیر نشان می دهد که در مدت کمتر از 
یک ماه به اندازه چهار سال از جمعیت فک های 
خزری کم شده است. این تلفات بیشتر در ناحیه 
غربی سواحل دریای خزر بوده و بیشتریِن آن 
در هفته گذشته رخ داده است. داوود میرشکار، 
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و 
سواحل دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست 
به »پیام ما« می گوید: »بیشترین تلفات را در 

سواحل دو استان مازندران و گیالن داشتیم و 
شروعش از دو هفته قبل بود. به طوری که در 
هفته اخیر الشه ۵ فک در مازندران و 3 فک در 
سواحل گیالن یافت شد.« میرشکار با توجه به 
گزارش هایی که از سازمان های مردم نهاد دریافت 
کرده، معتقد است که علت اصلی مرگ فک ها 
در سمن های  ما  است:»همکاران  نظامی  مانور 
استان های شمالی احتمال مانور نظامی را مطرح 
کرده اند. الشه هایی که محیط بانان و سازمان های 
در سالمت کامل  مردم نهاد جمع آوری کرده  اند، 
بودند و حتی کاهش وزن هم نداشتند، همین 
مسئله احتمال بیماری را کمرنگ و مانور نظامی 
را پررنگ تر می کند.« او معتقد است قوی ترین 
احتمال در شرایط فعلی مانور نظامی است و 
مسمومیت حاد و شدید به دلیل وجود ماده ای 

در آب احتمال دیگر است. 
به گفته میرشکار احتمال دارد فک ها به دلیل 
مانور مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان از 
بین رفته باشند. پروین فرشچی، معاون پیشین 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست هم می گوید: »احتمال دارد این تلفات به 

علت مانورهای نظامی اخیر باشد.«

بیماری  مازندران:  وحش  حیات  اداره 
عامل مرگ فک ها بوده

با اینکه مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های 
دریایی و سواحل دریایی احتمال مرگ فک ها 
بیماری،  می داند،  ضعیف  را  بیماری  دلیل  به 
محتمل ترین گزینه از نظر بخش حیات وحش 
اداره کل محیط زیست استان مازندران است. 

ظهر دیروز کوروس ربیعی، رئیس اداره حیات 
گفته  مهر  به  مازندران  زیست  محیط  وحش 
عوامل  اثر  در  فک ها  می رسد  نظر  »به  است: 
بیماری در دریا تلف شده و الشه فک ها پس 
از چند روز به ساحل منتقل شده. تلفات فک ها 
ناشی از صدمات فیزیکی و افتادن در تور نیست 
و برای نمونه برداری نیاز به آن داریم که یک یا دو 

روز از مرگ فک گذشته باشد.«
امیر صیاد شیرازی، رئیس مرکز حفاظت فک 
خزری ایران اما معتقد است احتمال بیماری به 
دو دلیل کم رنگ است؛ گذشت بیش از یک 
هفته از مرگ و ناممکن بودن انجام آزمایشات 
دقیق سم شناسی و دلیل دوم نبود هرگونه عالئم 
ضعف و کاهش وزن در حیوان. او به »پیام ما« 
مدتی  مرگ  زمان  از  »چون  می دهد:  توضیح 
انجام  نمی توان  را  بررسی ها  از  گذشته، خیلی 
داد. از این الشه ها می توان نمونه ژنتیکی گرفت 
که زیاد به درد تشخیص علت مرگ نمی خورد. 
البته از بعضی الشه هایی که کمتر فاسد شده 
بودند نمونه های سم شناسی گرفته شده. طبق 
ّ ها چندین الشه هنوز روی دریا هستند  شنیده 
که ما منتظریم تا به مرور با امواج به ساحل 
برسند. یک تیم گشت به این مناطق فرستاده 
نمونه های  و  انجام  اکتشافی  تا کارهای  شده 
جدید جمع آوری شود و بتوانیم از چند الشه تازه 
تلف شده نمونه گیری کنیم تا بفهمیم آیا بیماری 

شایع شده یا نه. 
در نهایت با توجه به گذشت بیش از یک هفته از 
زمان مرگ این الشه ها و تجزیه آن ها ما فقط دو، 

سه نمونه برای آزمایش مخصوص سم شناسی 
داریم که البته چندان هم قابل اتکا نیستند.« 
از دید رئیس مرکز حفاظت فک خزری ایران، 
محتمل ترین احتمال فعالیت های نظامی است: 
»الشه هایی که به ساحل آمدند همه بیش از 
یک هفته تا ده روز از مرگشان گذشته بود و این 
شک ما را به فعالیت نظامی بیشتر می کند؛ چون 
باشد در یک دوره ای  بیماری عامل مرگ  اگر 
ندارد  توانایی شکار  و  حیوان ضعیف می شود 
و به مرور به دلیل ضعف جسمانی به ساحل 
می آید، اما این الشه ها هیچ کدامشان در ساحل 
تلف نشدند و مشخص است که اتفاقی در عمق 
دریا با فاصله از ساحل برایشان افتاده است. 
به هر حال ما پیگیر هستم و در این هفته قرار 
شده گشت دریایی در منطقه فریدونکنار و بابلسر 
داشته باشیم چون گزارشاتی داشتیم که تعدادی 
الشه در آن عمق است. باید الشه های تازه پیدا 
تهران  دانشگاه  به  نمونه بردای  از  بعد  و  کنیم 
با همکاران در بخش سم شناسی  بفرستیم و 
دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه ها را بررسی 
کنیم. به هر حال  مسمومیت خاص یکی از 
گزینه های احتمالی است اما ما همچنان فکر 
می کنیم که بحث فعالیت های نظامی احتمال 

قوی تری است.«
در روزهای گذشته الشه فک ها به ساحل آمده و 
خبری از تلف شدن هیچ حیوان دیگری در این 
نقطه منتشر نشده. شیرازی در پاسخ به این 
سوال که اگر مانور نظامی عامل مرگ بوده چرا 
الشه آبزی دیگری به ساحل نیامده، می گوید: 
»اینکه  تلفاتی از گونه های دیگر در ساحل دیده 
انفجار  باشد که  دلیل  این  به  نشده، می تواند 
در عمق زیاد و در فاصله زیاد از ساحل اتفاق 
افتاده. این انفجار باعث مرگ ماهی  ها و فک 
شده اما فک ها به دلیل چربی ضخیمی که روی 
پوستشان دارند، روی آب می مانند و به ساحل 

می آیند اما ماهی ها به کف دریا می روند.«

گزارشی از تلفات فک 
در سایر کشورها نداشتیم

با وجود تلفات 14 فک در ساحل خزر و بیشتر در 
منطقه جویبار و فریدونکنار، هیچ گزارشی مبنی 
بر تلفات دیگر در سایر کشورهای حاشیه دریای 

خزر وجود ندارد. 
فک  حفاظت  مرکز  تحقیقاتی  گزارش  نتایج 
خزری ایران هم تایید می کند که هیچ تلفاتی به 
صورت منسجم در سایر کشورها نبوده. شیرازی 
در این ارتباط می گوید: »من در چند روز گذشته 
از همکارانی که در در زمینه حفاظت از فک خزری 
فعال هستند، پرس و جو کردم و گزارشی مبنی 
بر تلفات خاص بدین صورت  که در ایران بوده، 
نداشتیم. جسته و گریخته یکی، دو مورد تلفات 
در برخی محل ها پیدا شده ولی اینکه در یک 
داده،  روی  ایران  در  آنچه  مثل  منطقه کوچک 
نیز  موضوع  همین  نداشتیم.  تلفات  گزارش 
شّکمان به بیماری را کمتر کرده. البته به  دنبال 
الشه تازه هستیم تا این موضوع را بررسی کنیم، 
ولی فعال از کشورهای دیگری مثل ترکمنستان، 
قزاقستان و روسیه گزارش تلفات نداشتیم.« 
تلفات  بر  مبنی  گزارشی  اواخر  این  اگرچه 
فک های خزری ثبت نشده، 9 ماه قبل الشه 
نزدیک به 1۷0 فک در سواحل روسیه پیدا شد.
 سال قبل نیز 300 فک خزری در حوالی منطقه 
دفتر  کل  مدیر  شد.  روسیه کشف  داغستان 
دریایی و سواحل  از زیست بوم های  حفاظت 
تلفات  اخبار  اینکه  از  »بعد  می گوید:  دریایی 
فک ها در داغستان به دست ما رسید از طریق 
وزارت خارجه نامه ای به وزارت روسیه داشتیم 
و استعالم گرفتیم. پاسخ آن ها نیز نشت گاز 
طبیعی در اعماق دریا به دلیل زلزله بوده و به 
ما اعالم شده که این اتفاق ساالنه در آن نقطه 

می افتد و طبیعی است.«

در کمتر از 6 ماه به اندازه سه سال از جمعیت فک های خزری کم شد

مانورنظامیمحتملترینعلتمرگفکهایخزری
رئیس مرکز حفاظت فک خزری ایران: مشخص است که در عمق دریا و با فاصله از ساحل برای فک ها اتفاقی افتاده است

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی: الشه های جمع آوری شده در سالمت کامل بودند و حتی کاهش وزن نداشتند 
همین مسئله احتمال مرگ بر اثر فعالیت نظامی را پررنگ تر می کند

توفان 52 نفر را راهی 
مراکز درمانی زابل کرد 

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اعالم اینکه 
از ساعت 3 بامداد شنبه ۵2نفر به مراکز درمانی 
در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان مراجعه 
چشمی،  مشکالت  عمده  گفت:  کرده اند، 
تنفسی و قلبی بوده است. مجتبی خالدی با 
بیان اینکه ۵2 نفر از ساعت سه بامداد شنبه به 
مراکز درمانی زابل مراجعه کرده اند، افزود: »در 
این مناطق سه نفر به دلیل  توفان بستری 
بادهای  وقوع  به  اشاره  با  خالدی  شدند.« 
جنوب  منطقه  بومی  سیستان که  روزه   120
شرق کشور است، گفت: »از بامداد دیروز به 
جز  توفان 120 روزه که در منطقه زابل زهک 
هیرمند-نیمروز و هامون اتفاق افتاد، هیچگونه 
حادثه غیرمترقبه دیگری گزارش نشده است.«
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با بیان این 
که ۵2 نفر طی دو روز گذشته به مراکز درمانی 
شهر های فوق الذکر مراجعه کرده اند، افزود: »در 
مناطق زابل زهک هیرمند-نیمروز و هامون سه 
نفر به دلیل توفان بستری شدند و به دنبال این  
توفان در این مناطق عمده مشکالت ،چشمی و 
تنفسی و قلبی بوده و بیماران بعد از دریافت 

خدمات درمانی الزم، ترخیص شده اند.«

دستگیری اعضای باند 
 شکارچیان سابقه دار 
در پارک ملی خبر 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
گفت: »باند حرفه ای شکارچیان سابقه دار قبل 
از تعرض به حیات وحش در پارک ملی خبر 
مرجان  شد.«  دستگیر  استان  این  توابع  از 
یگان حفاظت  ماموران  اینکه  بیان  با  شاکری 
محیط زیست پارک ملی خبر حین گشت زنی، 
کنترل محیط و بیتوته شبانه در منطقه، متوجه 
شوند،  می  کوه  ارتفاعات  در  شکارچی  باند 
هماهنگی  ضمن  بالفاصله  »ماموران  افزود: 
به  کرمان  استان  حفاظت  یگان  فرمانده  با 
صورت نامحسوس اقدام به تعقیب و مراقبت 
شکارچیان می کنند.« او این متخلفان را حرفه ای 
سابقه  با  منطقه  شکارچیان  شرورترین  از  و 
درگیری فیزیکی و مسلحانه معرفی کرد و اظهار 
تخلف  سابقه  چندین  دارای  باند  این  داشت: 
شکار و صید نیز است. او تاکید کرد: »یک قبضه 
اسلحه غیرمجاز، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی، 
دوربین  عدد  سه  چهارپاره،  فشنگ  عدد   20
شکاری و سایر ادوات شکار و صید از این گروه 
کشف و ضبط و پرونده این متخلفان به منظور 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان 
بافت ارجاع شد.« به گفته شاکری، با توجه به 
سالح غیرمجازی که این شکارچیان داشتند، 
در صدد شکار چهارپایان بودند و همچنین این 
افراد از سالح های غیرمجاز و غیرقانونی که قابل 
رهگیری نیستند و از نظر امنیتی هم مشکل 

استفاده می کردند. دارند 

آیا تغییرات آب وهوایی 
باعث تاریک شدن زمین 

می شود؟ 
دانشمندان کاهش غیرمنتظره ای در روشنایی 
تحقیقات جدید  نتایج  و  زمین کشف کردند 
زمین،  آب وهوای  تغییر  با  می دهد که  نشان 
نور کمتری منعکس می شود و گرم شدن آب 
آب وهوایی  تغییرات  با  ارتباط  در  اقیانوس ها 
باعث کاهش قابل توجه روشنایی زمین شده 
مشاهدات  اساس  بر  ارث،  از  نقل  به  است. 
خورشیدی  رصدخانه  توسط  شده  جمع آوری 
بیگ بیر )Big Bear( در کالیفرنیای جنوبی، در 
حال حاضر زمین نسبت به دو دهه قبل نیم 
 وات نور کمتر در مترمربع را منعکس می کند 
که بیشترین کاهش در سه سال گذشته اعالم 
شده است. گروهی از محققان به سرپرستی 
موسسه فناوری نیوجرسی با استفاده از چندین 
منعکس شده  )نور  زمین  نور  اندازه گیری  دهه 
و  می کند(  روشن  را  ماه  سطح  زمین که  از 
اندازه گیری های ماهواره ای، کاهش قابل توجهی 
در بازتاب زمین یا آلبدو، albedo )درصد بازتاب 
نور از سطح یک جسم( در بیش از دو دهه 
گذشته را کشف کردند. فیلیپ گود، محقق این 
نیوجرسی گفت:  فناوری  موسسه  در  تحقیق 
داده های سه سال گذشته پس  هنگامی که 
بررسی  تغییر  بدون  آلبدو  تقریبا  سال  از 1۷ 
آلبدو بسیار شگفت انگیز  این کاهش  کردیم، 
امیدوار  دانشمندان  اخیر،  سال های  در  بود. 
بودند که زمین گرم تر منجر به افزایش ابرها و 
در نتیجه افزایش آلبدو شود که بعد از آن، به 
تعدیل گرمایش و متعادل سازی آب وهوا کمک 
نشان  یافته های جدید  این حال،  با  می کند. 
آن حقیقت  است عکس  ممکن  می دهد که 
داشته باشد. در واقع کم نورشدن زمین می تواند 
باعث جذب انرژی خورشیدی اضافی در جو و 
اقیانوس های سیاره و در نتیجه افزایش گرمای 
زمین و تغییرات آب وهوایی شود. یافته های این 
 Geophysical Research بررسی در نشریه

Letters منتشر شده است.

با اینکه مدیر کل دفتر حفاظت 
از زیست بوم های دریایی و 

سواحل دریایی احتمال مرگ 
فک ها به دلیل فعالیت نظامی 

را پررنگ تر می داند، رئیس 
اداره حیات وحش محیط 

زیست مازندران گفته است: 
به نظر می رسد فک ها در اثر 
عوامل بیماری در دریا تلف 

شده اند 

پنج شنبه گذشته، الشه یک فک در جویبار پیدا شد. یکی  دو روز قبل از آن هم سه الشه دیگر در فریدونکنار و نور. سرجمع تعداد 
الشه هایی که به ساحل رسیده 14 عدد است؛ سه تا 4 برابر متوسط تلفات فک خزری در سال های گذشته. مدیرکل محیط زیست 
مازندران می گوید این تلفات »غیرعادی« است. اکنون دو احتمال روی میز سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد؛ مرگ بر اثر مانور 
نظامی یا مسمومیت حاد ناشی از یک آلودگی شدید. از بین این دو، بخش حیات وحش محیط زیست مازندران بیماری را محتمل 

می داند و مرکز حفاظت از فک های خزری، مانور نظامی.

به گفته میرشکار احتمال دارد 
فک ها به دلیل مانور مشترک 
آذربایجان، ترکیه و پاکستان 
از بین رفته باشند. فرشچی، 

معاون پیشین محیط زیست 
دریایی هم می گوید: احتمال 

دارد این تلفات به علت 
مانورهای نظامی اخیر باشد
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به  پایان   1400  -99 آبی  سال  حالی که  در 
رسید که بسیاری از شهرها و روستاهای کشور 
به فصل  ورود  با  اما  بودند  آبی  تنش  درگیر 
 پاییز نیز همچنان خبری از بارندگی  موثر در 
سطح کشور نیست. سازمان هواشناسی نیز 
 پیش بینی کرده که امسال با  پاییزی گرم و 
کم بارش مواجه خواهیم بود. در این شرایط 
ضرورت  بر  تاکید  آب ضمن  یک کارشناس 
اتخاذ تمهیدات مناسب برای مدیریت منابع 
آب تا  پایان فصل  پاییز، به ارائه چند راهکار و 

توصیه در این زمینه  پرداخت.
ایسنا  به  خوانساری  موسوی  محسن 
شاهد  ماه  آذر  تا  می شود  پیش بینی  گفت:  
غرب  و  غرب  شمال  در  مناسبی  بارش های 
در  تاخیر  نباشیم.  کشور  مرکزی  مناطق  و 
بارش های  پاییزه باعث می شود مخازن آبی 
حجم   1400  -99 آبی خشک  سال  طی  که 
طی  دادند  دست  از  را  خود  آب  توجه  قابل 
ماه های اخیر نیز حجم آب مناسبی را نتوانند 

ذخیره کنند. خود  در 
به جز  آبی  مخازن  بیشتر  اینکه  بیان  با  او 
مخازن موجود در حوضه آبریز کارون عمدتا 
مدیران  گفت:  هستند،  شرب  آب  بر  پایه 
از  است  الزم  منطقه ای  آب  شرکت های 
هم اکنون خود را برای جیره بندی آب و اتخاذ 

کنند. آماده  تدابیری 
موسوی یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب 

را به تاخیر انداختن کشت توسط کشاورزان 
دانست و گفت: کشت  پاییزه معموال از مهرماه 
شروع می شود و تا آبان ادامه دارد اما با توجه 
به تغییرات اقلیمی رخ داده و افزایش نسبی 
دمای اقلیم این امکان وجود دارد که کشت 
و  آذر ماه  تا  مناطق کشور  برخی  در  را   پاییزه 
حتی در برخی مناطق دیگر تا اوایل دی ماه به 
تاخیر انداخت تا از میزان خسارات احتمالی 

بکاهیم. 
این کارشناس آب می گوید: تجربه ۵0 سال 
اخیر ثابت کرده است که احداث هرچه بیشتر 
آب،  منابع  مدیریت  و  ذخیره  هدف  یا  سد 
افزایش  و  کشت  زیر  سطح  افزایش  باعث 

می شود  کشاورزی  بخش  در  آب  مصارف 
بنابراین با توجه به کمبود منابع آب در کشور 
تاالب ها  پرداخت  حق آبه  که  شرایطی  در  و 
نشده است و بسیاری از رودخانه های دائمی 
به رودخانه های فصلی تبدیل شده اند، احداث 
سد جدید به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

طرح های سدسازی  اکنون  اینکه  بیان  با  او 
اجرا هستنند،  یا  متعددی در دست مطالعه 
گفت: این طرح ها باید مورد بازبینی و مطالعه 
مجدد قرار گیرند چراکه مطالعات بسیاری از 
این طرح ها گاهی به بیش از 20 تا 40 سال 
قبل بازمی گردد و شرایط منابع آب کشور از آن 

زمان تاکنون تغییر کرده است. 

چالش ها برای عبور از  پاییز نسبتا گرم و خشک  امسال
پایش

در این آتش سوزی های 
گونه های با ارزشی نظیر 

ارس، بلوط، ممرز، ولیک، 
زرشک، نسترن وحشی و 
گیاهانی مرتعی از جمله 
گرامینه، کاله میرحسین، 

آویشن، درمنه، سریش از 
بین رفتند و درختان ارسی 

که تعداد بسیار زیادی از آنها 
در این آتش سوزی ها از بین 

رفته، قابل احیا نیستند

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گلستان:

امکان تکرار آتش سوزی در منطقه جهان نما وجود دارد
گلستان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
معتقد است که علت آتش سوزی های اخیر در 
منطقه جهان نما و درازنو شهرستان کردکوی که 
در آن بیش از 300 هکتار از عرصه های جنگلی 
از بین رفت، عامل انسانی و از روی عمد بوده 

است.
محمدرضا کنعانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
»طی حدود یک ماه اخیر، دو فقره آتش سوزی 
شهرستان  جنگلی  عرصه های  در  گسترده 
کردکوی به وقوع پیوست که مورد اول در منطقه 
حفاظت شده جهان نما حریقی با وسعت 129 
هکتار و مورد دوم هم که در مناطق آزاد درازنو آغاز 
شد و به منطقه حفاظت شده جهان نما رسید، 

حدود 200 هکتار عرصه حریق داشتیم«.
انسانی  عامل  را  آتش سوزی ها  این  علت  او 
دانست و افزود: »بر اساس گزارشاتی که واصل 
شده، هر دو آتش سوزی را عمدی پیش بینی 
می کنیم. دستگاه قضایی به این مسئله ورود 
در  است.  موضوع  بررسی  حال  در  و  کرده 
آتش سوزی ابتدای مهرماه در منطقه درازنو، در 
شده  آتش سوزی  درگیر  نقطه  سه  زمان  یک 

بود.«
مدیرکل محیط زیست گلستان خاطرنشان کرد 
نشود،  پیدا  آتش سوزی ها  این  ریشه  اگر  که 
احتمال آن وجود دارد فرد یا افرادی که به فاصله 
زدند،  رقم  را  بزرگ  آتش سوزی  دو  ماه،  یک 

آتش سوزی سوم را هم رقم بزنند.

آتش سوزی  این  ارتباط  خصوص  در  کنعانی 
منطقه  پروانه شکار، گفت: »در  با عدم صدور 
حفاظت شده جهان نما تنها چهارپایان را داریم 
و سال هاست که هیچ پروانه شکار چهارپایی 
نمی توان  لذا  نشده  صادر  گلستان  استان  در 
این  وقوع  عامل  را  شکار  پروانه  صدور  عدم 

کرد.« قلمداد  آتش سوزی ها 
او بیان کرد که در این آتش سوزی های گونه های 
ولیک،  ممرز،  بلوط،  ارس،  نظیر  ارزشی  با 
از  مرتعی  و گیاهانی  نسترن وحشی  زرشک، 
جمله گرامینه، کاله میرحسین، آویشن، درمنه، 
سریش از بین رفتند. »درختان ارسی که تعداد 
بسیار زیادی از آنها در این آتش سوزی ها از بین 
رفته، قابل احیا نیستند و سال های سال طول 
خواهد کشید تا به اندازه قبل برسند. درخت ارس 

ساالنه فقط یک میلی متر رشد می کند.«
آتش سوزی ها،  این  در  اینکه  بیان  با  او 
از  »بعد  نداشتیم، گفت:  حیات وحش  تلفات 
را  خود  زیستگاه  حیات وحش  آتش سوزی ها، 

می کند.« عوض 
همچنین  گلستان  زیست  محیط  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: »از محل اعتبارات ملی سال 98 
و 99 مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 
شبکه اطفای حریق در پارک ملی گلستان هزینه 
شد. در دیگر مناطق حفاظت شده استان شامل 
لوه، جهان نما، هیرکانیا و زاو، شبکه اطفای حریق 

وجود ندارد و نیاز به این کار داریم.«

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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گستره  در  پیش  سال ها  از  زمین  فریاد 
و  درآمده  صدا  به  سرزمین  این  بزرگ 
درباره  هشدارها  که  است  مدتی  اکنون 
شده  پررنگ تر  زمین،  خاموش  فاجعه 
کره  در  فرونشست  رکورد  باالترین  است. 
ایالت  به  متعلق  سانتی متر   32 با  زمین 
دو  طول  در  ایران  اما  بوده  نیومکزیکو 
این  بار   2 می گذرد   21 قرن  از  دهه ای که 
 2010 سال  در  بار  یک  شکسته؛  را  رکورد 
در  دوم  بار  و  سانتی متر   36 با  تهران  در 
سال 201۵ بین دشت فسا و جهرم با ۵4 

. نتی متر سا
میزان  از  اخیر  سال های  در  چند  هر 
مانند  مناطقی  در  زمین  فرونشست 
شده،  کاسته  دیگر  شهر  چند  و  تهران 
نیست،  رضایت بخش  چندان  این  اما 
پژوهش های  و  یافته ها  نتایج  بنابر  بلکه 
دلیل  به  کشور،  »زمین شناسی«  سازمان 
و  آبی  منابع  از  حد  از  بیش  بهره برداری 
دست  از  برای  چیزی  دیگر  آن،  تخریب 
زودی  به  باید  و  نمانده  باقی  دادن 
علیرضا  بود.  بدتری  بسیار  وقایع  منتظر 
و  زمین شناسی  سازمان  رئیس  شهیدی، 
سازمان  رئیس  کشور،  اکتشافات معدنی 
کشور  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
حاد«  بسیار  »شرایط  دیگر  بار  دیروز  اما 
اساس  بر  او گفت  یادآوری کرد.  را  کشور 

آمارهای در اتحادیه اروپا اگر در منطقه ای 
آن  شود،  ایجاد  فرونشست  میلی متر   4
و  می شود  بحرانی  شرایط  وارد  منطقه 
سانتی متر  از  صحبت  ایران  در  وقتی 
دچار  که  شویم  متوجه  باید  می کنیم، 

شده ایم. حادی  بسیار  شرایط 

امان نیست جایی در 
اینطور که  رئیس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی گفته است میزان آبی 
آب  میزان  با  فرو می رود،  زمین  درون  که 
همین  و  نیست  متناسب  شده  استخراج 
همه  در  فرونشست  پدیده  بروز  باعث  امر 
و  گیالن  استان های  جز  به  کشور  جای 
در  نیز  این  از  پیش  است.  مازندران شده 
جعفرزاده ایمن آبادی،  غالمعلی  ماه،  تیر 
رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اعالم 
در  استان   29 کشور  استان   31 از  اینکه 
دارند،  قرار  زمین  فرونشست  پدیده  خطر 
بحران  این  از  برون رفت  »راه  بود:  گفته 
چاه ها  درهای  هم اکنون  از  که  است  آن 
زیر مینی متوقف  برداشت آب های  و  بسته 
زمینی  ذخایر  نگهداشت  برنامه های  و 

شود. اجرایی 
تاکید  با  نیز  زمین شناسی  سازمان  رئیس 
استان های  می شود  پیش بینی  اینکه  بر 
آینده  نیز طی سال    های  مازندران  و  گیالن 
»از  است:  گفته  شوند،  فرونشست  دچار 

 300 از  بیش  کشور  در  موجود  دشت   606
این  به گونه ای که  هستند،  ممنوعه  دشت 
و  شده اند  قرمز  وضعیت  دچار  دشت ها 
ندارند.« نیز شرایط مناسبی  بقیه دشت ها 
از  یکی  را  اصفهان  استان  دشت های  او 
با  که  دانست  کشور  مناطق  بحرانی ترین 
طوری  به  است.  مواجه  جدی  فرونشست 
اصفهان  شهر  در  فرونشست  »میزان  که 
زبانه های  و  است  سانتی متر   16 حدود 
قسمت های  و  شده  شهر  وارد  فرونشست 
تحت  نیز  شهر  تاریخی  بافت  و  مرکزی 
نشانه های  اولین  است«.  گرفته  قرار  تاثیر 
فرونشست حدود ۵0 سال پیش در دشت 
مهیار و شهر دامنه استان اصفهان مشاهده 
شده بود و اکنون دشت اصفهان- برخوار و 
مناطقی درگیر شده که از جریان زاینده رود 
پل  سی و سه پل،  خواجو،  می شدند؛  تغذیه 
مارنان، پل جویی، پل وحید، میدان نقش 
فرودگاه  عباسی،  جامع  مسجد  جهان، 
شهید بهشتی، نیروگاه برق شهید منتظری، 
رهنان،  منطقه  بابایی،  شهید  هوایی  پایگاه 
اصفهان  شرق  در  کوهپایه  و  آباد  حبیب 
و مشاهدات میدانی همه  برپایه مطالعات 

هستند. فرونشست  درگیر 
تهران  در  است  گفته  همچنین  شهیدی 
و  است  زیاد  بسیار  فرونشست  میزان  نیز 
»گفته می شود تهران روزی یک میلی متر 

بسیار  عدد  که  می شود  فرونشست  دچار 
بود   1400 تابستان  اوایل  است«.  زیادی 
که موسسه جهانی »اینتل لب«، با استناد 
درباره  هشدارهایی  ماهواره ای،  تصاویر  به 
داد  تهران  در  فرونشست  پدیده  تشدید 
در  فرونشست  وضعیت  که  کرد  اعالم  و 
نرخ  و  گرفته  قرار  بحرانی  مرز  در  تهران 
فرونشست ساالنه هم در دشت های تهران 
زده  تخمین  در سال  2۵ سانتی متر  حدود 

شد.
عضو  بیت اللهی،  علی  ارتباط  این  در   
و  راه  تحقیقات  موسسه  علمی  هیات 
که  بود  گفته  »پیام ما«  به  نیز  شهرسازی 
با رویه فعلی در 20 سال آینده دشت های 
اطراف تهران، کویر می شوند. به دنبال این 
بررسی  دفتر  آمارها رضا شهبازی، مدیرکل 
زمین شناسی  سازمان  زمین  مخاطرات 
کرد:  اعالم  کشور  اکتشافات معدنی  و 
سطح  که  می دهد  نشان  ما  »مطالعات 
غرب  جنوب  پیرامون  در  زمین  درگیری 
طی  فرونشست  پدیده  با  تهران  شهر 
برابر   3 تا  دو  تقریبا  گذشته  دهه  یک 
»استان  گفت:  همچنین  او  است.«  شده 
لحاظ  به  کشور  استان  بدترین  اصفهان 
وقوع مخاطره فرونشست است و وضعیت 
آن حتی از استان تهران بدتر است، ولی 
می گوییم  وقتی  که  برود  یادمان  نباید 
نیست که سایر  آن  به معنای  بد،  شرایط 
فرونشست  جهت  از  مناطق کشور خطری 

نیست.« متوجه شان 

آبخوان ها بلعیدن 
ابوالقاسم  گذشته  هفته های  در 
کنترل  دفتر  مدیرکل  حسین پور، 
جنگل ها  سازمان  آبخوان داری  و  سیالب 
خطرات  و  باال  نرخ  به  نسبت  هشدار  با 
کشور  در  زمین  فرونشست  از  ناشی 
ردیف  در  زمین  »فرونشست  کرد:  تاکید 
هفتم  برنامه  در  کشور  جدی  مخاطرات 
مدیریت  سازمان  کار  دستور  در  توسعه 
که  گفت  ایسنا  به  او  گیرد.«  قرار  بحران 
به   که  زمین  فرونشست  خاموش  فاجعه 
آبخوان ها  تخلیه  و  برداشت  اضافه  علت 
شکلی  به  و  صدا  بی  و  آرام  به صورت 
با  بلعیدن کشور است و  خطرناک در حال 
مورد  جدی  به طور  تاکنون  هشدارها  وجود 

است. نگرفته  قرار  توجه 
در  مجاز  غیر  چاه  هزار   1۵ تا   14 ساالنه 
از  بخشی  البته  می شود که  مسدود  کشور 
تعداد  می شود!  حفر  دوباره  تعداد،  این 
سال  در  ایران  مجاز  و  غیرمجاز  چاه های 
سال  در  و  است  بوده  حلقه  60هزار   ،۵۷
هزار   ۷60 باالی  رقم  به  چاه ها  تعداد   99
برآورد  که  رسیده  کشور  سطح  در  حلقه 
غیرمجاز  حلقه  هزار   380 حدود  می شود 
باشد. از چاه های ایران ساالنه بیش از 46 
میلیارد مترمکعب آب برداشت می شود که 
به  آن  از  مترمکعب  میلیارد   ۷ تا   ۵ حدود 

است. مربوط  غیرمجاز  چاه های 
آب  منابع  سراسری  آماربرداری  اساس  بر 
ترتیب  به  کشور  غیرمجاز  چاه  های  تعداد 
حلقه،  هزار   ۵0 تا   30 غربی  آذربایجان  در 
استان تهران 20 هزار حلقه استان اصفهان 
سوم  تا  اول  رده های  در  حلقه  هزار   16 با 
دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور 
 14 با  فارس  استان  همچنین  دارند.  قرار 
آذربایجان  و  البرز  استان های  حلقه،  هزار 
شرقی هر کدام با 6 هزار، خراسان رضوی 
چهار  با  همدان  حلقه،   200 و  هزار  چهار  با 
 ۵00 و  هزار  سه  با  خوزستان  و  حلقه  هزار 
دارای  استان های  فهرست  ادامه  در  حلقه 

هستند. غیرمجاز  چاه   بیشترین  تعداد 

راه حل چیست؟
حالی  در  مختلف  آمارهای  انتشار 
مرسلی،  مسعود  این  از  پیش  که  است 
به  نیز  کشور  ژرف  آب های  کارگروه  عضو 
مقابله  زمینه  در  که  بود  گفته  »پیام ما« 
و  نمی گیرد  صورت  اقدامی  فرونشست  با 
انجام  ذی ربط  موسسات  که  اقدامی  تنها 

است. پایش  می دهند، 
سیالب  کنترل  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
در  جنگل ها  سازمان  آبخوان داری  و 
سانتی متر   30 باالی  نرخ  که  شرایطی 
وضعیت  از  حاکی  ایران  در  زمین  نشست 
فوق العاده خطرناک بوده و منجر به مرگ 
تداوم  می شود،  زیرزمینی  آبخوان های 
صدر  در  را  زمین  نشست  وضعیت،  این 
قرن  اول  دهه  در  کشور  جدی  مخاطرات 

داد. خواهد  قرار  جدید 
فرونشست  موضوع  است  الزم  بنابراین   
با  آن  مهار  و  کنترلی  اقدامات  و  زمین 
در  توسعه کشور  هفتم  برنامه  در  اولویت 
گیرد. قرار  ذی ربط  ارگان های  کار  دستور 

باید  بحران  مدیریت  سازمان  همچنین   
جبران  خسارات  وقوع  از  جلوگیری  برای 
ابعاد  در  که  زمین  فرونشست  ناپذیر 
اقتصادی  اجتماعی،  حیات  گسترده 
می  متاثر  به شدت  را  کشور  زیستی  و 
برنامه  اولویت  در  را  مساله  این  سازد 
جدیت  با  نیرو  وزارت  دهد.  قرار  خود 
تعادل بخشی  برنامه های  اجرای  در  بیشتر 
با  سازگاری  و  زیرزمینی  آبخوان های 
و  موثر  نظارت های  تشدید  و  کم آبی 
آب  منابع  از  برداشت ها  اضافه  کارآمد، 
وزارت  همچنین  کند  کنترل  را  زیرزمینی 
کشت  الگوی  اصالح  با  کشاورزی  جهاد 
طرح های  به  آب  بهره وری  ارتقای  و 
پیش  از  بیش  آبخوانداری  و  آبخیزداری 

زد.  بپردا
نیز  کشور  نقشه برداری  سازمان  رئیس 
و  برشمرده  را  ها  حل  راه   این  از  پیش 
مرتبط  دستگاه های  »عملکرد  بود:  گفته 
نیست؛ چرا که  این حوزه رضایت بخش  با 
نرخ  کاهش  راستای  در  دستگاه ها  این 
محکم  و  قاطع  تصمیمات  فرونشست 
ضرورت  بر  تاکید  با  او  نکرده اند.«  اتخاذ 
بازنگری در بهره برداری از چاه ها، برداشت 
مدیریت  و  زیرزمینی  سفره های  از  آب 
روند  از  منابع آب، گفت: »برای جلوگیری 
قدرتی  به  نیاز  فرونشست  نرخ  افزایشی 
در  و  است  اجرایی  قدرت های  از  فراتر 
نشود،  روند گرفته  این  جلوی  صورتی که 
زیستی  محیط  بزرگ  تخریب  شاهد 

بود.«  خواهیم 

هشدار سازمان زمین شناسی

فرونشست،سراسرایرانرافرامیگیرد
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی: پیش بینی می شود استان های گیالن و مازندران نیز طی سال    های آینده دچار 
فرونشست شوند

قدمت حضور انسان در 
ماسوله به 4هزار سال رسید

و  ماسوله  منطقه  در  انسان  حضور  پیشینه 
کوهستان های اطراف آن، دست کم تا چهار 

هزار سال به عقب رفت.
پژوهشی  پایگاه  مدیر  سنایی،  محمد 
خبر  این  اعالم  با  ماسوله  میراث فرهنگی 
امکان سنجِی  مقدماتی  بررسی  »با  گفت: 
تکمیل  راستای  در  که  باستان شناسی 
حضور  با  ماسوله،  جهانی  ثبت  پرونده 
پایگاه  ایران،  ملی  موزه  از  باستان شناسانی 
ماسوله  میراث فرهنگی  پژوهشی  ملی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  و 
شد،  انجام  گیالن  استان  صنایع دستی 
شواهد جدیدی از فرهنگ های اواخر پیش 
از تاریخی، تاریخی و دوره های اسالمی در 
ارتفاعات کوهستانی باالی 2۵00 متر ماسوله 

است.« شده  کشف 
باستان شناسان،  نظر  »طبق  افزود:  او 
انسان  می دهد که  نشان  جدید  یافته های 
دست کم از اواخر دوره مفرغ از این مناطق 
و  می کرده  استفاده  فصلی  طور  به  مرتفع 
شواهد دوره های آهن یک و  آهن سه، دوره 
نیز  ایلخانی  و  سلجوقی  آل بویه،  اشکانی، 
حاکی از تداوم این الگوی سکونتی در چهار 

دارد.« را  سال گذشته  هزار 
میراث فرهنگی  پژوهشی  پایگاه  مدیر 
بررسی  برنامه  یک  انجام  گفت:  ماسوله 
فشرده و گسترده باستان شناسی در حریم 
و  تکمیل  در  می تواند  ماسوله  منظری 
بسیار  ماسوله  جهانی  ثبت  پرونده  تقویت 
یافته های جدید  این  باشد. همچنین  موثر 
اطلس  تکمیل  در  را  پژوهشگران  می تواند 
باستان شناسی غرب گیالن به ویژه در مناطق 
مرتفع البرز یاری کند و کشف آثار سکونت 
در چنین ارتفاعات باالیی، جنبه جدیدی از 
پیش  دوره های  در  انسانی  جوامع  انطباق 
مناطق  در  اسالمی  و  تاریخی  تاریخ،  از 

بگذارد. نمایش  به  را  گیالن  کوهستانی 

اختراع موزه ای ایرانی ها 
مدال طالی جهان را در 

ترکیه به دست آورد
موزه،  حوزه  در  ایرانی  گروه  یک  اختراع 
به  برای کشور  طال  مدال  بار  دومین  برای 
همراه آورد. این مدال طال در ششمین دوره 
در  ترکیه  اختراعات  بین المللی  نمایشگاه 

آمد. دست  به  استانبول  شهر 
رحیمی  حاجی  مرجان  محمودرضا گرجی، 
حفاظت  برای  توانستند  بصیری،  ساالر  و 
از اشیای تاریخی و هوشمندسازی موزه ها 
این  از  پیش  که  باشند  داشته  اختراعی 
بین المللی  مسابقات  دوره  نخستین  در 
عضو  مخترعان  )ویژه  سوئیس  اختراعات 
فدراسیون جهانی ایفیا( مدال طال را کسب 
کرده بود و حاال همان اختراع در نمایشگاه 
بین المللی اختراعات ترکیه نیز مدال طال به 

آورد. همراه 
در  گروه  این  از  نمایندگی  به  که  گرجی 
بین المللی  نمایشگاه  دوره  ششمین 
این  در  بود،  شرکت کرده  ترکیه  اختراعات 
باره توضیح داد: »این نمایشگاه از آن جهت 
از  پس  حضوری  نمایشگاه  نخستین  که 
شیوع کووید 19 بود، اهمیت زیادی داشت 
جهان  کشور   20 از  مخترع   260 آن  در  و 
ایران  از  اختراع   10 بودند که  شرکت کرده 
برای شرکت در این نمایشگاه برگزیده شده 
ایران  نمایندگان  عنوان  به  طرفی  از  بودند. 
برای ما خیلی اهمیت داشت که برای یک 
به  که  کشوری  ترکیه،  در  موزه ای  اختراع 
می دهد،  بها  خیلی  گردشگری اش  صنعت 

آوردیم.« دست  به  طال  مدال 

آغاز مرمت های اضطراری 
کاروانسرای قطور خوی

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:  غربی  آذربایجان  صنایع دستی 
»مرمت های اضطراری کاروان سرای تاریخی 
قطور خوی زیر نظر کارشناسان این اداره کل 

است.« شده  آغاز 
جلیل جباری، با اعالم این مطلب اظهار کرد: 
»کاروان سرای تاریخی قطور خوی از جمله 
در  ثبت  برای  استان  پیشنهادی  سه گزینه 
ایران  کاروانسراهای  میراث جهانی  پرونده 

است.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
»از  افزود:  غربی  آذربایجان  صنایع دستی 
مهر  اواسط  در  یونسکو  آنجا که کارشناسان 
سال جاری برای بررسی این پرونده به ایران 
سفر می کنند مرمت کاروانسرای قطور خوی 
گرفت.« قرار  کار  دستور  در  فوریت  قید  با 

قطور  کاروانسرای  بر  »عالوه  عنوان کرد:  او 
خوی، دو کاروانسرای شرکت نفت ارومیه و 
دیگر  دو گزینه  نیز  کاروانسرای خان  خوی 
جهانی هستند.« ثبت  برای  غربی  آذربایجان 

رئیس سازمان زمین شناسی 
با تاکید بر اینکه پیش بینی 
می شود استان های گیالن و 
مازندران نیز طی سال    های آینده 
دچار فرونشست شوند، گفته 
است: از 606 دشت موجود 
در کشور بیش از 300 دشت 
ممنوعه هستند و بقیه دشت ها 
نیز شرایط مناسبی ندارند

|پیام ما| فرونشست تمام گستره کشور را در برگرفته است و فقط دو نقطه از این جغرافیا سالم مانده است؛ استان های گیالن و مازندران. 
هشدار تازه سازمان زمین شناسی اما نشان می دهد این دو استان هم در امان نیستند و با ادامه روند تخلیه آبخوان ها، در سال های آینده 
سراسر ایران گرفتار فرونشست خواهد بود. مرگ آبخوان ها بی توجه به نرخ باالی 30 سانتی متری فرونشست کشور ادامه پیدا کرده و به 
گفته رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در حال حاضر از 606 دشت کشور بیش از 300 دشت ممنوعه هستند و در 

وضعیت قرمز قرار دارند و شرایط باقی دشت ها هم خوب نیست.

|  
سنا

 ای
 |

بر اساس آمارهای در اتحادیه 
اروپا اگر در منطقه ای 4 میلی متر 
فرونشست ایجاد شود، آن منطقه 

وارد شرایط بحرانی می شود و 
وقتی در ایران صحبت از سانتی متر 
می کنیم، باید متوجه شویم که دچار 

شرایط بسیار حادی شده ایم

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 1400603190۷8006213 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا محمدیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از 
رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 200 مترمربع پالک 24642 
فرعی از 2۷8۷ اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 
22 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۷۷8
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

اراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  1400603190۷8006011 هیات موضوع  برابر رای شماره 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  قناتغستانی   دهقانی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
2980281263 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181 مترمربع پالک 24۷22 
فرعی از 2۷8۷ اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان کوچه آسیاباد جنوبی شرقی 16 سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای محمد حائری کرمانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۷93
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1400603190۷8006019 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
 63 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  باغگلی  ابراهیم  آقای  متقاضی 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 12۵ مترمربع پالک 
16662 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی 

از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان شهرک صنعتی 
شهرک تور و طناب کوچه 8 سمت چپ درب چهارم سمت چپ خریداری 
از مالک رسمی خانم کتایون سروشیان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 810
 : دوم  نوبت  انتشار  1400/0۷/11-تاریخ   : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

1400/0۷/2۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 1400603190۷8006186 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی زارعی  فرزند مجید بشماره شناسنامه 298016۵۵30 صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98.3۵ مترمربع پالک 60۷ فرعی از 4220 اصلی 
واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 43)گلستان( شرقی یک خریداری از 
مالک رسمی آقای مهدی محمد رفیع  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۷88
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 1400603190۷800۵۷۷1 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل حجتی نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2۵۷4 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 21۷.۷2 مترمربع که مقدار 32.88 مترمربع از عرصه ششدانگ آن 
متعلق بوقف است پالک 13۵9 فرعی از 2۷86 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان جاده شرف 
آباد کوچه اوراقی طهمورثی سمت چپ کوچه 2  خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 804
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1400603190۷8006209 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن کریمی ده مالئی فرزند علی بشماره شناسنامه 
2980۷34489 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
140 مترمربع پالک 16۷11 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان 
بزرگراه امام بلوار شهیدان محمدی 16 سمت راست خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد باقر مقتدر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۷9۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1400603190۷8006022 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صغری اسدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 964 صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
2۵3.88 مترمربع که مقدار 91.۷۵ مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق 
بوقف استو در اجاره مالک متن می باشد پالک 221۵1 فرعی از 1۷83 
بلوار جهاد خیابان یاسین  اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان 
کوچه 10خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم طباطبائی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 802
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
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مشکل جدید پسماندهای پزشکی در پی همه گیری کرونا در اندونزی

پسماندهایپزشکیدر»جاکارتا«تلنبارشد

| روزنامه نگار |

| شهره صدری |

وزیر نیرو تاکید کرد

لزوم سرعت بخشی به اجرای طرح آب رسانی غدیر
وزیر نیرو گفت: در اجرای طرح آب رسانی غدیر 
هنوز با نقطه مطلوب فاصله است و نیاز است 
برویم. علی اکبر  بیشتری پیش  با سرعت  تا 
پمپاژ  ایستگاه  از  بازدید  حاشیه  در  محرابیان 
در  انجام شد،  مهرماه  امروز، 10  ام الدبس که 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سفر به خوزستان 

مسایل مربوط به آب و فاضالب و به ویژه طرح 
گزارش  به  می شود.  بررسی  غدیر  آب رسانی 
ایسنا، وی افزود: در سفر یک ماه گذشته دولت 
با حضور رئیس جمهور به خوزستان، طرح هایی 
مصوب شد که مهمترین علت سفر به خوزستان 
نیز بررسی اجرای آن مصوبات و طرح ها است. 

طرح  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
آب رسانی غدیر گفت: در ماه اخیر این پروژه 
همه  تقریبا  و  داشته  اجرا  در  خوبی  سرعت 
جبهه های کاری آن فعال شده است. محرابیان 
عنوان کرد: در اجرای طرح آب رسانی غدیر هنوز 
با نقطه مطلوب فاصله است و برای اجرا نیاز 
او  برویم.  پیش  بیشتری  با سرعت  تا  است 
افزود: مرحله اول پروژه آب رسانی غدیر در طول 
سالیان قبل اجرا شده است و در این زمینه 10 
مترمکعب بر ثانیه آب از کرخه در شبکه شهرها 

وزیر  می شود.  تزریق  خوزستان  روستاهای  و 
نیرو عنوان کرد: در سفر ماه گذشته دولت به 
خوزستان مصوب شد این 10 مترمکعب بر ثانیه 
ایستگاه های  و  جدید  خطوط  اجرای  با  آب، 
پمپاژ جدید به 20 متر مکعب بر ثانیه برسد. 
است که  این  مهم  نکته  داد:  ادامه  محرابیان 
بتوانیم 10 متر مکعب آب  را از منبع آب جدید و 
از دز برداشت و به شبکه تزریق کنیم. او افزود: 
با اجرای طرح غدیر، حجم آب برای 26 شهری 
که در مسیر اجرای طرح هستند تا 10 سال آینده 

کفایت می کند و مساله ای در تامین آب نخواهد 
بود و تا 10 سال آینده آب پایدار خواهند داشت. 
وزیر نیرو بیان کرد: مساله مهم این است که آب 
گوارای دز در شبکه آب شرب خوزستان تزریق 
درباره  به سوالی  پاسخ  در  محرابیان  می شود. 
سرشاخه های  از  آب  انتقال  طرح های  اجرای 
خوزستان عنوان کرد: وزارت نیرو پیگیر طرح های 
مصوب است و بحث صدور مجوز محیط زیستی 
برای طرح های انتقال آب مثل ونک سولگان و 

... را باید از دستگاه مربوطه پیگیری کرد.
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وضعیت قرمز 
برای سواحل و بنادر 
سیستان و بلوچستان 

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر 
جدی  هشدار  راستای  در  دریانوردی گفت:  و 
سازمان هواشناسی درباره وزش  توفان شدید 
در سراسر سواحل مکران از چابهار تا تنگه هرمز، 
این  توفان به صورت لحظه ای رصد و ارزیابی 
شده و نگرانی بابت خسارات احتمالی در بنادر، 
سواحل و حتی پسکرانه های این استان نداریم.
طی  هواشناسی  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 
و  شدید  توفان  وزش   از  گذشته  روزهای 
سهمگین در سراسر سواحل مکران از چابهار تا 
تنگه هرمز در روزهای جمعه )نهم مهر ماه( تا 
دوشنبه )دوازدهم مهر ماه( خبر داد و بر این 
اساس قرار بود تا آماده باش کاملی در استان 
و  بحران  مدیریت  برای  سیستان و بلوچستان 
شود. اعالم  احتمالی  خسارات  از  پیشگیری 

نادر پسنده، مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی، در این باره گفت: از 
سه شنبه هفته گذشته اولین نشانه های  توفان 
بر اساس نقشه های ماهواره ای توسط سازمان 
محض  به  و  شد  مشاهده  هواشناسی کشور 
دریافت گزارش اولیه تا ظهر همان روز )با توجه 
توفان شدید و  بود که   این  ارزیابی  اینکه  به 
سنگینی باشد( کمیته بحران را تشکیل داده 
و این جلسات بین چهار بخش فنی، دریایی، 
دیگر  برگزار شد.   همچنین   HSE و  بندری 
همکاری  نیز  متولی  دستگاه های  و  بخش ها 
برای  افزود:  او  داشتند.  ما  با  مناسبی  بسیار 
اینکه کشتی های تجاری و شناورهای صیادی 
در مسیر  توفان قرار نگیرند و گرفتار نشوند به 
بخش  دریایی سازمان بنادر و سازمان شیالت 
دریا  در  تا  کردیم  اعالم  کاملی  باش  آماده 
نباشند و از سوی دیگر کشتی هایی که در بنادر 
هستند طناب هایشان محکم شده تا پاره نشود. 
همچنین با سازمان هواشناسی، محیط زیست 
همکاری  نفت  و شرکت  قاره  فالت  و شرکت 
تنگاتنگی داشتیم چرا که نمی خواستیم  این 
باشد  داشته  محیطی  زیست  عواقب  حادثه 
نفت  ویژه عملیات  به  و  تانکری  و شناورهای 
مواجه  آسیب  با  است  هوایی جاسک ممکن 
شوند بنابراین همه آن ها را هماهنگ کردیم و 
هر کسی در کمیته بحران در بخش خودش 
و  ایمنی  مدیرکل  است.  دیده  را  الزم  تدابیر 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  حفاظت 
ادامه داد: مهمترین کار این بود که بخش امداد 
نیز برای همه احتماالت در حالت  را  و نجات 
آماده باش قرار دادیم و برای این  توفان چهار 
ارزیابی ها  این  در  کردیم.  پیش بینی  سناریو 
دو سناریو این بود که  توفان از مسیر هند یا 
پاکستان عبور کند و به دریای عمان و نهایتا 
سواحل ایران نرسد و دو سناریو دیگر این بود 
که به دریای عمان وارد شده و تا تنگه هرمز هم 
پیش روی کند. نهایتا بدترین سناریو را در نظر 
گرفتیم و برای رسیدن  توفان به سواحل ایران و 
پیش روی آن تا تنگه هرمز خود را آماده کردیم.  
البته تا کنون  توفان به گونه ای پیش روی کرده 
به  رو  اکنون  و هم  دریای عمان شد  وارد  که 
روی سواحل چابهار است.  پسنده گفت: همه 
فیلم ها  و  عکس ها  آخرین  مبنای  بر  گروه ها 
مسیر  توفان را دنبال کرده و آن را به صورت 
لحظه ای رصد می کنند.  بنابراین تا این لحظه 
نگرانی بابت خسارت  توفان به حوزه بندری و 
آماده  آن  برای  را  نداریم چرا که خود  دریایی 
کرده ایم. ارزیابی ما این است که این  توفان در 
حوزه دریایی و بندری آسیبی به ما نخواهد زد.

در  است که  چیزی  اولین  تعفن شدید  بوی 
محل دفن زباله شهر بیکاسی در 30 کیلومتری 
سویوتو،  باگونگ  می رسد.  مشام  به  پایتخت 
اتحاد  نام  به  غیردولتی  سازمان  یک  رئیس 
از دو دهه  ملی برای پسماند است که بیش 
در  پسماند  مدیریت  شدن  بهتر  برای  است 
همان  از  سویوتو  می کند.  فعالیت  اندونزی 
روزهای اولیه همه گیری کرونا متوجه انباشت 
پسماندهای پزشکی در محل دفن زباله جاکارتا 
شد. کیسه های پسماند پزشکی با پسماندهای 
خانگی جمع آوری شده از سطح شهر در محل 
است.  مشاهده  قابل  خوبی  به  زباله  دفن 
بسته های مصرف شده تست  کووید 19 در میان 

به خوبی دیده می شود. پسماندها 

تست های تشخیص  کووید- 19 در 
میان پسماندهای شهری 

براساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان 

در  پزشکی  پسماندهای  دفع  میزان  ملل، 
جاکارتا و چهار پایتخت آسیایی دیگر ۵00 درصد 
افزایش یافته است. سویوتو می گوید، تخلیه 
پسماندهای پزشکی در سطل های مخصوص 
و  بیمارستان ها  برای  شهری  پسماندهای 
کلینیک ها بسیار ارزان تر است  و آنها از پرداخت 
هزینه دفع پسماند تجاری رها می کند. طبق 
باید  پزشکی  پسماندهای  اندونزی،  در  قانون 
سوزانده شوند و یا استریل شوند. اما واقعیت 
این است که تنها 4 درصد از 3000 بیمارستان 
اندونزی دارای مجوز برای سوزاندن پسماندهای 
خود هستند. در ژوئیه 2021، وزیر محیط زیست 
و جنگلداری اندونزی به مشکل رو به افزایش 
پسماندهای پزشکی اعتراف کرد. او اعالم کرد 
و  برای کلینیک ها  را  قوانین  برخی  دولت  که 
بیمارستان هایی که با افزایش پسماند روبه رو 
داده  اجازه  آنها  به  می کند.  تسهیل  هستند، 

می شود تا از برخی کوره های زباله سوز غیرمجاز 
تحت نظارت این وزارتخانه استفاده کنند.  این 
پاسخ برای فعاالن محیط زیست جاکارتا که 
چند دهه است برای مدیریت صحیح پسماند 
تالش می کنند، کافی نیست . سویوتو در این باره 
گفت: دولت ها باید فناوری حرارتی یا فناوری 
پسماندهای  بردن  بین  از  برای  را  زباله سوز 
پزشکی، به ویژه پسماندهای مربوط به درمان 

همه گیری کرونا را ارائه دهند.

در مرکز تولید پسماند پزشکی
به  اندونزیای  روزنامه نگار  رنالدی،  ادی   
اندونزی مراجعه می کند.  دانشگاه  بیمارستان 
انتظار  در  مراجعه کنندگان  طویل  صف  از  او 
درمان با ماسک هایی که بر چهره دارند گزارش 
می دهد. از 160 تا 1۷0 بیمار که هر روز در این 
بیمارستان بستری می شوند، 80 درصد مبتال به  
کووید-19 هستند. سیتی کورنیا آستونی، مدیر 

نحوه  تشریح  ضمن  بیمارستان  پسماندهای 
مدیریت پسماندهای پزشکی در بخش های 
بیمارستان، محل نگهداری پسماندها را در پشت 
بیمارستان نشان می دهد. در این محل کارگرانی 
بعد از وزن کردن پسماندها، آنها را برای جمع 
آوری آماده می کنند. میزان تولید پسماند در این 
بیمارستان طی همه گیری ویروس  کووید-19 
به چهار برابر در ماه رسیده است. این بیمارستان 
قبال دارای زباله سوز برای امحاء پسماندهای 
بیمارستانی بود، ولی با خراب شدن دستگاه، 
هم اکنون باید به ازای هر کیلو پسماند ۷0 سنت 
جهت دفع آن هزینه پرداخت کند. برای تولید 
10 تن زباله در ماه این رقم قابل توجهی برای 
بیمارستان است. در محل دفن زباله، همیشه 
صدها نفر در میان زباله ها به دنبال مواد قابل 
پسماندهای  انباشت  این  می گردند.  بازیافت 
خطرناک  بسیار  افراد  این  برای  بیمارستانی 

است. حتی کیسه های سرم و برخی از لوازم 
پزشکی به قیمت خوبی به کارخانه های بازیافت 

فروخته می شود.

رفتگران و واسطه ها
ویلسون پاندیکا، دبیرکل بازیافت کنندگان 
پالستیک اندونزی است. این انجمن  دارای 120 
شرکت بازیافت پالستیک است. به گفته او این 
صنعت به شدت به بخش غیررسمی وابسته 
از جمع آوری  است. همچنین تهیه پالستیک 
پیچیدگی  به  منجر  زباله  غیررسمی  کنندگان 
زنجیره تامین با الیه ای از واسطه ها شده است . 
این جمع آوری کنندگان در تهدید جدی سالمت 
هستند. جراحت با سوز ن های پزشکی می تواند 
منجر به عفونت های جدی شود. در حومه شهر 
زباله، محله  نزدیکی محل دفن  جاکارتا و در 
بازیافت  قابل  مواد  مردم  که  هستند  هایی 
را از زباله ها جدا می کنند و به مراکز بازیافت 

می فروشند.

راه حل های مشکل
سیستم مدیریت پسماند اندونزی یکی از 
دغدغه های جدی فعاالن محیط زیست است. 
از 400 محل دفن زباله دارد  این کشور بیش 
زباله  زباله در محل های دفن  . عمل تخلیه 
بدون مدیریت مناسب، کوه های زباله با ارتفاع 
40 متری را در یکی از محل های دفن جاکارتا 
ایجاد کرده است. این محل دفن که در دهه 
1980 ساخته شده است، روزانه ۷۵00 تن زباله 
را دریافت می کند. به گفته مقامات ظرفیت این 

محل دفن در سال 2021 تمام می شود.

محل دفن زباله در 30 کیلومتری 
پایتخت اندونزی

دکتر حنیف دوام عبدهللا، دانشمند مرکز علمی 
مساله  باره گفت:  این  در  اندونزی   Cibinong
استفاده از ماسک های یکبار مصرف یک معضل 
جدید در تولید زباله است . تقریبا ۵0 درصد از 
جمعیت شهری اندونزی از ماسک های یکبار 
مصرف استفاده می کنند، با مصرف 130 میلیون 
نفر از ماسک چیزی حدود 100 تن پسماند تنها  
از مصرف ماسک در این کشور تولید می شود. 
دکتر دوام و تیمش به مدت پنج سال است 
که در خصوص بازیافت تجهیزات پزشکی حاوی 
پالستیک کار می کنند. آنها دستکش ها، عینک ها، 
به  تبدیل  برای  را  تجهیزات  و سایر  روپوش ها 
ماده اولیه پالستیکی آماده می کنند. بطور مثال، 
آنها ابتدا ماسک ها را با استفاده از الکل یا ماده 
ضدعفونی کننده، استریل می کنند. سپس آنها 
را خشک می کنند. سپس ماسک های خشک 
شده را در دمای 1۷0 درجه سانتی گراد ذوب می 
کنند. پالستیک ذوب شده از دستگاه به شکل 
گلوله های پالستیکی در می آید و می توان از آن 
دکتر  استفاده کرد.  دیگر  وسایل  برای ساخت 
دوام به نقش این بازیافت از تجهیزات پزشکی 
در صنایع بازیافت کوچک اشاره می کند. نتایج 
این تحقیقات می تواند در آینده صنایع بازیافت را 
به سمت استفاده از پسماندهای پزشکی ترغیب 

کند.

منبع: الجزیره به نقل از »آخرین اخبار 
محیط زیستی جهان«

در محل دفن زباله جاکارتا – پایتخت اندونزی –  از دست کش و ماسک گرفته تا سرم و سوزن و تست های مصرف شده  کووید 19، 
همه جا به عنوان پسماندهای پزشکی دیده می شود. ادی رنالدی، روزنامه نگار اندونزیایی گزارشی را از تاثیر همه گیری بر سیستم زباله 
اندونزی، در زمان همه گیری  کووید 19 تهیه کرده است. او برای تهیه گزارش به محل های دفن زباله، قبرستان ها، بیمارستان ها و 

سردخانه ها مراجعه کرده است .

 مساله استفاده از ماسک های 
یکبار مصرف یک معضل جدید 

در تولید زباله است . تقریبا 
۵0 درصد از جمعیت شهری 
اندونزی از ماسک های یکبار 
مصرف استفاده می کنند، با 
مصرف 130 میلیون نفر از 

ماسک چیزی حدود 100 تن 
پسماند تنها  از مصرف ماسک 

در این کشور تولید می شود

شاپور کریمی - سرپرست شهردار پارس آباد مغان

آگهیمزایدهعمومیمرحلهچهارم
شماره:40–1400

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجّوز شماره 400/208 ش - 1400/04/20 شورای اسالمی شهر ،  شش دانگ عرصه تعداد 9  
قطعه زمین با كاربری تجاری را از پالك های ثبتی 1/ 115/105 اصلی و 115/105 اصلی واقع در شهرپارس آباد، ضلع جنوبی زمین ترمینال را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

نوبت اول:1400/07/11-  نوبت دوم 07/12/ 1400  

) الزم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد 
گرفت(.

یاارائه  1- واریز نقدی سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 3100000883006 
ضمانت نامه بانکی )حداقل با اعتبارسه ماهه(

2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با شخص برنده نزد شهرداری باقی 
خواهد ماند و در صورت انصراف هرکدام و یا عدم واریزی مبلغ پیشنهادی ظرف مدت 

۷ روز ، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری 

مختار است. 
4- سند قطعات مورد مزایده بنام شهرداری نبوده و اسناد انتقال قطعات بصورت 

قرارداد صورت خواهد گرفت.
۵- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند ، هزینه آماده سازی، هزینه نشر آگهی 

و سایر هزینه ها برعهده برنده مزایده می باشد. 
6- نفر برنده موظف است ظرف مدت 7 روز وقت اداری نسبت به واریزی کل مبلغ 

پیشنهادی بصورت نقد و یکجا اقدام نماید . 
۷- به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فیش سپرده و تحویل خارج از 

مهلت قانونی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- هزینه خرید اسناد هرقطعه مبلغ 500/000 ریال بوده که میبایست بشماره حساب 

3100000315007 بنام شهرداری واریز گردد.
9- پیشنهاد قیمت برای هر قطعه میبایست بصورت مجزا ارائه گردد و به پیشنهادات 

بصورت تجمیعی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- نحوه ارائه پیشنهاد : شرکت کنندگان می بایست بعد از تكمیل مشخصات و ارائه 
پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR سپرده و یا ضمانت 
نامه شرکت در مزایده را در پاکت )الف( اسناد مزایده را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت 
را در پاکت )ج( و هر سه پاکت را به صورت الک شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ 

قرارداد و به حراست شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند. 
10- مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده :ازمورخه    1400/0۷/11 تا آخر وقت اداری 

مورخه    1400/0۷/13         
11- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :از مورخه    1400/0۷/14 تا آخر وقت اداری 

مورخه   1400/0۷/24
12-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :در مورخه   1400/0۷/2۵ -    دفتر شهردار - ساعت 

1۵ بعد از ظهر .
13- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و كسب اطالعات 
و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( 

WWW.SETADIRAN.IR  امكانپذیر است.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر قطعه )ریال(مساحتابعاد هرقطعهشماره قطعهردیف

225/000/000-/404/450/000/000 مترمربع10*4قطعات شماره 118-20

225/000/000-/404/530/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 221

230/000/000-/404/570/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 322

230/000/000-/404/600/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 423

240/000/000-/404/650/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 524

240/000/000-/404/700/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 625

240/000/000-/404/750/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 26 7

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

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

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

برابر رای شماره 1۷30 14006030106000هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شیرازی فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 13181 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت 6۷ مترمربع از پالک شماره 2۷2 فرعی از 106 اصلی واقع در باغ 
صالح بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت منوچهر فالحی احدی از ورثه 
موسی الرضا فالحی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۷/11

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 281

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس  

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

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

برابر رای شماره 1400603060160000۵۵ مورخ _1400/0۵/10 هیات اول  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ورقه مرحوم محمد حسین دالرامی در یک 
باب منزل مسکونی    به مساحت ۵99  متر مربع پالک ۷48 فرعی از 
یک اصلی  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/11

حسین مهر جو 
رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

نوبت دوم
نوبت دوم

مفقودیمفقودی
تیپ  وانت سایپا  برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   1395 مدل   151
شاسی  شماره  به  و   M135553279 موتور 
علی  محمد  نام  به   NAS451100G4912856
است. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود  ابوچناری 
جغتای

رنگ   405   GLX  XU7 پژو  خودرو  سبز  برگ 
نقره ای متالیک مدل 1398 به شماره پالک  ایران 
 124K1324165  79 – 112 ق 79  و شماره موتور
  NAAM01CE7KK155885 شاسی   شماره  و 
از  و  است  مفقود گردیده  ذوالقدر  علیرضا  نام  به 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه 

مفقودی

مفقودی

برگ سبز خودروی سواری سایپا 
تیپ تیبا مدل 1400 به شماره موتور 
M15/9218640  و شماره شاسی  
به    NAS811100M5740707
ل   397 ایران   79 پالك  شماره 
64 به نام آقای ابوالفضل كوچك 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  خانی 

اعتبار ساقط می باشد .

سواری  خودروی  كمپانی  سند 
 206 تیپ   پژو  سیستم  بك  هاچ 
TU5  مدل 1394 به شماره موتور  
شاسی   شماره  163B0160292  و 
به    NAAP13FEXFJ310443
شماره پالك 99 ایران 961 ج 91 به 
نام آقای مهدی تفنگ ساز رحیمی 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

. باشد  می  ساقط 

نوبتاول
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از نظر من به عنوان یک عضو 
شورا، آقای زاکانی اکنون شهردار 
رسمی و قانونی تهران است 
و حکم ایشان نیز توسط وزیر 
کشور تایید و امضا شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
در واکنش به طرح شکایت یک فعال اصولگرا از 
شهردار گفت: از نظر من به عنوان یک عضو شورا 
آقای زاکانی اکنون شهردار رسمی و قانونی تهران 
است و حکم ایشان نیز توسط وزیر کشور تایید 
و امضا شده است. »ناصر امانی« عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به 
سیاسی  فعاالن  از  یکی  توییت  درباره  سوالی 
اصولگرا مبنی بر طرح شکایت از آقای زاکانی به 
دلیل غیرقانونی بودن حکم شهردار و مطرح کردن 
اینگونه  اینکه  از جمله  توییت  این  در  مباحثی 
انتخاب های سیاسی و عدم پایبندی به قانون 
منجر  قانونی  نهادهای  از  مردم  بی اعتمادی  به 
می شود، به ایلنا گفت: از نظر من به عنوان یک 
عضو شورا، آقای زاکانی اکنون شهردار رسمی و 
قانونی تهران است و حکم ایشان نیز توسط وزیر 
کشور تایید و امضا شده است. همه افراد حق اظهار 
نظر دارند و در چارچوب قانون هر کسی می تواند 
حرف بزند و پیگیری کند، اما ما ایشان را شهردار 
قانونی و رسمی شهرداری تهران می شناسیم و 
تا وقتی که در چارچوب قانون و اختیارات شورا 
عمل می کند، حتما از ایشان حمایت می کنیم.  او 
در پاسخ به اینکه عملکرد آقای زاکانی را در این 
مدت چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: هنوز برای 

ارزیابی عملکرد زود است چرا که شاکله مدیریتی 
با منصوب شدن مدیران اصلی و  را نچیدند و 
معاونان و انجام فعالیت ها می شود، قضاوت کرد. 
خوشبین هستم و امیدوارم براساس برنامه ای 
که به شورا داده اند و اعتمادی که شورای شهر 
باشند.   داشته  موفقی  عملکرد  ایشان کرده،  به 
امانی در مورد نظارت بر فعالیت شهردار گفت: 
اگر شهردار در چارچوب وظایف و برنامه هایی که 
به شورا ارائه کرده عمل کند، شورا از او حمایت 
می کند و هر وقت نیز احساس کند که خارج از 
چارچوب عمل می کند، اعضای شورا هم می توانند 
سوال کنند و هم می توانند استیضاح کنند. اینها 
مواردی است که قانون برای شورا پیش بینی کرده 
است. هر مقامی که توسط نهادهای دموکراسی 
چه ملی و چه محلی انتخاب می شود نهاد ناظر 
از چارچوبی که تعریف کرده  اگر احساس کند 
خارج شده می تواند به او تذکر دهد یا از سایر ابزار 

قانون استفاده کند. 
بدنه شهرداری  از  خارج  انتصابات  درباره  امانی 
اظهار کرد: با توجه به صحبت های آقای شهردار 
بعید می دانم که بعد از معاونان، خارج از بدنه 
موارد  در  مگر  انتخاب کنند  نیرویی  شهرداری 
خود  نیروهای  از  میانی  مدیران  عمده  استثنا. 

می شوند. انتخاب  شهرداری 

سازمان فضایی ایران با به کارگیری فناوری 
را  از دور دمای سطح زمین کشور  سنجش 
در بازه زمانی شش ماهه اول سال محاسبه 
از  یکی  زمین  سطح  دمای  است.  کرده 
ناحیه ای  برنامه ریزی  در  مهم  معیارهای 
می تواند  شاخصه  این  است.  منطقه ای  و 
و  زیست  محیط  کاربردی  برنامه ریزی   در 
اطالعات  بنابر  قرار گیرد.  نظر  کشاورزی مد 
سازمان فضایی ایران این نوع از دما تابعی 
است که  زمین  سطح  در  خالص  انرژی  از 
و  زمین  سطح  به  رسیده  انرژی  مفدار  به 
جریان  و  رطوبت  سطح،  گسیل مندگی 
خبرگزاری  دارد.  بستگی  اتمسفر  هوای 
نوشته  اینباره  در  کوتاهی  گزارش  در  مهر 
:»سازمان فضایی با استفاده از دمای روزانه 
دمای  حداکثر  نقشه  توانسته  زمین  سطح 
جغرافیایی  توزیع  و  کند  برآورد  را  ماهیانه 
الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی 
این  به  استناد  با  همچنین  بررسی کند.  و 
دمای  حداکثر  نقشه های  می توان  داده ها 
تاریخ مشابه  به  را نسبت  و فصلی   ماهیانه 
در سال های گذشته مورد بررسی قرار داد.« 
که  می دهد  نشان  شده  انجام  بررسی های 
بیشترین دمای ثبت شده در کشور مربوط 
درجه سانتیگراد   80.6 ماه حدود  به خرداد 
آغاز  دما  روند کاهش  آن  از  پس  و  است 

بررسی های  مطابق  همچنین  است.  شده 
انجام شده گرم ترین استان های کشور در 6 
ماهه اول سال 1400 استان های خوزستان، 
ایالم،  بوشهر،  سیستان و بلوچستان،  کرمان، 
اصفهان، خراسان  یزد،  کرمانشاه، هرمزگان، 

بوده اند.  گلستان  و  جنوبی 

اهمیت باالی سنجش 
دمای سطح زمین 

استارتاپ  مدیرعامل  حسینی،  محسن 
کنترل  مسئوالن  از  یکی  که  کشتیار 
سازمان  در  زمین  سطح  دمای  اندازه گیری 
فضایی ایران بوده است به روزنامه پیام ما 
با استناد به تصاویر  می گوید این پژوهش 
ماهواره ای لندست هشت آمریکا و ماهواره 
می گوید  او  است.  شده  استنباط  مودیس 
دارد  وجود  حرارتی  باند  ماهواره ها  این  در 
از سطح  نقاطی  دمای  یکبار  روز   1۵ که هر 
»اندازه گیری  می کند:  اندازه گیری  را  زمین 
دمای سطح زمین از اهمیت باالیی برخوردار 
است. می تواند اطالعاتی درباره رشد گیاهان 
را  سوزی  آتش  مستعد  مناطق  حتی  یا 
خام  داده های  او  به گفته  مشخص کند.«  
ماهواره ها  این  سوی  از  شده  اندازه گیری 
سازمان  و  می گیرد  قرار  سایت ها  روی 
را  آن  می تواند  خاصی  الگوریتم  با  فضایی 

از سال ها پیش  داده ها  پایش  تحلیل کند. 
پیدا  ادامه  نیز  آینده  در  و  صورت می گرفته 
می کنند. اما این داده ها با داده های سازمان 
حسینی  دارد؟  تفاوتی  چه  هواشناسی 
می گوید ایستگاه های هواشناسی عموما در 
ارتفاع دو متری قرار دارند و محدودند. »به 
یا  مهرآباد  ایستگاه  دو  تهران  در  مثال  طور 
امام  خمینی دمای هوا را مشخص می کنند 
اما این ماهواره ها دقت باالیی دارند و حتی 
تا  هکتاری  یک  فضایی  یک  در  می توانند 
زمین  سطح  دمای  متری   4 تا   3 ارتفاع 
که  اطالعاتی  میان  در  کنند.«  محاسبه  را 
است،  کرده  استخراج  فضایی  سازمان 
و  کرمانشاه  و  ایالم  مانند  شهرهایی  نام 
شهرهایی  می خورد.  چشم  به  نیز  گلستان 
که گمان نمی رود، دمای سطح زمینشان از 
ابتدایی  فصل  دو  در  یزد  مانند  استان هایی 
می گوید گاهی  حسینی  باشد.  سال گرم تر 
می تواند  هم  شده  خشک  گیاهی  پوشش 
باشد  موثر  زمین  سطح  دمای  افزایش  در 
وجود  و شمال کشور  در غرب  مساله ای که 
عموما  داده ها  این  پایش  او می گوید  دارد. 
گرفته  به کار  مسئول  دستگاه های  سوی  از 
نمی شود: »در جلساتی که داشتیم با استناد 
به این داده ها راه هایی برای مقابله با آتش 
سوزی در مراتع دادیم و به طور مثال تاکید 

کردیم که اگر چرای گوسفندان کنترل شود، 
احتمال آتش سوزی در غرب کشور کاهش 
چندانی  هزینه  که  راه هایی  می کند.  پیدا 
جدی  بحث ها  این  عموما  اما  ندارد  هم 
توانایی  از  کلی  طور  به  و  نمی شود  گرفته 
زمین  سطح  دمای  ماهواره ای  اندازه گیری 

نمی شود.«  استفاده 

مرداد از خرداد خنک تر بود
در  که  کشور  فضایی  سازمان  گزارش  
نشان  است،  شده  منتشر  خبرگزاری  ها 
می دهد که بیشینه دمای هوای سطح زمین 
در خرداد ماه حدود 80.6 درجه سانتی گراد 
استان های  در  دما  این  و  است  بوده 
سیستان و بلوچستان،  کرمان،  خوزستان، 
اصفهان،  یزد،  بوشهر،  ایالم،  هرمزگان، 
شده  احساس  و کرمانشاه  جنوبی  خراسان 
دمای  میانگین  که  درحالیست  این  است. 
 49.۵ حدود   1400 خرداد  در  زمین  سطح 
بیشترین  است.  بوده  سانتی گراد  درجه 
حدود  ماه  فروردین  در  زمین  سطح  دمای 
آمار  این  است  بوده  سانتی گراد  درجه   62
دمای  میانگین  می شود که  مطرح  درحالی 
 3۵.4 حدود  تاریخ  این  در  زمین  سطح 
ماه  این  در  است.  بوده  سانتی گراد  درجه 
گرم ترین  سیستان و بلوچستان  و  کرمان 
شده اند.  شناخته  ایران  استان های 
آمار دمای سطح زمین در مرداد  براساس 

است.  بوده  کمتر  خرداد  از  ماه 

این  در  که  زمین  سطح  دمای  بیشترین 
درجه   ۷4 است،  شده  محاسبه  تاریخ 
استان ها  گرم ترین  است.  سانتی گراد 
کرمان،  خوزستان،  نیز  تاریخ  این  در 
ایالم،  هرمزگان،  سیستان و بلوچستان، 
بوشهر، گلستان، اصفهان و کرمانشاه بودند. 
دمای  بیشترین  نیز  امسال  شهریور  در 
بوده  سانتی گراد  درجه   ۷1 شده،  محاسبه 
سانتی گراد  درجه   19.21 دما  کمترین  و 
است، خوزستان، کرمان، کرمانشاه و بوشهر 
و ایالم نیز در این تاریخ گرم ترین استان ها 

شده اند.  شناخته  

یافته های پژوهش ها تازه نیست 
داده های  با  آن  مقایسه  و  داده ها  این 
گذشته نشان می دهد که دمای سطح زمین 
مجید  است.  کرده  پیدا  افزایش  کشور  در 
شفیع پور، استاد دانشگاه و  رئیس موسسه 
دانشگاه  زیست  و محیط  اقلیم  تغییر  ملی 
»پیام ما«  روزنامه  با  گفت وگو  در  تهران 
می گوید: »هیات بین الدول تغییر اقلیم که 
مرجع جهانی است چندی پیش رسما اعالم 
کشورهای  از  یکی  عنوان  به  ایران  کرد که 
زمینش  سطح  دمای  میانگین  آسیا  غرب 

یک و نیم برابر میانگین جهانی بوده است« 
فضایی  سازمان  پژوهش  می کند،  تاکید  او 
باشد  قبلی  یافته های  با  تطابق  در  می تواند 
در  دما  افزایش  این  نواحی که  می تواند  و 
آن محسوس تر بوده را مشخص کند: او در 
پاسخ به این پرسش که در میان شهرهایی 
با گرم ترین دمای سطح زمین نام کرمانشاه 
می گوید  می خورد،  چشم  به  نیز  ایالم  و 
سال گذشته  چند  مطالعه ای که  »براساس 
پژوهشگاه اقلیم شناسی انجام داده است، 
کشور  غربی  استان های  که  شد  مشخص 
کشور  شمال شرق  استان های  همچنین  و 
گرمایش  از  ناشی  سوء  آثار  بیشترین 
این  می شوند،  متحمل  ایران  در  را  جهانی 
به آن معنا نیست که جای دیگری در ایران 
در  عنوان کشوری  به  ایران  نیست.  مصون 
نیمه خشک  و  خشک  اقلیم  با  آسیا  غرب 
به گونه ای که  است  آسیب پذیر  بسیار  ذاتا 
شاهد  را  تغییراتی  هم  جوی  بارش های  در 
دهه   4 در  هستیم که  این  شاهد  و  بودیم 
گذشته بین ۵ تا 6 درصد کاهش باران ها را 

کردیم.«  تجربه 

یافته های  می رسد که  نظر  به  وجود  این  با 
پژوهش سازمان فضایی برای جوامع علمی 
اقلیم  تغییر  آثار  و  نیست  تازه ای  اطالعات 
در کشور ایران در آن همچون گذشته هویدا 
داده ها  شفیع  پور»این  گفته  به  اما  است 
زیستی،  محیط  بارگذاری  برای  می تواند 
سرزمین  آمایش  و  جمعیتی  و  توسعه ای 
برای برنامه ریزان و سیاست گذاران سودمند 
از  یافته ها  این  که  است  این  مهم  باشد. 
و  دیده شود  درست  سیاست گذاران  سوی 

متناسب با آن برنامه ریزی عملیاتی شود.« 

  سازمان فضایی ایران دمای سطح زمین در شش ماهه اول سال را محاسبه کرد

زمینایرانگرمترشد
 گرم ترین استان های کشور در 6 ماهه اول سال 1400 استان های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایالم، کرمانشاه، 
هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان بوده اند
رییس موسسه ملی تغییر اقلیم دانشگاه تهران: افزایش میانگین دمای سطح زمین در ایران یک و نیم برابر میانگین جهانی است

واکنش یکی از اعضای شورای شهر تهران به خبر شکایت یک فعال اصولگرا از زاکانی: 

زاکانی تا وقتی که در چارچوب قانون عمل می کند 
از او حمایت می کنیم 

آماده باش سازمان 
مدیریت بحران در پی 

وقوع  توفان و بارش در 
جنوب شرق کشور

بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
سازمان  این  باش  آماده  اعالم  از  کشور 
و  سیستان و بلوچستان  استان های  به 
بارش  و  توفان  وقوع   قبال  در  هرمزگان 

داد. خبر  رگبار 
به  گفت:   ایسنا  به  بختیاری  علی 
سازمان  قرمز  سطح  هشدار  دنبال 
با  گذشته  روز  که  کشور  هواشناسی 
باران  شدید  بارش  احتمال  بینی  پیش 
استان  دو  در  باد  وزش شدید  و  رگبار  و 
صادر  هرمزگان  و  سیستان و بلوچستان 
این  بحران کشور  مدیریت  سازمان  شد، 
درآورد. باش  آماده  حالت  به  را  استان  دو 
ادامه داد:  در همین راستا نیز رئیس  او 
با  تماس  در  بحران  مدیریت  سازمان 
هشدارها  استان،  دو  این  استانداران 
جان  حفظ  برای  را  الزم  تاکیدات  و 
خسارات  از  جلوگیری  و  شهروندان 
احتمالی ارائه کرد و مقرر شد تا گزارشی 
این  به  نیز  شده  انجام  اقدامات  از 

شود. واصل  سازمان 
پدیده  این  جزئیات  درباره  بختیاری 
پیش بینی  گفت: طبق  نیز  جوی 
و  شنبه  روزهای  طی  هواشناسی 
یک شنبه به دلیل نزدیک شدن جریانات 
رگبار  وقوع   پیش بینی  حاره ای،  چرخند 
و رعد و برق، وزش باد شدید در مناطق 
سیستان و بلوچستان  استان  جنوبی 
دارد  وجود  هرمزگان  استان  شرق  و 
و  سیل  وقوع  احتمال  آن  پی  در  که 
خسارات  فصلی،  رودخانه های  طغیان 
شدید،  خیلی  باد  وزش  از  ناشی  وارده 
لغزندگی  معابر،  در  گسترده  آبگرفتگی 
شکستن  جاده ها،  در  دید  کاهش  و 
و تخریب سازه های سست دور  درختان 

بود. نخواهد  انتظار  از 
بحران کشور  مدیریت  سخنگوی سازمان 
نامه ای  طی  سازمان  این  اینکه  بیان  با 
مسئوالن  به  را  موارد  این  نیز  مکتوب 
سازمان ها  و  استان  دو  این  در  مرتبط 
کرده  اعالم  امدادی  دستگاه های  و 
مدیریت  سازمان  توصیه  گفت:   است، 
روز  دو  این  طی  که  است  این  بحران 
و  مسیل ها  حاشیه  در  توقف  و  تردد 
در  و  گرفته  صورت  ممانعت  رودخانه ها 
انجام  الزم  احتیاط  جاده ای  ترددهای 
آبروها،  بازگشایی و دهانه پل ها و  شود. 
موقت  سازه های  به  بخشی  استحکام 
تابلوهای  گلخانه ها  نظیر  ضعیف  و 
توصیه های  دیگر  از  نیز   ... و  تبلیغاتی 
است.   بوده  بحران  مدیریت  سازمان 

تمامی  همچنین  کرد:   اضافه  او 
و  خدماتی  و  امدادی  دستگاه های 
در  موقع  به  مداخله  برای  انتظامی 
هرگونه  از  پیشگیری  و  امدادرسانی 
باش  آماده  حالت  به  احتمالی  حادثه 
اطالع  تا  است  شده  تاکید  و  درآمده اند 
طریق  از  موقع  به  هشدار  و  رسانی 
ایمنی  نکات  رعایت  محلی،  رسانه های 
از مناطق در معرض خطر و  تردد  هنگام 

شود. انجام   ...

گزارش های منتشر شده از 
سوی سازمان فضایی کشور 
نشان می دهد که بیشینه 
دمای هوای سطح زمین در 
خرداد ماه حدود 80.6 درجه 
سانتی گراد بوده است و این دما 
در استان های خوزستان، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
ایالم، بوشهر، یزد، اصفهان، 
خراسان جنوبی و کرمانشاه 
احساس شده است

سازمان فضایی ایران با استناد به داده های دریافتی از دو ماهواره اروپایی و آمریکایی دمای سطح زمین در شش ماهه ابتدایی سال 1400 
در ایران را اندازه گیری است. داده هایی که نشان می دهد، در این بازه زمانی استان های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، 
ایالم، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان گرم ترین استان ها بوده اند. اما این داده ها از چه طریقی استخراج شدند 

و چه پیامی دارند؟ آیا نشانه هایی از بحران اقلیمی به دمای سطح زمین در کشور نیز رسیده است؟ 

|  
رنا

  ب
|

محسن حسینی، مدیرعامل 
استارتاپ کشتیار که یکی از 
مسئوالن کنترل اندازه گیری 

دمای سطح زمین در سازمان 
فضایی ایران بوده است به 

روزنامه پیام ما می گوید: 
»اندازه گیری دمای سطح زمین 
از اهمیت باالیی برخوردار است. 

می تواند اطالعاتی درباره رشد 
گیاهان یا حتی مناطق مستعد 

آتش سوزی را مشخص کند.«

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

یژه
ش و

زار
گ

آیینتجلیلازناشنوایانشاغل
درشرکتسنگآهنگهرزمینبرگزارشد

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین، دکتر محمدرضا خضری 
پور عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی شرکت گهرزمین در این مراسم 
عنوان کرد: عزیزان ناشنوا جزو بهترین همکاران 
ما هستند و بیش از آنچه که از آنها توقع می رود 
توانایی هایشان را نشان داده اند.

وی در ادامه افزود: اجازه 
برای  ناشنوایی  ندهید 
کند  محدودیت  ایجاد  شما 
با   توانند  می  ناشنوایان  و 
تقویت توانایی های خود در 
اهداف  به  دیگر  های  زمینه  
چنانچه  یابند؛  دست  خود 
و  دانشمندان  از  برخی 
ما  کشور  توانمند  مهندسان 

هستند. ناشنوایان  از 
عضو هیئت مدیره گهرزمین 

ارتقاء معیشت کارکنان  بر 
گفت:  و  کرد  تاکید  ناشنوا 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
گهرزمین به وجود همکاران 

می کند. افتخار  ناشنوا 
از  مراسم  این  پایان  در 
در شرکت  ناشنوایان شاغل 
و  گهرزمین  آهن  سنگ 
این  با  که  ناشنوایانی 
دارند،  همکاری  شرکت 

شد. تجلیل 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین
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افقی
دو  اعداد  از   - تازی  عزیز  عرب،  مادر   -  1 
رقمی - صدای كوبیدن در - بند استخوان، 
پیوندگاه2 - از اعیاد هندیها كه در اوایل فصل 
بهار است - راه میانبر، طریق کوتاه - وسیع 
و پهن، فراخ - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 
جنگهای انفصال3 - ترتیب، نظم و ترتیب، 
نژاد  ایرانی،  نژاد   - تایلند  پایتخت   - نظم 
آسیایی4 - تکرار حرف دوازدهم - نخستین 
درون  عرب،  نفی  موسیقی،  ششم  نت   -
چیزی - نام ترکی، نام آذربایجانی۵ - اهل 

اصفهان،  قدیمی  نام  تهران،  پادگان   - مكه 
اصفهان قدیم - چاق فرنگی، چاق خارجی 
پیشرفت  مایه  چهره،  سطح،   - خبر  با   -
بعضی ها6 - کالم تنفر، حرف بیزاری - از 
 - زنانه  زینتی  دستبند  زنانه،  آالت  زینت 
راهنمایی كردن، هدایت كردن۷ - مخفف اگر، 
بیماری جرب، کچل - داوطلب - شهری در 
آلمان8 - عدس، امیدوار، امید داشته شده 
- جدید - نفس، خون، نفس غنیمتی - ماه 
پرسشی، مخفف  - كلمه  انقالب9  پیروزی 
چه چیزی - چاشنی غذا - موی گردن شیر، 
موی گردن اسب - حیوانی که مرده باشد10 

- از فاکتورهای انعقاد خون - جمع دلیل، 
حجتها، برهانها - دشمن سرسخت11 - ستاره 
پروین - منزل بزرگ - چشم درد - جماعت 
تاریک   - باهوش   - دریا  موج   - بسیار12 
و بیصدا13 - استخوانی كه در شرط بندی 
می شكنند - مسافرت - همین حاال، هم 
اكنون14 - همسر زن، مردن و مرگ، مقابل 
انبیا - یک عامیانه، یك  زن - پیامبران و 
خودمانی1۵ - تشنگی - تیز و قاطع، برنده 
- فنون، فن، لم - نوای موسیقی 16 - حرف 
پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - پارچه 
كم عرض - لب كلفت1۷ - حرف یازدهم از 
الفبای فارسی، یک حرف و سه حرف - احمق 

و کودن - شهرها

عمودی
1 - كلیسایی در شهر وان تركیه - خبر گزاری 
اتریش - باال رفتن2 - محصول آب و صابون 
- بند دست، بند دست یا پا، مفصل  - جبر 
وارونه - در نوردیدن، قبیله حاتم، پیمودن3 
مهدی  از  آلبومی   - فرانسه   شاهان  از   -
سعادتی4 - سقف فرو ریخته - ارزش، قدر 
و مرتبه، پایه و اعتبار - بدهی - بدنیا آوردن۵ 
- پوست، چابك - پوشاك ستور - اثری 
از مالرو6 - ماه سرد، روز گذشته - اكنون، 
این زمان، الساعه، همین دم، الحال - مائده، 
نوعی  باستان،  فارسی   - خوان گستردنی 
كبك۷ - رایحه - پسوندی که عالمت نسبت 
است، لباس اتاق عمل - حرف انتخاب، بله 
آلمانی، حرف گزینش - نخستین امپراتوری 
عضو   - انگلیسی  ازآهنگسازان   - جهان8 
صورت، برگزیده هر چیز9 - تبریک گفتن، 
شاد باش - حرف ندا - از شهر های غربی10 

- شهر توت، جشنواره معتبر سينمائي، بخیه 
ایتالیا،  مرکز  - گریزحیوان،  دال   - درشت 
شهر بی دفاع، شهر فراری - اثر چربی11 - 
پهلوان - كار و پیشه - روده ها - برج كج 
فرانسه12 - نوعی آجیل - یاری، کمک - 

جوک13 - نت چهارم، نت قبل از سل، کلید 
آن در موسیقی معروف است - صد و یازده 
- وسیله باغبانی، دست افزار باغبان - دوش 
و كتف، كتف - ناراست14 - صوت - نام 
بازیگر1۵ - نشانه مفعولی، عالمت مفعول 

بی واسطه - خیلی کم - شهر ارگ، صدای 
كلفت - شماردن16 - رهبر حزب - ضمیر 
 - برونته  خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره، 
شهر آمریکا 1۷ - شرم، آزرم - مو وارونه - 

ترسناک، حیرت انگیز - پول خارجی

جدول شماره 2120

خراسان جنوبی

سمیه باقرزاده/ شهردار مشهد گفت: صدور انقالب باید از 
طریق ابزار فرهنگی به وسیله ارزش ها باشد که قله آن شهدا 
و معدن آن 8 سال دفاع مقدس است. ما نیز تا پای جان، 
پای دفاع، نشر و گسترش ارزش های دفاع مقدم می مانیم.
دوم  فاز  از  بهره برداری  مراسم  در  ارجائی  عبدهللا  سید   
ساختمان  افتتاح  و  مقدس  دفاع  موزه  فرهنگی،  مرکز 
مقاومت اسالمی استان خراسان رضوی، درباره صادر کردن 
ارزش های نظام، اظهار کرد: ما برای ارتباط با دنیا و برای 
صدور انقالب، نیاز به مفاهیم بین المللی داریم. اگر بتوانیم 
مفهوم قابل عرضه ای در دنیا عرضه کنیم و پیرامون آن با 
ابزار هنر تولیدی محتوا داشته باشیم؛ می توانیم ارزش های 
نظام را صادر کنیم. او با تاکید بر اینکه هالیوود با توسل به 
عناصر نفسانی جذابیت ایجاد می کند، درباره روش های 
مقابله با آن، گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری زنده 
نگه داشتن دفاع مقدس کمتر از اصل ماجرا نیست. مفهوم 
بلند ایثار جذب کننده است. اگر جان مایه یک اثر هنری 
و رویداد ایثار باشد به خودی خود کشش ایجاد می کند. 
شهردار مشهد ادامه داد: موضوع دوم می تواند دلیرمردی، 
شجاعت و رشادت باشد. اگر در سبک زندگی شهدا جستجو 
کنیم می توانیم محتواهایی اینگونه استخراج و در سطح 
بین المللی عرضه کنیم. او با ابراز خرسندی درباره افق جهانی 
ساختمان دفاع مقدس با تاکید بر اینکه طبق سیره امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، صدور انقالب با توپ و 
تانک امکان پذیر نیست افزود: آن چیزی که برای مدیریت 

شهری در جهان شهر برکت و کرامت اهمیت دارد ایجاد یک 
زبان بین المللی به مدد شهدا برای تمامی جوانان جهان 
است. ارجائی ضمن تشکر از تالش مدیرکل عمران، حمل 
و نقل ترافیک شهرداری مشهد برای برعهده گرفتن اجرای 
این پروژه، از اعضای شورای شهر مشهد مقدس خواست 
تا با حمایت های خود امکان فعالیت شهرداری مشهد را 
در این عرصه بیش از پیش فراهم آورد. زنده نگه داشتن 
روحیه ایثار و شهادت یکی از اولویت های مدیریت شهری 
است. شهردار مشهد گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شهدا 8 سال دفاع مقدس و به ویژه روحیه ایثار و شهادت 
یکی از اولویت های مدیریت شهری است. ارجائی ادامه 
داد:  یکی از عناصر هویتی هر شهر و کشور را مفاخر آن 
دانست و افزود: کشور ما در کنار مفاخر علمی، ادبی، هنری، 
سبک زندگی و روحیه ایثار و فداکاری شهدای گرانقدرمان 
نیز قابلیت عرضه در سطح بین المللی دارد که نه تنها برای 
ارتباط  او  برای جوانان جذاب است.  بلکه  جامعه جهانی 
معنوی بین دل های عاشق و شهدای گرانقدر را یک میراث 
معنوی بسیار قوی برای ایران اسالمی دانست و خاطرنشان 
کرد: مدیریت شهری از هر فعالیت ارزنده ای که در این 
راستا باشد حمایت می کند؛ زیرا معتقدیم جامعه ما نیاز 
به روحیه ایثار و شهادت و معنویت سالم و اسالمی دارد 
تا بتواند از سختی های پیش رو آسان تر عبور کرده و به 
قله ها نزدیک شود. مشهد مقدس نیاز به پل ارتباطی و زبان 

مشترک با دنیا دارد.

شهردار مشهد:
تا پای جان، پای گسترش ارزش های 

دفاع مقدس می مانیم
استان  شرکت گاز  عمومی  روابط  به گزارش   
خوزستان، عبدهللا مسرتی مدیر منابع انسانی 
این شرکت گفت: مسابقات علمی،عملیاتی و 
ورزشی امدادگران شرکت گاز استان خوزستان 
به مناسبت 194 مین روز سال)روز امداد گاز(
دلیل  به  و  عزیزان  این  آمادگی  حفظ  جهت 
پروتکل های  حفظ  و  حاکم  کرونایی  شرایط 
بهداشتی، با حضور ٢6 امدادگر از سراسر ادارات 
گازرسانی، در محل ستاد مرکزی این شرکت 
خوزستان  گاز  انسانی  منابع  شد.مدیر  برگزار 
آمادگی  مانور  واقع  در  مسابقات  این  افزود: 
نیروهای امداد گازرسانی، و یکی از راهکارهای 
مثبت برای مقابله با حوادث و بحران ها بوده، 
احتمال  مکان،  و  زمان  شرایط  حسب  بر  که 
رخ  گازرسانی  مختلف  حوزه های  در  دارد 
اول  خط  بودن کارکنان  به کار  آماده  او  دهد. 
را  امداد و تعمیرات  نیروهای  الخصوص  علی 

در  مانورهایی  داشت:  اظهار  و  خواند  ضروری 
شده،  ریزی  برنامه  و  طراحی  مسابقه  قالب 
خیلی مثمر ثمر است، چرا که معمواًل احساسی 
که در رقابت وجود دارد در مانور نیست.عبدهللا 
مسرتی ضمن تقدیر از برنامه ریزی منسجم و 
اجرای مطلوب در برگزاری این مسابقات گفت: 
٢6 نفر در قالب ٢6 تیم به همراه سرپرست در 
٣ رشته شامل؛ دو و میدانی، آزمون کتبی و 
اطفای حریق به رقابت پرداختند و توانمندی 
خود را نشان دادند. او تصریح کرد: البته هدف، 
آموزش،  نیست،  رتبه  و کسب  مسابقه  فقط 
کارکنان،  تخصص  و  توانمندی  سطح  ارتقای 
تقویت انگیزه و ایجاد روحیه نشاط آنان به ویژه 
امداد، فرهنگ سازی استفاده  نیروهای پست 
و  فیزیکی  توان  ارزیابی  ایمنی،  وسایل  از 
نقاط قوت و ضعف  فنی، شناسایی  علمی - 
از مهم ترین اهدافی است که در این مسابقات 

از سخنان  بخشی  در  دنبال می شود. مسرتی 
خود اظهار داشت: نیروهای امداد و تعمیرات با 
توجه به ماهیت کاری خود، همواره درون منازل 
مسکونی مردم و برون آن یعنی جامعه، توأمان 
ارتباط داشته، که باید در راستای فعالیت خود 
سه ویژگی اصلی تعهد، سرعت و دقت را مد 
نظر قرار داده، و اگر امداد گری احساس کند که 
حرکت او برای حاضر شدن در محل حادثه در 
حداقل زمان ممکن می تواند جان و مال یک 
انسان را نجات دهد به عنوان یک انسان وظیفه 
دارد که این خدمت را انجام دهد. او در پایان 
میان  در  امداد  برگزاری مسابقات  به  اشاره  با 
پیشکسوتان و فرهیختگان امدادگر گفت: پس 
از پایان مسابقه و جمع بندی نمرات به ترتیب 
تیم های دزفول، هفتکل، هندیجان، سوسنگرد 
و باوی به عنوان رتبه های اول تا پنجم شناخته 

و هدیه خود را دریافت کردند. 

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
از  هفته دفاع مقدس  روز  آخرین  در  شاهرود 
چیت   »حسین  خلبان  دوم  سرتیپ  میزبان 
ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  مشاور  فروش« 

بود . ایران  اسالمی  جمهوری 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود : این مراسم با 
حضور  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
شاهرود، فرماندهی ارشد آجا در استان سمنان، 
مدیران ادارات کل دستگاه های اجرایی مستقر در 
شاهرود، مدیر منطقه، معاونان و کارکنان در سالن 
آمفی تئاتر ستاد منطقه با رعایت کامل پروتکلهای 

بهداشتی برگزار شد.
امیر»چیت  فروش« با اشاره به اینکه آمریکا به 
دنبال نابودی توان موشکی ایران است گفت : از 
آنجا که ما در حوزه پهپاد جزو کشورهای مطرح 
آسیا هستیم  منطقه غرب  برتر  قدرت  و  جهان 

مسلما آمریکا با این اندیشه راه به جایی نخواهد 
برد و این امر مستلزم آن است که ما در این حوزه 
برای دستیابی به پیشرفت بیشتر تالشی مضاعف 

داشته باشیم. 
چیت فروش با بیان اینکه نقش و اقدامات نیروی 
هوایی هنوز به خوبی تبیین نشده است افزود : 
من معتقدم راه شیعه و نظام مقدس جمهوری 
پایمال  ما  شهدای  خون  و  است  حق  اسالمی 
نمی شود، شهید خالد حیدری اهل تسنن و محمد 
صانعی اهل شیعه نخستین شهدای ما بودند و 
شهید نوژه، شهید عباس دوران، شهید بابایی و  
... همه و همه در یک مجموعه بهم پیوسته نقش 
خود را در لباسشان ایفا کردند و  در عملیات های 
ثامن االئمه، شکست حصر آبادان، طریق القدس 
در  ایفا کرد.  بسزایی  نقش  هوایی  نیروی  و... 
تنها  تاکید کرد:   فروش  چیت   سرتیپ  پایان 
راه پیشرفت کشور توجه به منویات رهبر معظم 

انقالب اسالمی در سایه اقدام جهادی است و رهبر 
معظم انقالب اسالمی ما فردی باهوش و با تدبیر 
است که با یک سخنرانی همه نقشه های دشمن 
را نابود می کند و ما باید قدر این ولی فقیه شجاع 

و انقالبی را بدانیم.

مدیر منابع انسانی شرکت گاز استان خوزستان خبرداد:

حفظ آمادگی نیروهای امداد اولویت فرآیندهای گاز خوزستان است

مشاور فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسالمی:

هدف آمریکا نابودی توان موشکی ایران است

خبرگزاری  از  نقل  به  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صداو سیمای گیالن، استاندار در جلسه ستاد زراعت چوب ، این طرح را گامی 
مؤثر در صیانت از جنگل ها به ویژه هیرکانی به عنوان میراث ارزشمند خدادادی 
تأکید کرد.  دستگاهی  میان  موانع  رفع  با  آن  استمرار  بر ضرورت  و  دانست 
افزایش  و  نهاد  افراد و سازمان های مردم  اقناع سازی   : افزود  زارع  ارسالن 
و  اهداف  پیشبرد  به  زراعت چوب، منجر  به طرح  آنان نسبت  آگاهی  میزان 
با  طرح  این  ترویج  و  لزوم گسترش  بر  او  می شود.  آنان  مطلوب  همراهی 
برگزاری کارگاه های آموزشی تأکید و توزیع بخشی از نهال مورد نیاز زارعان به 
صورت رایگان را مشوق خوبی دانست و خاطرنشان کرد : کاشت نهال پس از 
برداشت در اراضی براساس قرارداد با برندگان مزایده ، باید در کوتاه ترین زمان 
ممکن عملیاتی شود. استاندار با اشاره به ضرورت نظارت و پایش مستمر بر 
کاشت نهال استاندارد گفت : با اقدامات ترویجی باید اجرای طرح زراعت چوب 
در حداقل چهار هزار هکتار تا پایان امسال عملیاتی شود. او بر همکاری بسیج 
مهندسین کشاورزی در اجرای مطلوب این طرح و تسریع در کاشت نهال در 

پنج هزار و 200 هکتار اراضی مستثنیات شناسایی شده تاکید کرد.

این  مشترکان جذب شده  تعداد  استان کرمان گفت:  مدیرعامل شرکت گاز 
شرکت در پنج ماهه نخست سال جاری به بیش از 10 هزار مشترک رسیده 

است.
با  افزود:  فالح  منوچهر  استان کرمان،  شرکت گاز  عمومی  روابط  به گزارش 
احتساب این میزان مشترک جذب شده در سطح استان، تعداد کل مشترکان 
گاز طبیعی استان کرمان به بیش از ۷08 هزار مشترک در سه بخش خانگی، 

صنعتی و عمومی رسیده است.
به گفته مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت 
شهری استان 98 درصد و جمعیت روستایی ۵2 درصد است و در مجموع 80 

درصد جمعیت این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
او در پایان با اشاره به اینکه حادثه در کمین مشترکان سهل انگار است، از 
تمامی مشترکان گاز طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت الگوی مصرف بهینه 
به توصیه های ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز به خصوص در فصول سردتر 
سال نیز توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشتی، بالفاصله پنجره  ها را باز 

و از روشن کردن وسایل گاز سوز و سایر وسایل برقی پرهیز کنند. 

یادواره  هفدهمین  مقدس،  دفاع  سالگرد  یکمین  و  چهل  با  همزمان 
با  و  و کارکنان  سرپرست  حضور  با  مازندران  شرکت گاز  شهدای گرانقدر 
هدف زنده نگه  داشتن یاد و خاطره شهیدان واالمقام و همچنین اربعین 
روابط عمومی  گزارش  به  شد.  برگزار  مرکزی  اداره  نمازخانه  در  حسینی 
سپاه  فرمانده  مسلمی«  سیاوش  »سردار  مازندران،  استان  گاز  شرکت 
کربال مازندران در این مراسم گفت: اولین انتظار شهدا از ما، والیتمداری 
دیگر  می شود  یافت  علوی  منش  در  تنها  که  را  ساده زیستی  او  است. 
به  افراد  این  در  دیگری که  نکته  افزود:  و  عنوان کرد  افراد  این  ویژگی 
دیگری  و  مادیات  به  عالقه  و  مادی  چشم داشت  عدم  می خورد  چشم 
تقید  نیایش در شرایط سخت است. سردار مسلمی،  از  برنداشتن  دست 
به زهد و تقوا و خیرخواهی برای دیگران را از دیگر انتظارات و پیام های 
انجام وظیفه  شهدا برای نسل امروز دانست و بر لزوم عمل به تکلیف و 

تاکید کرد. شهدا  پیام  دیگر  عنوان  به  هدف  به  دستیابی  برای 

 استاندار گیالن:
 زراعت چوب گامی اصولی 
در صیانت از جنگل ها  است

جذب بیش از 10 هزار مشترک جدید گاز 
در پنج ماهه نخست سال جاری

همزمان با چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس؛

هفدهمین یادواره شهدای شرکت گاز 
مازندران برگزار شد

| گیالن | | کرمان | | مازندران |
کارکنان دانشگاه علمی 

کاربردی شهرداری قم تبدیل 
وضعیت شوند 

رئیس سابق مرکز علمی کاربردی شهرداری قم و عضو 
شورای اسالمی شهر قم خواستار تبدیل وضعیت کارکنان 

مرکز علمی کاربردی شهرداری شد.
نگین کوهستانی / مصطفی مالیی در مراسم تکریم و 
معارفه سرپرست جدید مرکز علمی کاربردی شهرداری 
قم که با حضور سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه 
انسانی برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
یاد و خاطره شهیدان سرافراز هشت سال دفاع مقدس 
داشته و شاهد  توفیق خدمت  امروز  اگر  اظهار داشت: 
موفقیت های روز افزودن هستیم به برکت خون شهدا 
است و باید ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم. مالیی با 
قدردانی از حسن اعتماد دکتر سقائیان نژاد شهردار قم و 
حسن انتخاب مهدی مبینی به عنوان مسئول جدید مرکز 
علمی کاربردی شهرداری قم، با آرزوی موفقیت برای او 
ابراز کرد: اخالق مهم ترین شاخصه دکتر مبینی است و 
موفقیت ها  همانند گذشته  شاخصه  این  با  امیدواریم 
ادامه یابد و در راهی که در پیش گرفته اند موفق باشند. 
او تصریح کرد: اگر مرکز علمی کاربردی شهرداری قم  به 
این جایگاه رسیده محصول زحمات کارکنان است و بر 
این مهم باور داریم که این تیم به بهترین شکل ممکن 
و هماهنگ امور را پیش بردند که امیدواریم این مهم در 

ادامه نیز انجام گیرد.

شهردار رشت انتخاب شد 
در جلسه شورای اسالمی شهر رشت، سید امیر حسین 
علوی با اکثریت آرای اعضای ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر رشت به عنوان شهردار منتخب برگزیده 
شد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت - سید امیر حسین علوی 
با 9 رای به عنوان شهردار رشت انتخاب شد. پیش از 
این علوی، هشت سال عضویت در شورای اسالمی 

شهر رشت را در کارنامه خود دارد.

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

دو کرمان
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 1400603190۷800۵966 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها زهرا، ناهید، 
ندا و فاطمه همگی بنی اسدنگاری  فرزندان محمدعلی بشماره شناسنامه های 
31۷018۵۷99 و 81 و 1۷08 و 88 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب کارگاه 
) با کاربری عرصه مسکونی( که نسبت سهام هرکدام یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ می باشد به مساحت 638.1۵ مترمربع پالک 2481 فرعی از 20 اصلی 
واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران خیابان دهخدا کوچه 4 سمت 
چپ قطعه سوم خریداری از مالک رسمی آقای علی ایالقی حسینی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف ۷98- تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400603190۷80061۷8 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا رضائی گرکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4820009699 صادره از راین 
در ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت به مساحت 210 مترمربع پالک 
16۷01 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 
اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان بلوار شهیدان محمدی کوچه 24 
خریداری از مالک رسمی خانمها صغری و ربابه رشید فرخی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 800
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/2۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اصالح و بهینه سازی رایگان 
87 موتورخانه مشترکان گاز 
در خراسان جنوبی انجام شد 
رضا بهنام / سرپرست واحد بهینه سازی مصرف انرژی 
شرکت گاز خراسان جنوبی از بهره مندی 8۷ مشترک 
در طرح ملی اصالح رایگان موتورخانه ها در استان خبر 
داد. رضا نیک طلب در تشریح این خبر گفت: طرح ملی 
در  ماه سال 1399  از مهر  ها  رایگان موتورخانه  اصالح 
خراسان جنوبی اجرا شده است و تاکنون 8۷ مشترک 
او  بهره مند  شده اند.  این طرح  از  در خراسان جنوبی 
تنظیم  و  اقدام سرویس  این طرح شامل سه  افزود: 
مشعل، عایق کاری تاسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب 
واحدهای  در  رایگان  صورت  به  که  است  مغناطیسی 
مسکونی ، تجاری و اداری اجرا می شود. نیک طلب هدف 
از اجرای این طرح را کاهش هدر رفت انرژی و اصالح 
مصرف گاز در موتورخانه ها برشمرد و تصریح کرد: عالوه 
بر کاهش چشمگیر گاز بها و صرفه جویی در مصرف گاز ، 
این طرح منجر به افزایش پایداری و استمرار جریان گاز 
در بخش های صنعتی و به تبع آن حفظ هرچه بیشتر 
محیط زیست می شود. او  با اشاره به رایگان بودن این 
طرح برای مشترکان مشمول اضافه کرد: انتظار می رود 
با  هستند،  فرسوده  موتورخانه  دارای  دولتی که  ادارات 
مراجعه به آدرس اینترنتی https://goc.nigc.ir در این 
سامانه ثبت نام کنند. سرپرست واحد بهینه سازی مصرف 
انرژی شرکت گاز خراسان جنوبی یادآور شد: مسئولیت 
انجام تمام مراحل بعد از موافقت نامه و مسئولیت انجام 
صحیح پروژه به عهده  شرکت های مجری طرح است.
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کارزار آبخوان

نخستین رصدخانه آماتوری استان مازندران - عکس از حوا احمدی/ مهر

| کاروانسرای یغمیش صدوق |
کاروانسرای یغمیش صدوق یکی از کاروانسراهای 
تاریخی استان یزد است که به آن یاغمیش نیز 
آثار دوره صفویه  از  گفته می شود. این کاروانسرا 
شهرستان صدوق در استان یزد است. شهرستان 
صدوق در شمال غرب ندوشن در استان یزد واقع 
شده است. این کاروانسرای مستحکم به مساحت 
3۵ × 4۵ متر از سنگ و آجر ساخته شده است. 
ابعاد آجرهای موجود در دیوارهای این اثر قدیمی 
20 در20 در 4 سانتی متر است که قالبی یکسان با 
بناهای موجود دوران صفوی دارد. از عجیب ترین 
است.  بنا  بنا، شالوده  سنگی  این  مشخصه های 
معماری سنگی بنا کامل و بی نقص بوده در حدی 
که گمان می رود معمار آن، بسیار آگاه به سازه های 
سنگی بوده است. قطر دیوار از ابتدا تا انتها تغییر 
داشته و چیدمان سنگ و مالت چنان جداناپذیر 
است که تمامی فاصله بین سنگ ها با مالت به 
را  دلیلی  بنا،  و  معمار  دقیق  پر شده. کار  خوبی 
نمی گذارد.  سنگ ها  بین  دوباره  بندکشی  برای 
ارتفاع بیش از 9 متر دیوارها و نیز وجود برج های 

چهار گوشه بنا و نیز برج های نیمه در میان اضالع 
شرقی، غربی و جنوبی که جنوبی کمی هم بلندتر 
است و نیز سردر بیش از 1۵ متر با دو برج، همه و 
همه حاکی از وضعیت امنیتی بد منطقه و اهمیت 
راه گذری از این منطقه می دهد. تامین آب از طریق 
چاه است که در داخل کاروانسرا قرار دارد و این 
اهمیت وجود آب در این منطقه بیابانی را می رساند. 
نبود قنات و تأمین آب داخلی و نیز مکان هایی 
برای انبار کردن آذوقه، بیانگر این مطلب است که 

زمان هایی رباط در محاصره نیز بوده است. سردر 
ورودی که در طرف دیوار شمالی است به تمامی 
از آجر و احداث عصر صفوی است. دو برج متصل 
به سردر به محیط خارجی پانزده متر از آجر و یک 
گاوپهلو و جرز که حکم شمع و حمال برای دیوار 
دارد در همین قسمت ساخته شده است. در دو 
زاویه دیوار سمت راست یا مغرب دو برج و در وسط 
آن یک برج سنگی هست و یک شمع آجری هم 
در همین سمت دیده می شود. / سیری در ایران

از  سالکی  عماد  کارگردانی  به  طویلگی«  »عصر  نمایش 
خانه  انتظامی  استاد  تماشاخانه  در   ١4٠٠ مهرماه  هجدهم 
تولید  نمایشی که  اثر  این  می رود.   روی صحنه  هنرمندان 
تازه »آکادمی هنرهای نمایشی سولو« است، مبتنی بر محتوا  
درون مایه  بر  تکیه  با  است که  اجتماعی  الیه های  دارای  و 
نمادگرا  و  فرم گرا  قالبی  بر  بیرونی اش  رویکرد  اثر  فلسفی 
آهنین جان،  امیرکاوه  نمایش،  این  تولید  در  دارد.  تمایل 
کارگردان و بازیگر ، نادیا حسام، طراح و مدیر آکادمی تئاتر 
سولو، در مقام مشاور کارگردان، پروژه را همراهی می کنند.  با 
رونمایی از پوستِر کار که طرح و اجرایی از امیر باالیی است، 
پیش فروش اینترنتی این نمایش از روز شنبه دهم مهر در 
سایت تیوال افتتاح و خرید برای عالقه مندان و دوستداران 

تئاتر از این تاریخ امکان پذیر است. / ایسنا

سینماهای سراسر کشور روزهای سه شنبه و پنج شنبه برابر 
با 13 و 1۵ مهرماه همزمان با وفات پیامبر اسالم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( به طور کامل 
تعطیل هستند. روز دوشنبه و چهارشنبه نیز فیلم های کمدی 
تنها تا ساعت 18 اجازه اکران دارند اما »درخت گردو« ساخته 
محمدحسین مهدویان و فیلم های اجتماعی دیگر تا آخرین 
باشند. سینماهای سراسر  داشته  اکران  سینماها می توانند 
کشور از روز جمعه 16 مهرماه به روال معمول فعالیت های 
سینمایی  فیلم  حاضر  حال  در  می گیرند.  سر  از  را  خود 
میلیارد   13 فروش  با  اطیابی  مسعود  ساخته  »دینامیت« 
و ۷00 میلیون تومان، »درخت گردو« ساخته محمدحسین 
و  تومان  میلیون   900 و  میلیارد  یک  فروش  با  مهدویان 
میلیون   ۵۷ فروش  با  غفاری  علی  ساخته  »تک تیرانداز« 

تومان سه فیلم اول جدول فروش هستند./ مهر

کارزاری با نام درخواست احتساب سختی کار برای کارکنان 
با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  عسلویه  منطقه 
هشتگ #سختی_کار_عسلویه پیگیری می شود. در بخشی 
از متن این کارزار خطاب به وزیر نفت، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی آمده است: 
»احترامًا به استحضار می رساند پرسنل شاغل در پارس جنوبی 
از پتروشیمی، گاز، نفت و پاالیش، خواستار  اعم  عسلویه، 
تصویب سختی کار در منطقه عسلویه به علت وجود گازهای 
سمی و مضر، شامل گازهای سمی، آالینده ها و وجود ذرات 
معلق سمی و خطرناک در هوای عسلویه و وجود مشعل های 
صنایع  دیگر  و  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  به  مربوط  فراوان 
که نفس کشیدن در این منطقه از ایران اسالمی را سخت 
و خطرناک کرده و استمرار آن در بلندمدت باعث مشکالت 
جسمی و کوتاهی عمر و رنج و مشقت برای شاغالن در این 
منطقه شده است، هستند. سختی کار از دیر زمان در مناطق 
مختلف دنیا به علت شرایط سخت و دشوار، از جمله سردی 
و گرمی بیش از حد هوا و رطوبت زیاد و وجود گازهای سمی 
و ذرات معلق سمی و خطرناک در هوا و دیگر شرایط اعمال 
می شده و در این منطقه نیز نیاز به این امر مهم احساس 
می شود.«امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر 
منطقه  شاغالن  همه  برای  سختی کار  اعمال  و  »تصویب 

عسلویه« شوند.

دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا

جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا

رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم

جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا

عالم همه میناگر بیداد شکست است

این طرفه که سنگ ستمی نیست در اینجا

تا سنبل این باغ به همواری رنگ است

جزکج نظری پیچ وخمی نیست دراینجا

بر نعمت دنیا چه هوسها که نپختیم

هرچند غذا جز قسمی نیست در اینجا

برهم نزنی سلسله نازکریمان

محتاج شدن بی کرمی نیست در اینجا

گرد حشم بی کسی ات سخت بلندست

از خویش برون آ علمی نیست در اینجا

ما بی خبران قافله دشت خیالیم

رنگ است به گردش ، قدمی نیست دراینجا

از حیرت دل بند نقاب تو گشودیم

آیینه گری کارکمی نیست در اینجا

بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی

جز شوق برهمن ، صنمی نیست در اینجا

بیدل دهلوی

جنوب  در  واقع  بابامنیر  آبشار فصلی   
نام در بخش ماهور  به همین  روستایی 
شهرستان  بخش های  از  یکی  میالتی 
ممسنی واقع است. این آبشار تا روستای 
بابامنیر 9 کیلومتر فاصله دارد و در کوه بزان 
از فراز دیواره ای عمودی به پایین می ریزد. 
در بخش ماهور ممسنی، با ورود به شهر 
بابامنیر از سمت نورآباد، پس از خروج از 
شهر، سمت چپ جاده اصلی، آبشار ماهور 
ممسنی جاده ای فرعی خاکی وجود دارد 
خودرو(  مسیر)با  دقیقه   ۵ طی  با  که 
می شوید.  وارد  بکری  و  زیبا  طبیعت  به 
آبشاری که در نتیجه بارش های آسمانی 
سرسبز  و  زیبا  بسیار  درختان  با  همراه 
قابل  غیر  عظمت  و  شکوه  خود  اطراف 
توصیفی را نمایان می سازد. از آن جایی  که 
این آبشار فصلی است و بعد از بارندگی ها 
اوایل  و  زمستان  فصل  در  خصوص  به 
برای  زمان  بهترین  می شود،  سرازیر  بهار 
تماشای آبشار، حداکثر 3 روز پس از هر 
بارندگی خواهد بود. در پایین آبشار یک 
حوضچه طبیعی ایجاد شده که در نتیجه 
آب های جاری شده از کوه، تا چندین روز 

جاری  پایین تر  دره های  به سمت  را  آب 
از  یکی  میالتی  ماهور  بخش  می سازد. 
در  نورآباد ممسنی  شهرستان  بخش های 
شمال غربی استان فارس است که بین 
 41  ، درجه   29 جغرافیایی  عرض های 
دقیقه ، 4۷ ثانیه و 30 درجه ، 13 دقیقه، 
و طول های جغرافیایی  ثانیه شمالی   20
۵0 درجه ، 3۷ دقیقه ، 12ثانیه و ۵1 درجه، 
دارد.  قرار  شرقی  ثانیه   32  ، دقیقه   31
منطقه از نظر تقسیم بندی جغرافیایی در 
مرز محدوده آب وهوای گرم و خشک و 
محدوده آب وهوای مدیترانه ای قرار گرفته 
ناحیه   در  زمین شناسی  لحاظ  از  است. 
گرفته  قرار  زاگرس  چین خوردگی های 
زمین شناسی  سوم  دوران  به  مربوط  و 
زمین شناسی  تشکیالت  عمده  و  است 
متشکل  گچی  تشکیالت  شامل  منطقه 
مارن های  انواع  و  نمک  الیه های گچ،  از 
سیلیسی و آهکی است که از تشکیالت 
نامطلوبی روی آب های منطقه  اثر  گچی 
خنک  زمستان  دارای  منطقه  این  دارد.  
و تابستان های بسیار گرم است./ سیری 

ایران در 

| تئاتر |

| سینما |

خفاش بال بلند جثه متوسط، پوزه کوتاه و خمیده 
از  دارد. گوش ها بسیار کوچک و گردند. گوشک 
نصف طول گوش کوتاه تر است. دم بلند و تمام 
بسیار  بال های  می گیرد،  قرار  دمی  پرده  در  آن 
بلندش قاعده پهن و انتهای تیزی دارد. در موقع 
استراحت، بلندترین بند انگشت سوم که طول آن 
به طور تقریبی سه برابر طول بند قبل از آن است،  
در  آن ها  رنگ  و  نرم  موها  برمی گردد.  بال  روی 
پشت، قهوه ای متمایل به خاکستری و در زیر بدن 
روشن تر است. موهای پشت سر کوتاه و سیخ اند. 
طول و سر و تنه این جانور ۵2 تا 60 میلی متر، 
درازای دمش ۵0 تا 63 میلی متر، طول ساعدش 
تا  آن ها 9  و میانگین وزن  تا 48 میلی متر   42
اکثر مناطق  این مدل خفاش در  16 گرم است. 

به جز کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
اوایل  بلند  بال  خفاش  است.  شده  مشاهده 
غروب در ارتفاع به نسبت باالیی )10 تا 20 متر( 
پرواز می کند، پرواز سریع و منظم است. بیشتر 
آن ها به صورت اجتماعی زندگی می کنند. بعد از 
فصل جفت گیری ماده ها با هم زندگی می کنند 
و نرها با سایر خفاش ها از قبیل دم موشی و 
حنایی دیده می شوند. این خفاش ها در مناطق 
از  هستند.  زمستانی  خواب  دارای  سردسیر 
حشرات کوچک، سوسک ها و  پروانه ها تغذیه 
گرفته  بلند  بال های  توسط  حشرات  می کنند. 
شروع  پاییز  اواخر  در  جفت گیری  می شوند. 
بچه  یک  معمول  طور  به  بهار  در  و  می شود 
می زاید. بچه ها به وسیله مادر حمل نمی شوند. 
و  کویرها  است./  سال  نه  حدود  عمر  طول 

ایران بیابان های 

خفاش بال بلند

درخواست احتساب سختی کار برای آبشار بابامنیر
کارکنان منطقه عسلویه

زندگی نامه یا سرگذشت نامه نویسی یکی 
از گونه های ادبی است که بازتابی از زندگی 
با  تاثیرگذار در دنیا است.  افراد موفق و 
از کتاب ها به دنیای  خواندن این سبک 
می کنیم  سفر  نویسنده  پرفرازونشیب 
را  شکست هایش  و  پیروزی ها  طعم   و 
می چشیم. دختر تحصیلکرده تصویری از 
زندگی تارا وستور است که با قلم شیوای 
خود توانسته تعداد زیادی مخاطب را در 
روایت  مجذوب کند. کتاب  دنیا  سراسر 
زندگی تارا است که تحت سلطه ی پدری 
می گذراند  روزگار  خرافی اش  عقاید  با 
ولی ناگهان تصمیم می گیرد که متفاوت 
خود  برای  را  دیگری  سرنوشت  و  باشد 
رنجش  پر  زندگی  داستان  او  بزند.  رقم 
را تا سی سالگی در کتاب بازگو می کند. 
خانواده وستور در کنار کوهی به نام باک 
تحت تاثیر  او  کودکی  می کردند.  زندگی 
از  دور  به  خانواده اش  مذهبی  اعتقادات 
است.  بوده  بهداشت  و  آموزش  هرگونه 
است که  نگران  :»پدر  می نویسد  وستور 
مبادا دولت مجبورمان سازد تا به مدرسه 
برویم ولی در واقع خطری در کار نیست 
چون ما در آمار دولت نیستیم. از هفت 
شناسنامه  نفر  چهار  مادرم،  و  پدر  فرزند 
زمانی که  سالگی  هفت  در  تارا  ندارند.« 
آماده  مدرسه  به  رفتن  برای  کودکان 

پر   به  خود  پدری  خانه ی  در  می شدند 
حیاط  در  یا کار  مربا  شیشه های  کردن 

بود. مشغول  ضایعات 
از  بازتابی  تحصیلکرده  دختر  کتاب   
به  که  است  ظلم هایی  و  نامالیمتی ها 
دلیل عقایدی بی پایه و اساس گریبان گیر 

می شوند. کودکان 
گیرا  و  روان  قلمی  با  را  کتاب  تارا   
نوشته و خواننده را مجاب می کند که تا 
انتهای داستان پیش برود. کتاب دختر 
تحصیلکرده عالوه بر این که توانست در 
مدت زمان کمی به آمار باالیی در فروش 
برسد مورد توجه شخصیت های برجسته 
از  پس  »بیل گیتس«  گرفت.  قرار  هم 
خواندن این کتاب با تارا وستور دیداری 
می گوید  کتاب  این  مورد  در  و  داشت 
نخوانده  را  وستور  تارا  وقتی کتاب  :»تا 
خودآموزی  استاد  می کردم  فکر  بودم 
تنها  و  یّکه  در  تارا  توانایی  ولی  هستم؛ 
این که  از  فّنی کرد.  آموختن، مرا ضربه 
تازگی در مورد کتابش با هم به گفت وگو 

زده ام.« هیجان  نشسته ایم 

| دختر تحصیلکرده | 
| نویسنده : تارا وستور

مترجم : هوشمند دهقان |

سرپرستشهرداریاقبالیه-مختارداداشیکلیشمی

آگهیمناقصهعمومی

1-  هزینه آگهی )هر چند نوبت( بر عهده برنده فراخوان می باشد .
ایمنی  و  فعالیت  گواهی  ارائه  به  نسبت  موظفند  کنندگان  شرکت   -2

ازسازمان های ذیربط اقدام نمایند .
3-  شهرداری در رد یا قبول هر یك یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

4- واریز مبلغ  4,429,404,547   ریال سپرده شرکت درفراخوان  به حساب 
جاری 0106395281003 بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانكی 

5- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان ضبط خواهد گردید .

6- سایر اطالعات و جزئیات مر بوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده 
است.       

7-  متقاضیان شرکت کننده در مناقصه می توانند ، جهت دریافت اسنادمناقصه 
به سامانه تدارکات دولت الکترونیک )سامانه ستاد( مراجعه نمایند.                                                                                    

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/۷/4- تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/۷/11

شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه  به شماره 5/145/ش مورخ 1400/04/07 نسبت به 
واگذاری امور خدمات شهری  شهر اقبالیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار اقدام نماید.لذا شركتها و افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط میتوانند 
ازتاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک )سامانه ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت 

تحویل اسناد فراخوان ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد .

نوبتدوم


