
رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان استان های 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اعالم کرد 

فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه 
با ساختار جدید

رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان استان های آذربایجان شرقی و غربی در مجلس 
اعالم کرد که ستاد احیای دریاچه ارومیه به زودی با ساختاری جدید به فعالیتش 

برای احیای این دریاچه ادامه می دهد. 

در نشست انجمن هیدرولیک ایران 
مطرح شد:

مدیریت منابع آب باید 
مخاطر ه محور باشد

از سیل سراسری سال 98 چگونه به خشکسالی 1400 
با  بود که  نشستی  در  این سوال محوری  رسیدیم؟ 
همت  به  آب  حوزه  مسئوالن  و  کارشناسان  حضور 
انجمن هیدرولیک ایران برگزار شد. بعد از وقوع سیل 
سراسری سال 98 بسیاری اظهارنظرها حکایت از این 
داشت که ایران که تا کنون کشوری خشک و کم آب 
بود و همواره با مسئله آب روبه رو بود، حاال وارد دوره 

ترسالی شده است.

 علیرضا زمانی، پژوهشگر عنکبوت ها
 در گفت وگو با »پیام ما«

 برای ادامه زندگی 
به عنکبوت ها نیاز داریم

نامش با عنکبوت ها آمیخته است؛ عنکبوت شناس 
افتخارات  و  دارد  جهانی  شهرتی  ایرانی که  جوان 
مقاالت  زده.  رقم  ایران  برای  زمینه  این  در  بزرگی 
و گونه های  نوشته  عنکبوت ها  درباره  زیادی  علمی 
نشده اند.  دنیا کشف  در  امروز  تا  ثبت که  جدیدی 
یکی از اهداف او معرفی عنکبوت های ایران به دنیا 
است. او از نبود آگاهی درست مردم از عنکبوت ها 
این  از  نادرست  ترس  را  آن  نشانه  و  می گوید 

موجودات ارزشمند می داند. مهرماه آلوده پایتخت
 شهروندان تهرانی از ابتدای مهر امسال، ۲۲ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس را تجربه کردند 

 گزارش»پیام ما« از داده های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، درباره وضعیت آلودگی هوای مهر در بازه زمانی ۱۰ ساله پایتخت 

  اسناد البی گری کشورهای آلوده کننده برای تغییر گزارش تغییر اقلیم 
 سازمان ملل و تالش نفتی ها برای حضور در اجالس گالسکو افشا شد 

 فشار برای دروغگویی  فشار برای دروغگویی 
درباره تغییرات اقلیمیدرباره تغییرات اقلیمی
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مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
پرونده ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی را نشانه نبوغ 
معماران ایرانی دانست و گفت: امیدواریم تیرماه سال 
 1401 شاهد ثبت جهانی کاروانسراهای ایرانی باشیم.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی کرمانشاه، 
محمدحسن طالبیان در حاشیه بازدید از کاروانسرای 
ثبت  پرونده  کرد:  اظهار  بیستون،  شاه عباسی 
کاروانسراها دو سال پیش به یونسکو فرستاده شده 
است. کارشناسی  کار  سال  چند  حاصل  البته   که 
او با اشاره به اینکه این پرونده به نام کاروانسرای ایرانی 
ارائه شده ، تصریح کرد: این پرونده بسیار مهمی برای 
ما است، زیرا نبوغ معماران ایرانی را به جهان نشان 
مختص  و  ایرانی  کاروانسرا کامال  ساختار  می دهد. 

به  ایران است که اصالت و طرح اصلی آن مربوط 
چاپارخانه های هخامنشی است که در دوران های بعد 
اقدام به خدمات دهی به مسافران و زائران در مسیر 
 راه ابریشم، راه شاهی، عتبات عالیات و مشهد کرده اند.
کاروانسرا   800 بر  بالغ  اکنون  داد:  ادامه  طالبیان 
بر  بالغ  و  داریم  کشور  ملی  ثبت  فهرست  در 
است. موجود  آن  اسناد  نیز  کاروانسرا   1000 
معاون پیشین میراث فرهنگی با بیان اینکه تعداد 
نشده اند،  کاوش  تاکنون  نیز  کاروانسرا  زیادی 
تعداد ۵۶  همه کاروانسراهای کشور  میان  از  گفت: 
جهانی  پرونده  این  برای  مادر  الگوی  به عنوان  مورد 
به  مربوط  کاروانسراها  این  که  شده اند،  انتخاب 
هستند. قاجار  تا  ساسانی  از  مختلفی   دوران های 

از هر  اینکه  به  با اشاره  مشاور وزیر میراث فرهنگی 
پرونده  در  نمونه  به عنوان  تعدادی  تاریخی  دوره 
از  یکی  شده اند، گفت:  انتخاب  ایرانی  کاروانسرای 
بیستون  شاه  عباسی  کاروانسرای  کاروانسراها،  این 
مرمت  اصولی  و  درست  کامال  به صورت  که  است 
است. ما  مرمتی  الگوی  گفت  می توان  و   شده 
طالبیان در مورد بازدید ارزیابان یونسکو از مجموعه 
 ۵4 کنون  تا  کرد:  تصریح  ایران،  کاروانسراهای 
کاروانسرا به صورت میدانی از سوی دو ارزیاب از ترکیه 
و مصر مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند. در ۲0 روز 
بازدید نتیجه به صورت گزارش میدانی ارائه و سپس 
پرسش هایی از سوی ایکوموس فرستاده می شود که 
تا تیر ماه 1401 باید به این آنها پاسخ داده شده شود.

 مشاور وزیر میراث فرهنگی:
پرونده ثبت جهانی کاروانسراها نشانگر نبوغ معماران ایرانی است
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آگهی مناقصه عمومی 
خرید24 عدد مکانیزم تاندیش  

" یک مرحله ای "
"REF-۰7-۰7-۰۰شماره"

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید مکانیزم تاندیش CNC  مورد نیاز کارخانه  ذوب شماره یک خود 
از طریق مناقصه عمومی و سپس عقد قرارداد اقدام نماید. لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 3 روز از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را با ارسال نسخه مهر و امضا 
شده فرم تحویل اسناد  که به ضمیمه در سایت بارگذاری می گردد به آدرس m3mirmoghaddam@gmail.com   ایمیل و یا 

به شماره ۱733-6۸3-۰9۱۲ واتساپ نمایند.

۱-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (
۲-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر) در صورت موجود بودن (.
4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع مناقصه.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
6-کاتالوگ ها و  نقشه های فنی، ضمانتنامه بانکی

-جهت شرکت های تامین کننده داخلی: تضمین شرکت در مناقصه، ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ لاير  )سه میلیارد ریال(   
بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

-جهت شرکت های تولید کننده خارجی: ضمانت نامه شرکتی Corporate guarantee تایید شده توسط اتاق بازرگانی کشور مبدًا و 
به نام شرکت تراستی معرفی شده مجتمع جهان فوالد سیرجان )معادل ارزی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه درج شده در پاراگراف 

باال و با تایید واحد مالی خریدار(.
۱-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

۲-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در رد یا قبول تمام و یا بخشی از پیشنهاد، تقسیم اقالم موضوع مناقصه و ارجاع به دو یا چند 
پیشنهاد دهنده براساس صرفه و صالح خود بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۱733-6۸3-۰9۱۲ تماس حاصل نمایید. پاسخگویی در ساعات اداری 
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مشخصاتشرایط تحویلتعداد/مقدارشرح کاالردیف

1
  CNC ۲4 عددمکانیزم تاندیش    

بر اساس شرایط مذکور در 
اسناد مناقصه

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

•اسناد و مدارک: 

•شرایط :

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

فراخوان مناقصه
صفحه 6آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

صفحه 6

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 استاندار کرمان در آیین تجلیل
 از دانش آموزان برتر:

سایر معین های اقتصادی 
جا پای گهرزمین بگذارند

استعداد  استان  جنوب  شهرهای  دانش آموزان 
بسیاری دارند اما توان رقابت نداشتند لذا شرکت 
سنگ آهن گهرزمین در بخش ارتقای آموزش ها 
این  به  نخبه کشور   و  برجسته  اساتید  اعزام  با 

شهرها سرمایه گذاری و هزینه بسیاری کرد.

۸ اطالع رساین
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قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -اداره کل ثبت 

اسناد و امالک خراسان رضوی
آگهی فقدان سند مالکیت               

    نظر به اینکه فاطمه حسن زاده باستناد دو برگ 
تقاضای کتبی  به  منضم  شده  استشهادیه گواهی 
به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند  دریافت  جهت 
این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
از بیست سهم عرصه و اعیان  هشت سهم مشاع 
ششدانگ دو باب منزل پالک 1048 مجزی شده از 
409 و 137 فرعی واقع در اراضی کوچه قاضیان از 
۲37 اصلی واقع در دهستان اربعه بخش یک تربت 
حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی 
تربت  امالک  کشوری  مدیریت  سامانه  و  سوابق 
حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر الکترونیکی 
زاده  حسن  فاطمه  بنام   1400۲030۶00۶00188۶
تربت  صادره   1 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند 
حیدریه صادر و تسلیم گردیده و سامانه مدیریت 
کشوری امالک کشوری بیش از این حکایتی ندارد 
قانون  اصالحی  نامه  آئین  ماده 1۲0  استناد  به  لذا 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
با مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد،  داده 
اگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  بایستی 
با  مالکیت  اصل سند  پیوست  به  را  اعتراض خود 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 
و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. شماره 

1087- انتشار 1400/8/1
محمد کاظم باقرزاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
رونشت: ستاد محترم فرامین حضرت امام )ره( 
جهت اطالع
ت ح ج 

به  آب  برای حل مشکل  تالش مضاعف 
عنوان اصلی ترین دغدغه مردم، توجه ویژه 
به توسعه متوازن استان ها، تکمیل طرح ها 
و پروژه های زیرساختی نیمه تمام در استان 
و مواصالتی  راهسازی  پروژه های  ویژه  به 
داشته  پیشرفت  درصد   90 تا  بعضا  که 
است، حل اساسی مشکل دریاچه ارومیه 
آذربایجان  استان های  زیست  محیط  که 
را  همجوار  استان های  و  غربی  و  شرقی 
تهدید می کند، حمایت از کشاورزان و خرید 
تضمینی محصوالت از سوی دولت، توجه 
به بخش صنعت و معدن استان و تقویت و 
حمایت از بازارچه های مرزی به عنوان مرکز 
مبادالت تجاری و اقتصادی با کشورهای 
مطرح  موضوعات  مهمترین  از  همسایه 
شده از سوی نمایندگان مجلس در جلسه 

با رئیس جمهور بود.

رئیس جمهور  نمایندگان  سخنان  از  پس 
در سخنانی تکمیل طرح ها و پروژه های 
زیربنایی نیمه تمام در نقاط مختلف کشور 
را اولویت اول دولت در استان ها دانست 
دنبال  به  استانی  سفرهای  در  گفت:  و 
پروژه های  و  طرح ها  برای  زدن  کلنگ 
تکمیل  ما  تالش  همه  و  نیستیم  جدید 
پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف 
است تا به اشتغال جوانان و توسعه کشور 
موضوع  به  اشاره  با  رئیسی  کمک کند. 
راه های مواصالتی و کریدور ریلی به عنوان 
یکی از موضوعات و مشکالت مهم اشاره 
شده از سوی نمایندگان دو استان، گفت: 
راه آهن  و  مواصالتی  پروژه های  تکمیل 
در  مهمی  بسیار  نقش  تواند  می  استان 
این  اقتصاد  و  تجارت  توسعه  و  تقویت 

ایفا کند. منطقه 

دغدغه  به  پاسخ  در  رئیس جمهور 
درباره  غربی  آذربایجان  نمایندگان 
تبعات  و  آثار  و  ارومیه  دریاچه  وضعیت 
و  خشکسالی  از  ناشی  زیستی  محیط 
کمبود آب در منطقه، گفت: ستاد احیای 
جدید  شکل  با  زودی  به  ارومیه  دریاچه 
نمایندگان،  با کمک  تا  شد  خواهد  فعال 
مدیران استان و دغدغه مندان کار را دنبال 
و اقدامات الزم را انجام دهد. رئیسی در 
به طرح موضوع خرید محصوالت  پاسخ 
نمایندگان،گفت:  سوی  از  کشاورزان 
در  محصوالت کشاورزی  تضمینی  خرید 
استان های مختلف از جمله سیب و انگور 
جنوبی  استان های  در  خرما  و  ارومیه  در 
از برنامه های دولت است و اعتقاد داریم 
باغدار و کشاورز نباید دغدغه و نگرانی از 
بابت فروش محصول خود را داشته باشد .

مطرح  اظهارات  درباره  رئیس جمهور 
نمایندگان شهرستان های  از سوی  شده 
و  غربی  آذربایجان  های  استان  مرزی 
شرقی، بر ارتباط با همسایگان و تقویت 
همکاری های اقتصادی و تجاری در مرزها 
از طریق بازارچه های مرزی تاکید کرد و 
با 1۵ کشور  ارتباط  برای  گفت: در دولت 
همسایه هیچ مشکلی نداریم و روابط با 

دارد. قرار  ما  اولویت  در  همسایگان 
بیگانه  کشورهای  اینکه  بیان  با  رئیسی 
همسایه  کشورهای  و  منطقه  خیرخواه 
نیستند، گفت: بیگانگان در منطقه به دنبال 
ما  و  هستند  خود  توسعه طلبانه  منافع 
ارتباط  اجازه نخواهیم داد صهیونیست ها 

اختالل کنند. دچار  را  همسایگان  با  ما 
همجواری،  حسن  افزود:  رئیس جمهور 
ارتباط اقتصادی و تجاری و فعال شدن 
و  ها  برنامه  جزو  مرزی  های  بازارچه 
سیاست های جمهوری اسالمی است و 
تجارت کاالیی با همسایگان می تواند به 
توسعه اقتصاد و ارتباط بیشتر با کشورهای 

منطقه کمک کند.
اینکه برای  با تاکید بر  رئیسی همچنین 
تجارت  قانونمند  صورت  به  که  کسانی 
استانداران  باشد،  باز  باید  راه  می کنند 
راهکار  کرد  مکلف  را  مرزی  استان های 
مناسبی برای انتقال و مبادله کاال در مرزها 
های  دستگاه  اشراف  با  قانونی  مسیر  از 

اجرایی کنند. و  تدوین  اجرایی، 
استانداران  انتخاب  به  اشاره  با  رئیسی 
شرقی  آذربایجان  های  استان  جدید 
با  نفس  تازه  استانداران  غربی گفت:  و 
را  خود  استان کار  دو  در  انقالبی  روحیه 
آغاز کرده اند و اطمینان دارم با همکاری 
و همدلی مدیران و مردم استان در کنار 
نمایندگان، مشکالت رفع می شود و مردم 
احساس خواهند کرد که شرایط جدیدی 

است. شده  ایجاد  کشور  در 
معتمدیان  صادق  محمد  جلسه  این  در 
سخنان  در  غربی  آذربایجان  استاندار 
باالی  های  ظرفیت  بیان  با  کوتاهی 
با  استان  توسعه  برای  تالش  بر  استان 
و  تاکید کرد  نمایندگان  و  مدیران  کمک 
گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام استان 
احیای  و  آب  تامین  حوزه  در  به ویژه 
دریاچه ارومیه و همچنین تکمیل راه های 
مواصالتی را در اولویت قرار خواهیم داد.
زین العابدین رضوی خرم استاندار استان 
از  قدردانی  با  نیز  شرقی  آذربایجان 
برگزاری نشست  دلیل   به  رئیس جمهور 
تالش  همه  نمایندگان، گفت:  مجمع  با 
خود را برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
استان بکار خواهیم بست و قول می دهم 
طی ۲ سال 70 درصد پروژه های ناتمام 
که باالی 80 درصد پیشرفت داشته اند را 

تکمیل کنیم.

رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اعالم کرد 

 فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه
 با ساختار جدید

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
 یارانه برق باید اصالح شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حکمرانی 
انجام  ساختاری  تغییرات  باید  نیرو  وزارت 
بگیرد، زیرا طی چهار دهه اقتصاد نامتوازن برق، 
یارانه های پنهان بخش انرژی باعث شده دولت 
بدهی سنگینی به وزارت نیرو و نیروگاه ها داشته 
باشد. به گزارش فارس حسین حسین زاده، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره به پرداخت 
یارانه دولتی برای مصرف مشترکان برق خانگی 
گفت: هر کیلووات برق در حدود 1300 تومان هزینه 
بدون احتساب هزینه محیط زیستی و سوخت 
دارد و این مقدار برق در قبوض مشترکان در حدود 
بنابراین ۲00  می شود.  گرفته  نظر  در  تومان   100
تومان ما به التفاوت از محل سوبسیدهای انرژی 
از محل پرداخت یارانه ها تخصیص پیدا می کند. 
در حکمرانی وزارت نیرو باید تغییرات ساختاری 
انجام بگیرد، زیرا طی چهار دهه اقتصاد نامتوازن 
برق، یارانه های پنهان بخش انرژی باعث شده 
دولت بدهی سنگینی به وزارت نیرو و نیروگاه ها 
در  داری  نیروگاه  علت  همین  به  باشد.  داشته 
کشور صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه گذاری در 
این بخش را تضعیف نموده و این صنعت را دچار 
واقعی  قیمت  زاده  است.حسین  کرده  چالش 
بهای تمام شده برق را زیاد عنوان کرد و افزود: در 
صورتی که قیمت برق واقعی شود، بخش زیادی 
از مشترکان خانگی امکان پرداخت آن را نخواهند 
نامناسب  توزیع  نتیجه  در  شرایط  این  داشت. 
در اقتصاد برق طی سالهای گذشته ایجاد شده 
است. باید با مدل های بهینه ای به سمت عادالنه 
برویم. کشور  در  انرژی  یارانه  از  استفاده  کردن 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه 
نباید در نظام یارانه ای همه مشترکان یکسان در 
نظر گرفته شوند گفت: مشترکانی که برق زیادی 
مصرف می کنند، هزینه مصرف باالی آن ها از محل 
پرداخت یارانه ها داده می شود و در واقع مشترکان 
پرمصرف استفاده بیشتری از میزان یارانه انرژی 
می کنند که این روند باید  با اصالح تعرفه های 
مشترکان  شود.  اصالح  پرمصرف  مشترکان 
پرمصرف نسبت به مازاد مصرف خود نسبت به 
مشترکان عادی باید هزینه های بیشتری بپردازند 
تا در زمینه یارانه های انرژی عدالت صورت بگیرد. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه 
صنایع در کشورهای دیگر برق مورد استفاده خود 
را از روش های مختلف تامین می کنند، افزود: در 
از برق سراسری شهری  کشور ما اغلب صنایع 
به سمت پیک  باید  بنابراین  استفاده می کنند. 
سایی در صنعت برق حرکت کنیم تا از وضعیت 
فعلی رها شویم. یکی از راه های تامین برق کشور 
اما  است،  از ظرفیت بخش خصوصی  استفاده 
در سال  های گذشته اقدام به استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی در تامین برق کشور نشده است.
حسین زاده با اشاره به اتالف انرژی که در صنعت 
انرژی  برق کشور در جریان است، گفت: اتالف 
در انتقال برق بسیار باالست و میزان این اتالف 
نسبت به تولید بیشتر است. در صورتیکه اصالح 
شبکه انتقال برق انجام بگیرد، می تواند سهم به 
سزایی در کاهش اتالف انرژی بگذارد.حسین زاده 
درباره طرح »توسعه و مانع زدایی از صنعت برق 
کشور« که در کمیسیون انرژی در حال بررسی 
است، گفت: این طرح موضوعات تولید، توزیع، 
انتقال، بهینه سازی و مصرف برق را در نظر گرفته 
با وزارت  است. در این راستا جلسات متفاوتی 
گذاشته  تولیدکنندگان  و  برق  سندیکای  نیرو، 
شده و تا ماه های آینده در صحن مجلس مطرح 
می شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: 
این طرح مجلس صنعت برق را موظف کرده که 
صنایع بزرگی مانند فوالدی ها و پتروشیمی ها برق 

مورد استفاده را خودشان تولید کنند.

 انتقاد پلیس
  راهنمایی و رانندگی

 از کیفیت پایین خودروسازی 
بر  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین  
تاثیر کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و جاده های 

تاکید کرد.  رانندگی  تصادفات  وقوع  در  غیراستاندارد 
حوادث  موضوع  به  اشاره  با  تیمور حسینی  سید  سردار 
ترافیکی به ایسنا گفت:  تصادف موضوعی چند وجهی و 
پیچیده است که جزو دغدغه های اصلی پلیس راهنمایی و 
رانندگی محسوب می شود. در این خصوص اما دستگاه های 
اظهارنظرهای  تاکنون  که  دارند  مسئولیت  نیز  بسیاری 
مختلفی در مورد آن مطرح شده است.حسینی، مهندسی 
ترافیک را دارای شاخص های تعریف شده و اصولی دانسته 
از کشورهای جهان مهندسی  و افزود:  امروز در بسیاری 
ترافیک به اجرا درآمده و نتایج آن نیز مشخص است. 
اجرای این موضوع منجر به اثربخشی آموزش ها نیز خواهد 
شد و در واقع تمام کاربران ترافیک از راننده تا عابرپیاده و 
مسافر و... شامل آن می شوند.حسینی با اشاره به موضوع 
تصادفات، نیز گفت:  کارشناسان ترافیک در سراسر جهان 
بر این باورند که 9۵ درصد از مشکالت حوزه ترافیک با 
مهندسی ترافیک حل خواهد شد و تنها نزدیک به پنج درصد 
آن مربوط به اجرای قوانین و مقررات است، اما متاسفانه 
در کشور ما این انتظار وجود دارد که تمام امور به واسطه 
جریمه حل و فصل شود و همین سبب شده تا صرفا بابت 
وقوع هر تصادف یا مشکل ترافیکی از پلیس انتظار داشته 
باشند.حسینی با اشاره به آمار جانباختگان و مصدومان 
حوادث ترافیکی در طول سال،  افزود: ما در طول یک سال 
چند هزار کشته و چند صد هزار مصدوم حوادث ترافیکی 
داریم که تصادفات عامل آنان است. عامل تصادفات را هم 
که تشریح کردیم و در نهایت به جایگاه آموزش و مهندسی 
ترافیک رسیدیم. آیا بهتر نیست که به چای چندین هزار 
میلیارد خسارات ناشی از تصادفات در طول سال بیشتر به 
موضوع آموزش و مهندسی ترافیک توجه شود؟جانشین  
رئیس پلیس راهور ناجا به موضوع راه و ایمنی وسایل 
نقلیه نیز اشاره کرده و تاکید کرد:  ما به راه های استاندارد 
و وسایل نقلیه استاندارد نیاز داریم. متأسفانه این موضوع 
محقق نشده است. در حوزه راه ممکن است گفته شود 
که مثال بخشی از یک مسیر ایمن سازی شده یا فالن 
جاده استاندارد است. اما سوال اینجاست که فرض کنیم 
که فاصله مبداء تا مقصد ما 1000 کیلومتر باشد. آیا اگر در 
این میان ۵0 کیلومتر از راه استاندارد شده باشد و مابقی غیر 
استاندارد باشد، می توان امیدوار بود که این موضوع روی 
کیفیت رانندگی اثر بگذارد؟ قطعا باید تمام راه ها استاندارد 
باشد و در غیر اینصورت تغییری در شرایط ایجاد نمی شود.
حسینی از وضعیت ایمنی و کیفیت خودروهای ساخت 
داخل نیز انتقاد کرده و اظهار کرد:  کیفیت و ایمنی خودروها 
نیز باید ارتقاء پیدا کند. امروز ما آنقدر سطح توقعمان از 
محصوالت تولید داخل را پایین آورده ایم که اگر خودرویی 
بتواند استاندارد دست و پا شکسته یورو ۵ را پاس کند، 
بگوییم تکلیفش را انجام داده است. نباید اینطور باشد. 
امروز شرکت های بزرگ خودروسازی در جهان در حال کار 
روی خودروهای هوشمند هستند و ما آنقدر سطح توقعمان 

را پایین آورده ایم که به ترمز ضد قفل رضایت داده ایم.

رئیس جمهور: خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی در 
استان های مختلف از جمله 
سیب و انگور در ارومیه و 
خرما در استان های جنوبی از 
برنامه های دولت است و اعتقاد 
داریم باغدار و کشاورز نباید 
دغدغه و نگرانی از بابت فروش 
محصول خود را داشته باشد 

سازمان های اطالعات امنیتی 
آمریکا 11 کشور و دو منطقه را 
به عنوان نقاطی که به خصوص 
انرژی، غذا، آب و سالمتی 
در آنها در معرض خطر است 
فهرست می کنند. اینها عمدتا 
کشورهای فقیرتر هستند که 
توانایی کمتری برای انطباق با 
شرایط تازه دارند

رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان استان های آذربایجان شرقی و غربی در مجلس اعالم کرد که ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به زودی با ساختاری جدید به فعالیتش برای احیای این دریاچه ادامه می دهد. به گزارش ایسنا،  در این دیدار که 
استانداران جدید این دو استان هم حضور داشتند ابتدا نمایندگان استان های آذربایجان شرقی و غربی در مجلس شورای 
اسالمی در سخنانی به بیان مسائل و مشکالت حوزه های انتخابیه خود پرداختند و خواستار کمک و حمایت دولت برای 

حل این مشکالت شدند.
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نهادهای امنیتی آمریکا:
تغییر اقلیم باعث تنش جهانی خواهد شد

ارزیابی  یک  در  آمریکا  اطالعاتی  سازمان های 
اخطار داده اند که تغییر اقلیم به تنش های فزاینده 
ایسنا،  به گزارش  خواهد شد.  منجر  بین المللی 
درباره  اطالعاتی  دستگاه های  »برآورد  گزارش 
تغییر اقلیم« که اولین گزارش از این نوع است 
تاثیر شرایط اقلیمی بر امنیت ملی تا سال ۲040 
تغییر  این گزارش،  می کند.براساس  بررسی  را 
اقلیم باعث جدال میان کشورها در مورد چگونگی 
و  شد  خواهد  تغییرات  این  به  دادن  واکنش 
می گوید که کشورهای کم درآمدتر بیش از دیگران 
این گزارش  احساس خواهند کرد.  را  آن  تاثیر 
همچنین در مورد خطرات به کارگیری فناوری های 
مهندسی زمین در آینده به طور یکجانبه از سوی 

برخی کشورها هشدار می دهد.
این ارزیابی ۲7 صفحه ای دیدگاه جمعی همه 18 
سازمان اطالعاتی آمریکاست. این اولین بار است 
که این سازمان ها تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت ملی 

را بررسی می کنند.
این گزارش تصویری از همکاری نکردن کشورها 
که به رقابت و بی ثباتی خطرناک منجر خواهد 
شد ترسیم می کند. این گزارش در آستانه اجالس 
اقلیمی »کوپ ۲۶« گالسگو که جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، در آن شرکت خواهد کرد منتشر 
می شود. هدف این اجالس که در پایان ماه اکتبر 
شروع می شود جلب همکاری بین المللی برای 

مقابله با گرمایش است.

این سازمان ها هشدار می دهند که برخی کشورها 
ممکن است در برابر میل به اقدام مقاومت کنند، 
هستند که  ۲0 کشور  از  بیش  میان  این  در  و 
برای بیش از ۵0 درصد درآمد صادراتی خود به 

سوخت های فسیلی تکیه دارند.
این گزارش می گوید: »افت درآمد سوخت های 
فسیلی، کشورهای خاورمیانه را بیش از پیش 
تحت فشار قرار خواهد داد، در حالی که پیش بینی 
می شود این کشورها با آثار شدیدتر تغییر اقلیم 
مواجه باشند.« آنها هشدار می دهند که تاثیر تغییر 
اقلیم به زودی در اطراف جهان احساس خواهد 
شد.سازمان های اطالعات امنیتی آمریکا 11 کشور 
و دو منطقه را به عنوان نقاطی که به خصوص 
انرژی، غذا، آب و سالمتی در آنها در معرض خطر 
عمدتا کشورهای  اینها  می کنند.  فهرست  است 
فقیرتر هستند که توانایی کمتری برای انطباق 
با شرایط تازه دارند، که خطر بی ثباتی و مناقشه 
داخلی را در آنها بیشتر می کند. موج های گرما و 
خشکسالی ها باعث فشار بیشتر بر خدماتی مثل 
برق رسانی خواهد شد.پنج کشور از این کشورها 
در جنوب و شرق آسیا قرار دارند - افغانستان، 
میانمار، هند، پاکستان و کره شمالی - و چهار 
کشور در آمریکای مرکزی و کارائیب هستند - 
گواتماال، هائیتی، هندوراس و نیکاراگوئه. کلمبیا 
هستند.  فهرست  این  کشورهای  دیگر  عراق  و 
آفریقای مرکزی و کشورهای کوچک در اقیانوسیه 

هم مناطق در معرض خطرند.براساس این گزارش 
خطر سرریز شدن بی ثباتی به خصوص به شکل 
سیل پناهجویانی که می تواند مرز جنوبی آمریکا را 
تحت فشار بگذارد وجود دارد.قطب شمال احتماال 
یکی از نقاط بالقوه تنش زاست، چون با کاهش 
یخ ها دسترسی به آن آسان تر می شود. با ذوب 
یخ ها امکان ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی 
و دسترسی به منابع ماهی در آنجا وجود دارد 
اما همین می تواند خطر سوءمحاسبه و درگیری 

نظامی را افزایش دهد.
هم  آب  به  دسترسی  می گوید  گزارش  این 
آفریقای  و  خاورمیانه  در  بود.  خواهد  مشکل زا 
آبی  منابع  سطح  درصد   ۶0 حدود  شمالی، 
فرامرزی است. پاکستان و هند از دیرباز بر سر 
منابع آب اختالف داشته اند. در همین حال حوضه 
آبریز مکونگ می تواند باعث ایجاد اختالف میان 

ویتنام شود. و  چین، کامبوج 
برخی  است که  احتمال  این  دیگر  بالقوه  خطر 
کشورها راسا تصمیم به استفاده از مهندسی زمین 

برای مقابله با تغییر اقلیم بگیرند.
مثل  آینده  فناوری های  از  استفاده  شامل  این 
پراکندن ذرات انعکاسی در الیه های باالیی جو یا 
پخش ذرات برای خنک کردن اقیانوس در یک 
ناحیه خاص می شود که می تواند تاثیری خنک 
کننده داشته باشد.اما اگر یک کشور تصمیم بگیرد 
تنها عمل کند می تواند باعث ایجاد مشکل در 

مناطق دیگر شود و خشم سایر ملل که نمی توانند 
خود در این زمینه کاری کنند را برانگیزد.محققان 
در چندین کشور از جمله استرالیا، چین، هند، 
اعضای  همچنین  و  آمریکا  و  بریتانیا  روسیه، 
فناوری ها  این  بررسی  مشغول  اروپا  اتحادیه 
هستند اما هنوز نظم و مقرراتی برای استفاده 
که  می گوید  گزارش  ندارد.این  وجود  آنها  از 
راه هایی برای پرهیز از این آینده تیره وجود دارد. 
فناوری های پیشرفته، از جمله استفاده قابل قبول 

از مهندسی زمین، از جمله اینها هستند. 
اقلیمی  فاجعه  یک  بروز  دیگر،  سناریوی  یک 
است به طوری که کشورها را به همکاری وادارد.
اقلیم  موضوع  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
امنیتی  محاسبات  از  محوری  بخشی  اکنون 
است و نه فقط مشکالت جاری را تشدید خواهد 
کرد بلکه دردسرهای تازه ای ایجاد خواهد کرد.
ارین سیکورسکی مدیر »مرکز اقلیم و امنیت« 
پیش  از  بیش  »دولت ها  بی بی سی گفت:  به 

شکلی  به  اقلیم  تغییر  می دهند که  تشخیص 
امنیت  منظره  کردن  عوض  درحال  بی سابقه 
ملی است.«او ادامه داد: »مالحظات اقلیمی را 
نمی توان از سایر نگرانی های امنیتی مثل رقابت با 

دانست.  جدا  چین 
این کشور با خطرات پیچیده اقلیمی روبروست، 
از باال آمدن سطح دریاها که بر زندگی میلیون ها 
نفر در شهرهای ساحلی تاثیر خواهد گذاشت تا 
سیل در نواحی داخلی که زیرساخت های انرژی 
را تهدید می کند و بیابان زایی و مهاجرت ماهی ها 
که امنیت غذایی اش را به خطر خواهد انداخت. 
یک استراتژی امنیت ملی که این فاکتورها را در 
نظر نگیرد پاسخ های غلطی به سواالت مهم درباره 

رفتار چین خواهد داد.«
فاحش  مشکالت  اطالعاتی،  تازه  ارزیابی  این 
این  واقعی  اما سوال  را تشریح می کند.  آینده 
است که سیاستگذاران در آمریکا درباره هشدار 

خواهند کرد. چه  خود  امنیتی  سازمان های 

دبیر اندیشکده تدبیر آب:
گاهی برای اجرای پروژه انتقال آب اغراق می شود

از  یکی  گفت:  آب  تدبیر  اندیشکده  دبیر 
نیازها  آب تشخیص  انتقال  مهم  چالش های 
است که معموال درست برآورد نمی شود، حتی 
برای اینکه پروژه به هر نحو ممکن اجرا شود تا 
حدی اغراق هم می شود. به گزارش ایلنا انوش 
پروژه های  اجرای  درباره  نوری اسفندیاری، 
اظهار  آن  احتمالی  چالش های  و  آب  انتقال 
تشخیص  مهم  چالش های  از  یکی  داشت: 

نیازها است که معموال درست برآورد نمی شود، 
حتی برای اینکه پروژه به هر نحو ممکن اجرا 
شود تا حدی اغراق هم می شود، مسئله دیگر 
پایداری جامعه هدف است،  با  نیازها  تطبیق 
مثال انتقال آب به مناطق روستایی که به دلیل 
فقر  عقب ماندگی،  توسعه،  نامناسب  شرایط 
اقتصادی و یا نداشتن معیشت مناسب، شرایط 
ناپایداری دارد، جای سوال دارد. موضوع دیگر 

نحوه تامین مالی این طرح ها است که ممکن 
است از محلی باشد که به شدت تورم اضافه 
کند و یا با وضعیت نامناسبی تامین مالی شود 
که بازگشت هزینه ها و بازپرداخت وام ها اتفاق 
سازمان کارگزار  خود  به  مسئله  این  و  نیفتد 
لطمه می زند. اکنون شرکت های آبفا ورشکسته 
هستند اما به دلیل مصوبه شورای اقتصاد در 
وابسته  دلیل که  این  به  فقط  انقالب  ابتدای 

ادامه  به دولت هستند، می توانند به کار خود 
و  طرح ها  ناقص  اجرای  دیگر  موضوع  دهند. 
بهره برداری نادرست و کاهش کیفیت خدمات 
عدم  دلیل  به  می شود  پیش بینی  که  است 

تامین مالی درست رخ دهد.
بیشتر  در  گفت:  آب  تدبیر  اندیشکده  دبیر 
مصرفی  آب  درصد   90 از  بیش  استان ها 
ابتدا  بنابراین  است،  کشاورزی  به  مربوط 
کنیم  کاراکتر  یا  و  محدود  را  باید کشاورزی 
بی رویه  و  مازاد  صورت  به  آبی  نحوی که  به 
در  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  در 
قرار  شهرها  جمعیتی  مراکز  و  صنعت  اختیار 

پساب  از  می تواند  صنعت  ضمن اینکه  گیرد 
شهرها برای تامین نیاز استفاده کند. بسیاری 
از شهرها از سهم کشاورزی به طور نامحسوس 
و به صورت خاموش کم کرده اند، در تهران هم 
حقابه کرج  نشده  اعالم  طور  به  و  در سکوت 
و شهریار از رودخانه های شاهرود و طالقان را 
به صنعت اختصاص داده اند بنابراین به جای 
اجرای پروژه های انتقال آب از این طریق نیز 
مشکالت قابل حل و فصل بوده ضمن اینکه 
خسارات هم محدود است، در هر حال انتقال 
آب دشواری هایی هم بوجود می آورد که برای 
گریز از آنها، مشکالت جدیدی آشکار می شود.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲134   | شنبه  1 آبان 1400  |4 اقلیم

اسناد  این  درز  پولیتیکو،  گزارش  به 
ارزیابی  نیز  بی بی سی  به وسیله  که 
عربستان  که  می دهد  نشان  است  شده 
میان کشورهایی  در  استرالیا  و  سعودی 
سازمان  پیشنهادات  علیه  که  دارند  قرار 
سوخت های  فوری  حذف  بر  مبنی  ملل 
میان،  این  در  کرده اند.  البی  فسیلی 
در  گوشت  تولیدکنندگان  بزرگترین 
به  می کنند  تالش  برزیل  و  آرژانتین 
نفع  به  که  کنند  پیدا  دست  یافته هایی 
حذف رژیم های گیاهی است. این اسناد 
حاوی ده ها هزار  نظر و پیشنهاد از سوی 
دیگر  و  غیردولتی  سازمان های  دولت ها، 
نویسندگان  به  منفعت  صاحب  طرف های 
دولتی  بین  گروه  کلیدی  گزارش 
متحد  ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات 
کاهش  راهکارهای  که  است   IPCC یا 
می دهد.  ارائه  را  کره زمین  گرمایش 
دانشمندان  را  گزارش  این  نویسندگان 
ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات  برجسته 
تا   ۶ هر   IPCC می دهند. گروه  تشکیل 
وضعیت  درباره  گزارشی  یکبار  سال   7
به  که  می کند  منتشر  اقلیمی  تغییرات 
برای مقابله  عنوان مبنای سیاست گذاری 

می شود. گرفته  نظر  در  آن  با 
نشست  این  میزبان  انگلستان که  دولت 
دیگر  کشورهای  تا  است  امیدوار  است، 
اقدامات  در  را  بلندپایه ای  تعهدات 
استرالیا،  اما  دهند.  ارائه  خود  اقلیمی 
تاکنون  سعودی  عربستان  برزیل، 

مخالفت  خود  برنامه های  ارتقای  با 
دانشگاه  استاد  فاستر،  پیرز  کرده اند. 
نویسندگان  رده باالترین  از  یکی  و  لیدز 
سالی که   ۲0 »در  می گوید:  این گزارش 
را   IPCC گزارش های  نوشتن  تجربه 
کانال های  از  همیشه  البی گری  دارم، 
این  مهم  است.  داشته  وجود  مختلفی 
را  حرف  آخرین  نویسندگان  که  است 
این  دانشمندان  نهایت  در  چون  می زنند 
و  می نویسند  تخصصی  را  عملی  گزارش 

نظرشان.« اساس  بر  نه 

بر کاهش مصرف گوشت و 
نشود تاکید  لبنیات 

عربستان  بی بی سی،  گزارش  اساس  بر 
که  می خواهد  نویسندگان  از  سعودی 
برای کربن زدایی  »تمرکز تالش ها  بخش 
فورا  که  انرژی  سیستم های  بخش  در 
تغییر  کربن  بدون  منابع  سمت  به  باید 
فسیلی«  سوخت های  حذف  و  کنند 
آنها  کنند.  پاک  گزارش  این  در  را 
بالقوه  نقش  به   IPCC می خواهند 
که  کنند  اشاره  کربن  جذب  تکنولوژی 
زمین  جو  از  را  دی اکسید کربن  می تواند 
همچنان  تکنولوژی  این  اما  کند.  جذب 
است.  نشده  تولید  بزرگ  مقیاس  در 
بزرگترین نیروگاه جذب کربن در ایسلند 
انتشار  میزان  می تواند  که  دارد  قرار 
را  870 خودرو  معادل  گازهای گلخانه ای 

کند. حذف 

که  است  فناوری  کربن  ذخیره  و  جذب 
سایت های  از  شده  آزاد  کربن  می تواند 
جذب  را  برق  نیروگاه های  مانند  صنعتی 
یا  زمین  جو  به  آن  فرستادن  از  و  کند 
جلوگیری کند.  صنایع  در  آن  از  استفاده 
عضو  ایران  سعودی،  عربستان  استرالیا،  
یا  نفت  تولیدکننده  کشورهای  سازمان 
اوپک و ژاپن برداشت متفاوت خود را از 
 unearthed دارند. گزارش  این موضوع 
که  کرده  اعالم  ایران  که  می کند  ادعا 
1.۵ درجه  کاهش گرمایش کره زمین به 
سانتی گراد امکان پذیر نیست و دنیا باید 
۲ درجه سانتی گراد تغییر دهد.  آن را به 
ایران می گوید که  این گزارش  اساس  بر 
تکنولوژی های کنونی،  و  روندها  وجود  با 
به  گازهای گلخانه ای  نشر  ممتد  کاهش 
تا   ۲0۲1 سال های  بین  ۵درصد  از  بیش 

نیست. امکان پذیر  تقریبا   ۲030
گزارش  اساس  بر  میان،  این  در 
به  آرژانتین،  و  برزیل    unearthed
تولیدکنندگان  ششمین  و  دومین  ترتیب 
گوشت در دنیا به نویسندگان این گزارش 
یافته های  بر  تاکیدی  تا  آورده اند  فشار 
خود درباره نیاز به کاهش مصرف گوشت 

نکنند. لبنیات  و 
درخواست کرده اند  دو کشور  هر  مقامات 
پیشنهاد  شوند که  حذف  قسمت هایی  تا 
گیاهان  پایه  بر  خوراکی  مواد  می کنند 
»کربن  خوراکی  گوشت  و  شوند  تولید 
همچنین  آرژانتین  می شود.  نامیده  باال« 

فشار می آورد تا مطالب مربوط به مالیات 
و کمپین کاهش مصرف  قرمز  گوشت  بر 
بدون  مانند کمپین »دوشنبه های  گوشت 

شوند. حذف  گوشت« 

بر فشار البی ها چیره گری علم 
مدیران  از  یکی  سیگرت،  مارتین 
لندن  امپریال  کالج  در  گرنتام  موسسه 
در  را  علم  دست   IPCC که  می گوید 
باالتر  قدرتمند  منافع  از  دسته  این  برابر 
دانشمندانی  قدردان  باید  ما  و  می گیرد 
فشارها  نوع  این  برابر  در  که  باشیم 

نمی شوند. تسلیم 
علم  دانشگاه  استاد  مازلین،  مارک 
لندن  کالج  دانشگاه  در  زمین  سیستم 
است  تاکیدی  البی گری  می گوید که  هم 
برای کاهش  اقدامات  انجام  ضرورت  بر 
سریع تر  چه  هر  حذف  اقلیمی:  تغییرات 
نفت  سریع تر  چه  هر  حذف  زغال سنگ، 
آغاز  و  جنگل زدایی  توقف  طبیعی،  و گاز 
مواد  به  غذایی  رژیم  تغییر  و  جنگل زایی 
گوشت. تولید  قطعی  کاهش  و  گیاهی 

تولیدکنندگان  حضور  با  مخالفت 
فسیلی سوخت های 

مقامات  میان  در  نگرانی ها  افزایش  با 
انگلستان درباره اینکه برنامه انتشار صفر 
قابل  نتایج  نفتی  غول های  خالص کربن 
آن شد  بر  نداشته است، تصمیم  توجهی 
تا در نشست تغییرات اقلیمی که آخرین 
روز اکتبر آغاز می شود، شرکت های نفتی 

باشند. نداشته  رسمی  نقش  هیچ 
شده  بدل  و  رد  خصوصی  ایمیل های 
به  که   Cop۲۶ نشست  اعضای  میان 
که  می دهد  نشان  رسیده  گاردین  دست 
برنامه  اجرای  در  تردیدهایی  و  شک 
از شرکت های  انتشار کربن صفر در یکی 
از  یکی  به گفته  دارد.  وجود  نفتی  بزرگ 
در  پترولیوم  بریتیش  شرکت  مقامات، 
در  تعهد خود  به  پایبندی  در  حال حاضر 
نکرده  عمل  خوبی  به  اجرای کربن زدایی 
این  در  حضور  برای  الزم  معیارهای  و 

ندارد. را  نشست 
افشا کرده  روزنامه گاردین  سال گذشته 
در  برای حضور  نفتی  بود که شرکت های 
نشست Cop۲۶  چندین جلسه محرمانه 
کرده اند.  برگزار  انگلستان  مقامات  با 
بزرگترین  که  می دهند  نشان  شواهد 
و  البی گری  با  جهان  آلوده کنندگان 
شرکت  ازای  در  پول  پرداخت  پیشنهاد 
در این نشست قصد داشتند تا به عنوان 
دولت ها  دیگر  و  انگلستان  میان  واسطه 

کنند. عمل 
کنشگران  که  داده  رخ  اتفاقی  حاال  اما 
تغییرات  فعاالن  برای  دستاوردی  را  آن 
غول های  از  هیچکدام  می دانند:  اقلیمی 
تغییرات  نشست  در  رسمی  نقش  نفتی 

داشت. نخواهد  گالسگو  اقلیمی 
محیط  فعاالن  از  یکی  جرارد،  کریس 
 Culture Unstained کمپین  زیستی 
به  اطالعات  آزادی  قانون  تحت  که 
می گوید:  کرده،  پیدا  دست  ایمیل هایی 
نفتی  شرکت های  به  که  »سال هاست 
تغییرات  نشست های  در  پلتفرمی 
می شود  داده  ملل  سازمان  اقلیمی 
تغییرات  رهبران  عنوان  به  را  خود  که 
که  حالی  در  می کنند.  ترویج  اقلیمی 
فسیلی  سوخت های  در  دالر  میلیون ها 
این  از  پیش  می کنند.«  سرمایه گذاری 
حمایت  خاطر  به  انگلستان  دولت  از 
فسیلی  سوخت های  استخراج  از 
می شد:  مطرح  گسترده ای  انتقادهای 
جدید  نفتی  زمین های  اکتشاف های  از 
سرمایه گذاری های  تا  شمال  دریای  در 
گازی  پایانه  در  پوندی  میلیون  چندین 
در آفریقا. به گفته جرارد این حقیقت که 
رسمی  نقش  نمی توانند  نفتی  غول های 
نشان  باشند  داشته  نشست  این  در 
پذیرفته اند  برگزارکنندگان  که  می دهد 
کربن  انتشار  برای  نفتی  صنایع  ادعای 
برنامه های  و  نیست  درست  خالص  صفر 
این شرکت ها به طور مستقیم به اهداف 
مقابله با تغییرات اقلیمی آسیب می زند. 
نشست  حامیان  از  یکی  تاپینگ  نایجل 
کنونی  تعهدات  که  می گوید   ۲۶  Cop
شرکت های نفتی کافی نبوده و با اهداف 

نیست. همسو  اقلیمی  تغییرات 
نمی تواند  نشست  این  او  گفته  به   
که  باشد  موسساتی  برای  پلتفرمی 
عمل  خود  تعهدات  از  سطح  این  به 
این  سخنگوی  گفته  به  اما  نکرده اند. 
نفتی  بزرگ  شرکت های  نشست، 
این  جانبی  برنامه های  در  می توانند 
نشست شرکت کنند. سال گذشته برنامه 
رسیدن  برای  پترولیوم  بریتیش  شرکت 
سال  تا  خالص  صفر  کربن  انتشار  به 
۲0۵0 منتشر شد انتقادهای بسیاری را از 
به  اقلیمی  دانشمندان  و  سوی کنشگران 
شرکت  این  سخنگوی  اما  داشت.  همراه 
را  کوتاه مدتی  اهداف  که  می گوید  نفتی 
تا  انتشار گازهای گلخانه ای  برای کاهش 
۲030 در نظر گرفته است.   سال ۲0۲۵ و 

اسناد البی گری کشورهای آلوده کننده برای تغییر گزارش تغییر اقلیم سازمان ملل و تالش نفتی ها برای حضور 
در اجالس گالسکو افشا شد

فشار برای دروغگویی درباره تغییرات اقلیمی
عربستان سعودی و استرالیا علیه پیشنهادات سازمان ملل مبنی بر حذف فوری سوخت های فسیلی البی کرده اند

ایمیل های خصوصی رد و بدل شده میان اعضای نشست Cop۲6 نشان می دهد که تردیدهایی در اجرای برنامه انتشار کربن صفر 
در یکی از شرکت های بزرگ نفتی وجود دارد

سازمان هواشناسی اعالم کرد

پیش بینی »آبان« 
بسیار خشک و کم بارش

و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس   
با  هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت 
اینکه میانگین بارش ها در کل  به  اشاره 
کشور طی مهرماه سال جاری نسبت به 
مواجهه  از  بود،  بلند مدت کمتر  میانگین 
در  به ویژه  و کم بارش  پاییزی خشک  با 

داد. خبر  ماه  آبان 
ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  وظیفه  احد 
و  شمالی  نوار  در  به جز  تاکنون  مهرماه 
تقریبًا  کشور  شرق  جنوب  منتهی الیه 
نداده،  رخ  بارندگی  نقاط کشور  سایر  در 
به طور  تاکنون  ماه  مهر  ابتدای  از  گفت: 
متوسط ۲.4 میلی متر بارندگی در کشور 
داشتیم که این میزان در دوره بلندمدت 
میانگین  بنابراین  است.  میلی متر   ۵.3
قابل  کاهش  کشور  کل  در  بارندگی ها 
و  بلندمدت داشته  به  مالحظه ای نسبت 
جنوب  از  مناطق کشور  غالب  در  تقریبًا 
کشور  شرق  و  مرکزی  مناطق  تا  البرز 
شمالی  نوار  و  شمالی  خراسان  به جز 
کشور بارندگی رخ نداده یا بسیار ناچیز 

است. بوده 
کشور  شمالی  نوار  اینکه  بیان  با  او 
ماه  را در نخستین  بارندگی ها  بیشترین 
هرچند  کرد:  عنوان  کرد،  دریافت  پاییز 
نیمه  استان های  در  بارندگی ها  مقدار 
سایر  از  بیشتر  شمالی  نوار  و  شمالی 
نیز شرایط  اما خطه شمال  بوده  مناطق 
در  بارندگی ها  مقدار  و  نداشت  مطلوبی 
نرمال  حد  از  کمتر  مازندران  و  گیالن 
بود. استان مازندران در یک ماه گذشته 
دریافت  را  بلندمدت  بارش  تقریبًا نصف 

کرد.
شرایط  به  توجه  با  شد:  یادآور  وظیفه 
مهرماه  بارندگی های  کشور،  اقلیم 
کشور  شمالی  نوار  به  محدود  عمدتًا 
و در بخش های مرکزی کشور مورد  بود 
در  بارندگی  حال  این  با  نیست،  انتظار 
از جمله تهران،  البرز  استان های حاشیه 
نرمال  از حد  کمتر  نیز  و سمنان  زنجان 
از  تهران  استان  در  بارندگی  میزان  بود. 
بود  میلی متر   0.7 تاکنون  پاییز  ابتدای 
بلندمدت  در  استان  این  حالی که  در 
می کرد. دریافت  بارش  میلی متر   7.3
آبان  در  بارش ها  وضعیت  درباره  او 
پیش بینی  الگوهای  گفت:  آذرماه  و 
بسیار  ماه  آبان  است که  این  از  حاکی 
داریم  رو  پیش  بارشی  کم  و  خشک 
نیز  آذرماه  تا  حداقل  وضعیت  این  و 
آبان  در  بارندگی ها  یافت.  تداوم خواهد 
خواهد بود  نرمال  از  کمتر  به شدت  ماه 
نیز  آذرماه  در  بارندگی  وضعیت  و 
هرچند  نمی رسد.  به نظر  امیدوارکننده 
امیدواریم که با عبور از آذر ماه و با آغاز 
و  شود  متحول  شرایط  زمستان  فصل 

برسد. نرمال  حد  به  بارش ها 
سازمان  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس   
براساس  داد:  ادامه  هواشناسی 
امسال  که  می رسد  به نظر  پیش بینی ها 
البته  کنیم  طی  را  نرمالی  زمستان 
پربارشی  زمستان  نرمال،  زمستان  این 
کم بارشی  به  بیشتر  و  بود  نخواهد 

دارد. گرایش 

عربستان سعودی از نویسندگان 
می خواهد که بخش »تمرکز 
تالش ها برای کربن زدایی در 

بخش سیستم های انرژی که 
فورا باید به سمت منابع بدون 

کربن تغییر کنند و حذف 
سوخت های فسیلی« را در این 

گزارش پاک کنند

باقی مانده، روزنامه نگاران سازمان صلح  Cop۲6 در گالسکو اسکاتلند دو هفته  اقلیمی  تغییرات  آغاز نشست  به  آنکه  با وجود 
آلوده کننده جهان  نشان می دهد چندین کشور  آوردند که  بدست  را  اسنادی   ،unearthed به  سبز )Greenpeace( موسوم 
تالش کرده اند تا گزارش کلیدی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی را با ایجاد تغییراتی، کمرنگ تر و کم اهمیت تر نشان دهند.

با افزایش نگرانی ها در میان 
مقامات انگلستان درباره اینکه 

برنامه انتشار صفر خالص کربن 
غول های نفتی نتایج قابل 

توجهی نداشته است، تصمیم بر 
آن شد تا در نشست تغییرات 

اقلیمی که آخرین روز اکتبر آغاز 
می شود، شرکت های نفتی هیچ 

نقش رسمی نداشته باشند

|  
AF

P 
 |

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(               

اجرایی      های  پرونده  موجب  به 
با  دانگ خانه  کالسه140000180  شش 
پالک ثبتی 387 فرعی از پالک 1911 اصلی بخش 9 
کرمان واقع در رفسنجان خیابان شهید وجدانی کوچه ۲ 
پالک 8 کدپستی 77187۵۶4۵۵ ، به نام سید حسین 
حسینی شریف ثبت گردیده و طبق سند رهنی ۶191 
دفترخانه 131 رفسنجان در قبال مبل۲.۲۲۲.000.000 ریال 
)دو میلیاردو دویست و بیست و دو میلیون ریال( در 
رهن بانک پست بانک شعبه رفسنجان می باشد. شماال: 
درب و دیوار به طول)11.40( یازده متر و چهل سانتی متر 
به خیابان شرقا دیوار به دیوار به طول )۲3.۲0( بیست 
و سه متر و بیست  سانتیمتر به باقیمانده یک هزارو 
نهصدو یازده اصلی جنوبا: دیوار به دیوار به طول )10.10( 
ده متر و ده سانتیمتر به باقیمانده یک هزارو نهصدو یازده  
اصلی غربا: در چهار قسمت که قسمت دوم آن جنوبی 
است.اول دیوار به دیوار به طول ) 9.00( نه متر به شماره 
سه فرعی از چهاصدو چهل و دو اصلی دوم دیوار به دیوار 
به طول)0.۶0( شصت سانتیمتر به باقیمانده یک هزارو 

نهصدو یازده اصلی سوم دیوار به دیوار به طول )1.90( 
یک متر و نود سانتیمتر به باقیمانده یک هزارو نهصدو 
یازده اصلی چهارم دیواریست  مشترک به طول )1۲.30( 
دوازده متر و سی  سانتی متر به باقیمانده یک هزارو 
نهصدو یازده اصلی مشخصات مالکیت:سید حسین 
حسینی شریفی فرزند سید اسمعیل شماره شناسنامه 
دارای  رفسنجان  از  صادره   133۶.01.01 تولد  تاریخ   9
شماره ملی 30۵183 8748 با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ 
به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیت7999  تاریخ138۵.09.۲۶  موضوع سند مالکیت 
تعویضی به شمار چاپی 0471۲۲ سری الف  سال 9۶ 
با شماره دفتر الکترونیکی1397۲031900900۶۶3۲  ثبت 
گردیده است که طبق نظر  کارشناس رسمی دادگستری 
وضعیت فعلی ملک به صورت عرصه و اعیان یک باب 
خانه در مرحله بهره برداری با اسکلت آجری فاقد شناس 
به مساحت عرصه طبق سند ۲۵0 مترمربع می باشد. 
اعیانی در دو طبقه طبق استعالم به شماره۲4۵۶۲۵8  
به تاریخ 1398.11.08 مساحت 191 مترمربع است در 
صورتی که مساحت در محل حدودا در همکف و باالی 
همکف به مساحت 1۶0 )یکصدو شصت(مترمربع می 

1۶0)یکصدو  ساختمان  مفید  زیربنای  بنابراین  باشد 
شصت مترمربع( میباشد بنا و مستحدثات ملک :مورد 
ارزیابی دارای بنای دو طبقه است زیربنای همکف به 
مساحت 14۶)یکصدو چهل و شش( متر مربع اتاق 

باالی همکف 14 )چهارده( متر مربع می باشد.
 اهم مشخصات ساختمان: 1-اسکلت ساختمان دیوار 
ها  نوع سقف  و  عمودی  و  افقی  شناژ  فاقد  آجری 
بنا بخشی سفال 4 سانتی معمولی  تیراهنی روکار 
بنا :جنوبی است 3-عمر تقریبی  و سنگ است۲- 
بنا 3۵ سال می باشد باقیمانده عمر مفید 0 سال 
شده  انجام  سازی  محوطه  شود-  می  بینی  پیش 
است و کف حیاط موزاییک است سایر عواملی که 
ارزش ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و 
خارجی نمای بیرونی ملک و سایر موارد در به شرح 
ذیل می باشد .هیچ گونه تجهیزات داخلی و خارجی 
ندارد و نمای بیرون کامل اجرا شده آشپزخانه همکف 
تا یک متر زیرسقف کاشی و دارای کابینت فلزی می 
داخلی  دیوارهای  و  موزاییک  ساختمان  باشد کف 
تا یک متر سنگ و مابقی دیوار و  هال و پذیرایی 
با  بهداشتی  باشد و دارای سرویس  سقف گچ می 

بدنه کاشی و کف سرامیک می باشد. ارزش ملک 
اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات با در 
نظر گرفتن قیمت روزملک به میزان مبلغ9.170.000.000 
ریال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال(تعیین 
و اعالم گردید.. پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز 
یکشنبه مورخ 1400.08.1۶ در  واحد اجرای اداره ثبت 
اسناد و امالک رفسنجان  واقع در   بلوار شهید حمید 
شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ  9.170.000.000 ریال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده)%10(
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
مبلغ  مابه التفاوت  است  مکلف  مزایده  برنده  است، 
فروش ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
واریز  به حساب سپرده ثبت  را  مقرر مانده فروش 
نبوده و به حساب  نکنند مبلغ مذکور قابل استرداد 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش 

گردد،  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از 
تعطیل رسمی مصادف  با  تعیین شده  روز  چنانچه 
گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت 
طالبین خریداران می  تشکیل خواهد شد  مکان  و 
توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه 
چک رمزدار به مبلغ 10% قیمت ملک در جلسه مزایده 
به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوطه 
اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف نیز بدهی 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم از اینکه 
رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده در صورت وجود  برنده مزایده است و 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد شدنیم عشر  و 
حق مزایده نقدا وصول می  گردد و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری 

و غیره خواهد بود.
مورخ  شنبه  روز  نوبت:  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ   

1400.08.01
علی خسروانجم _مسئول اجرای اسناد رسمی 
رفسنجان

آگهی مفقودی
گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره ۱399۱۱۲۰4۲4  و شماره شاسی  KK۱64953 مفقود  

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد******
 ۱۸۱B۰۰7۸95۱ گواهی میشود فاکتور  بلوک سیلندر به شماره 99۰۲۸3464 و شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد*****
گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره ۱399۱۱3۲5۲۰ شماره شاسی JK4۰44۲۲مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد*****
گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره ۱3993677۸ و شماره موتور ۱۲4۸7۲6۰3۰7 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد*****
 ۱۲4K۰33۲3۰7 گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره ۱4۰۰3۱37۸9و شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول  ۱4۰۰.7.۲4-  تاریخ چاپ نوبت دوم ۱4۰۰.۸.۱
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چرا عالقه به عنکبوت ها؟ موجوداتی که 
در نگاه بسیاری ترسناک هستند.

آنها  از  ما  بلکه  نیستند  ترسناک  عنکبوت ها 
می ترسیم. این موضوع را می توان از چند بررسی 
کرد. در روانشناسی ثابت شده انسان ها زوایای تند 
را دوست ندارند و انحنا برایشان دلنشین تر است. 
دست و پای عنکبوت ها زاویه های تند دارد، آنها 
می توانند در همه جهات حرکت کنند و این برای ما 
غیرقابل پیش بینی و گاهی ترسناک است. دلیل 
دیگر بحث تکاملی است، همانند ترس از مار که 
مربوط به اجداد ماست که برای حفط بقا از این 
موجودات دوری می کردند و این حاال در ژن ما 
وجود دارد. ترس از عنکبوت ها ناشی از ناآگاهی 
در  بسیار سودمندند،  ما  برای  عنکبوت ها  است. 
حال حاضر در دنیا در حدود ۵0 هزار گونه عنکبوت 
شناسایی شده است. بیشتر آنها زهری دارند که 
برای شکار طعمه از آن استفاده می کنند، اما از این 
تعداد فقط حدود 400 گونه آنها می تواند به صورت 
بالقوه برای انسان خطرآفرین باشند، که تعدادی از 
آنها هم در مناطقی دور از انسان زندگی می کنند. 
عنکبوت ها در مواجهه با انسان معموال فرار می کنند 

مگر در شرایطی باشند که امکان فرار نداشته باشند 
در این حالت ممکن است فرد را دچار گزش کنند 
که در بسیاری موارد آسیب جدی به دنبال نخواهد 
داشت. حتی درباره خطرناک ترین عنکبوت دنیا 
که در استرالیا وجود دارد و زهرش در 1۵ دقیقه 
می تواند انسان را بکشد، از دهه 1970میالدی هیچ 
مورد مرگی بر اثر گزش گزارش نشده. این اتفاق 
در سایه تولید پادزهر و آگاهی بخشی به عموم 
مردم رخ داده است. من برخی از عنکبوت های 
خطرناک را در خانه نگهداری می کنم و حتی آنها 
را لمس هم می کنم و مشکلی وجود نداشت. زهر 
برای عنکبوت ها ماده ارزشمندی است و به سادگی 

آن را هدر نمی دهند.

از نقش عنکبوت ها در چرخه اکوسیستم 
بگویید و اینکه این موجودات که به گفته 

شما نباید از آنها ترسید چه مزایایی برای 
طبیعت و انسان ها دارند.

اگر با نگاه انسان محور هم به عنکبوت ها بنگریم، 
متوجه می شویم که به آنها نیاز داریم، پس باید 
آنها را حفظ کنیم. برای این مطلب دالیل زیادی 

کنترل کننده  مهم ترین  عنکبوت ها  دارد.  وجود 
می شود  تخمین زده  هستند.  حشرات  جمعیت 
بین 400 تا 800 میلیون تن حشره و طعمه در 
سال توسط عنکبوت ها شکار می شوند. خیلی از 
این حشرات در صورت کنترل نشدن تعدادشان 
می توانند به آفتی برای زمین های کشاورزی تبدیل 
شوند. اگر درباره عنکبوت ها مطالعه کنیم به سادگی 
ترس جای خود را به تحسین می دهد. در هر متر 
مربع بین ده تا صد عنکبوت می تواند وجود داشته 
باشد و این معنای موفقیت این گونه در سازش 
با محیط است. در ارتفاع ۶700 متری از سطح 
نوعی  هیمالیا شاهد حضور  ارتفاعات  در  و  دریا 
عنکبوت هستیم و می توان گفت بلندزیست ترین 
موجود زنده دنیا عنکبوت ها هستند. عنکبوت ها از 
اندازه 0.3 میلی متر تا 30 سانتی متر وجود دارند  و 
می توان متصور بود چه طیف وسیعی از طعمه را 

در بر می گیرند.

شما در زمینه عنکبوت ها کارهای علمی   

فراوانی انجام دادید، از تحقیقات روز 
دنیا  درباره این موجود ارزشمند انجام 

می شود بگویید.

عنکبوت ها دنیای ناشناخته ای دارند و اسرار زیادی 
همراه خود دارند. هنوز گونه هایی ناشناخته در دنیا 
وجود دارد که در ایران نیاز به بررسی فراوان دارد. به 
طور مثال من 100 گونه عنکبوت را از ایران به جهان 
معرفی کردم که ۲0 گونه آن برای اولین بار در جهان 
کشف شده بود اما این بخشی کوچکی از پتانسیل 
ایران است. روی اجزای عنکبوت ها هم مطالعات 
زیادی انجام شده و در حال پیگیری است. زهر 
عنکبوت ها دارای ترکیبات پروتئینی خاصی است 
و در فعالیت های پژوهشی از آنها استفاده می شود. 
تار عنکبوت ها پدیده منحصر به فردی است که در 
وزن یکسان ۵ برابر مقاوم تر از فوالد است. یک 
رشته تار عنکبوت را اگر به دور کره زمین بچرخانیم 
نمی رسد. هر گونه  نیم کیلوگرم هم  به  آن  وزن 
عنکبوت اسرار بسیاری در خود دارند که هنوز به 

خیلی از آنها پی نبردیم.

 در ایران چه عواملی حیات عنکبوت ها را 
تهدید می کند؟

ما  است.  زیستگاه  تخریب  تهدید،  مهم ترین 
عنکبوت های ارزشمندی در مناطق جنگلی ایران 
داریم، جنگل هایی که با سرعت زیادی در حال 
هم  بیابانی  مناطق  برخی  در  هستند.  تخریب 
گاهی مالچ پاشی زیستگاه را نابود کرده است. با 
تخریب زیستگاه و کوچک شدن محدوده زندگی 
عنکبوت ها به مرور شاهد انقراض گونه های آنها 
زندگی  قابلیت  زیستگاه  تخریب  بود.  خواهیم 
از  استفاده  دیگر  تهدید  می کند.  نابود  را  گونه 
آفت کش های شیمیایی در مزارع است که باعث 
نابودی عنکبوت ها می شود، در صورتی که زهر 
یک  عنوان  به  می توان  را  عنکبوت ها  از  برخی 

استفاده کرد. طبیعی  آفت کش 

به نظر شما اولین قدم در مسیر حفاظت 
از عنکبوت ها در ایران چیست؟

شناسایی گونه های موجود در ایران، میزان و محل 
پراکنش آنها؛ این اطالعات بنیادی ترین دانش 
برای حفاظت از عنکبوت هاست و بعد از کسب 
آن باید به زمینه های دیگر بپردازیم. متاسفانه 
در کشوری با وسعت ایران شمار محققان بسیار 
انگشتان  از  بتوان گفت کمتر  شاید  است،  کم 
در  را  ایران  عنکبوت های  تعداد  ما  یک دست. 
حد تخمین هم نمی دانیم. کسی در دنیا نیست 
که همه عنکبوت ها را بشناسد و این علم بسیار 
تخصصی است. ما در گستره ایران نیاز به افراد 

متخصص زیادی داریم.

برای کسب تخصص در  مسیر حرکت 
زمینه عنکبوت ها به چه صورت است؟

می  توان  عنکبوت ها  به  عالقه  پیگیری  برای 
محیط  زیست شناسی،  مانند  رشته هایی  در 
زیست گرایش تنوع زیستی و حتی کشاورزی 
تبدیل  برای  اما  داد.  تحصیل  ادامه  دانشگاه  در 
شدن به یک جانورشناس صرفا نیازی به حضور 
در دانشگاه نیست ولی این امر نیاز به مطالعات 
باالیی دارد و شاید حدود ۵ سال زمان نیاز داشته 
باشد. در دنیا هم نمونه هایی از این دست داریم، 
به طور مثال بهترین عقرب شناس دنیا تحصیالت 
فوق العاده  او  دانش  اما  ندارد  دانشگاهی مرتبط 
کامل است و تمام آنچه در دانشگاه ارائه می شود 

می داند. را 

فکر می کنید تماشای تفریحی 
عنکبوت ها را می توان یک سرگرمی 

دانست؟
نیاز نیست  از حیوانات  برای لذت بردن  در دنیا 
متخصص باشیم. در مورد عنکبوت ها هم این مورد 
افراد  دارد که  وجود  باشگاه هایی  می کند.  صدق 
براساس عالقه به عنکبوت ها دور هم جمع می شوند 
و تقویم و بروشور مرتبط چاپ می کنند و حتی به 
عکاسی از این موجودات زیبا می پردازند. برخی 
نیز گونه ای عنکبوت  پشمالو را در خانه نگهداری 
می کنند؛ این افراد عالقه مند هستند و این بسیار 

خوب است. من برای پاسخگویی به عالقه، کتاب 
راهنمای میدانی عنکبوت ها و عقرب های ایران را با 
همکاری انتشارات ایران شناسی به چاپ رساندم.

همیشه باورهای خرافی و نادرستی 
وجود دارد که حیات حیوانات را به خطر 

می اندازد، آیا این گونه باورها در مورد 
عنکبوتیان  هم وجود دارد؟

می گویند وجود آنها در خانه باعث فقر می شود 
و  گاهی ریشه آن را به باورهای مذهبی مرتبط 
می دانند اما ما شاهد هستیم که در قرآن کریم از 
عنکبوت نام برده شده است. درباره این گونه عالوه 
مطرح  هم  غلطی  اطالعات  خرافی،  باورهای  بر 
می شود که گاهی به سایت های خبری معتبر راه 

می یابند. 
به طور مثال خبرهایی در مورد عقرب بالدار وجود 
دارد اما با جست وجو درباره آناتومی عقرب می توان 
به غلط بودن آن پی برد. مورد دیگر اینکه گفته می  
شود عقرب در هنگامی که دورش آتش روشن 
اصطالح  به  یا  می زند  نیش  را  خودش  شود 
است.  غلط  کامال  هم  این  می کند؛  خودکشی 
عقرب ها موجوداتی خونسرد هستند، یعنی گرمای 
بدنشان را از محیط دریافت می کنند وقتی حرارت 
در محیط به وسیله آتش زیاد شود مایعات بدن 
عقرب کم شده و عضالت آن با منقبض و منبسط 
این  و  نشان می دهد  واکنش  به محیط  شدن، 

حرکات به اشتباه خودکشی تعبیر می شود.

موردی که در مورد شما جالب توجه 
است، نحوه نام گذاری گونه های جدیدی 

است که برای اولین بار در دنیا کشف 
می کنید. چرا نام یک عنکبوت را رامبد جوان 

گذاشتید؟
وقتی گونه جانوری جدیدی در دنیا کشف می شود 
نامگذاری آن بر عهده کاشف است. این نامگذاری 
می تواند براساس موارد مختلفی انجام شود مانند 
ویژگی خاص گونه، منطقه کشف، وضعیت گونه یا 
ادای احترام به استادان.  من در همه این موارد 
نامگذاری هایی انجام دادم اما مورد بعدی که در 
از  استفاده  توجه کرد  آن  به  می توان  نامگذاری 
نام هایی است که توجه مردم را به سمت گونه 
جلب کند. من نیز این کار را برای توجه بیشتر و 
کاهش ترس نادرست مردم ایران از عنکبوت ها 
انجام دادم و نام عنکبوتی را رامبد جوان گذاشتم 
و اتفاقا توجه خوبی هم به آن جلب شد.  توضیح 
مسائل علمی به زبان ساده کار ساده ای نیست و 
نیاز به درک مخاطب دارد. ما برای پیشبرد اهداف 
حفاظتی نیاز به همراهی همه افراد جامعه داریم 
اما دقیقا خیلی از افراد آکادمیک راه ارتباط با مردم 
را نمی دانند و حتی از حضور موثر در فضای مجازی 

هم پرهیز می کنند.

علیرضا زمانی، پژوهشگر عنکبوت ها در گفت وگو با »پیام ما«

برای ادامه زندگی به عنکبوت ها نیاز داریم
  تخمین زده می شود بین 4۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن حشره و طعمه در سال توسط عنکبوت ها شکار می شوند. خیلی از این حشرات 
در صورت کنترل نشدن تعداد می توانند به آفت زمین های کشاورزی تبدیل شوند
عنکبوت ها مهم ترین کنترل کننده جمعیت حشرات هستند

انجمن فرهنگی فراز خطاب 
به ضرغامی:

شما وزیر میراث فرهنگی 
هستید، نه کشاورزی

به  واکنش  در  فراز  فرهنگی  انجمن  |پیام ما| 
انقباض  گفته های وزیر میراث فرهنگی درباره 
در  موانع کشاورزی  رفع  برای  پاسارگاد  حرایم 
این منطقه، با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب 
را مطرح کرد. توصیه  به عزت هللا ضرغامی، چند 
»امروز  این گفته که  به  اشاره  با  نامه  این  در 
مردم پاسارگاد به دلیل مقبره کوروش نمی توانند 
کشاورزی کنند، چاه بزنند، باید این مشکالت 
برطرف شود و قوانین حریم ها مقداری انقباض 
این  ضرغامی  شده که  درخواست  پیدا کند«، 
نکته را در نظر بگیرد:  حریم ها مهم ترین مؤلفه  
ثبت یک بنای تاریخی هستند که سبب نمایان 
اصیل  فضای  ماندن  باقی  و  اثر  یک  ماندن 
و  آنها  به  بی توجهی  و  می شوند  تاریخی اش 
یا  شهر  درون  در  به ساخت وسازها  دادن  فضا 
کشاورزی در بیرون شهر، دیر یا زود و به دالیل 
مختلف، آثار را از میان خواهد برد، هم چنان که 
الیه های باستان شناسی پیرامون شان را هم نابود 
می کند. این پیامد تلخ را در شهر بسیار ارجمند 
اصفهان شاهد هستیم.« این نامه ادامه می دهد: 
»اتفاقا مشکل بزرگ در میراث فرهنگی کشور 
آثار، که  ما همین بی توجهی به تعیین حريم 
سازوکاری کامال علمی و کارشناسی دارد، است 
تا آن جایی که نزدیک به اکثر بناهای تاریخی 
ما فاقد حریم مصوب هستند. در نبوِد حریم 
است که بسیاری فسادها در ساخت وسازهای 
پیرامون آثار شکل می گیرد. افزون بر آن، مثالی 
که شما برای سخن تان آوردید آرامگاه شخصیتی 
است که او را بنیادگذار کشور ایران - نه تمدن 
ایرانی، که شما هم اشاره داشتید دیرینگی و 
آن  می دانیم،   - دارد  ساله  هزار  هفت  قدمتی 
هم به گونه ای که بر خالف بسیاری از کشورهای 
کهن و نو که بنیادگذاری شان با کشتار دیگران پا 
گرفت توانست سیاسِت باستانی کشتار، غارت و 
برده گیری را به سیاست احترام به فرهنگ ها و 
دین ها و تالش برای آبادانی بدل سازد و شادی 
را برای همگان بخواهد، و از همین رو نه تنها 
دشمنانش او را ستوده و شیوه ی کشورداری اش 
کتاب های  همه ی  در  بلکه  دانسته اند  الگو  را 
داشته  بزرگ  نیز  ابراهیمی  دین های  آسمانی 
شده است. آیا نباید حریم چنین یادگار ارجمندی 
را بیشتر قدر دانست، به ویژه آن که در شرایطی 
ویژه و با دارا بودن همه شاخصه های ثبت جهانی 
به این ثبت نائل آمده است و نگین گردشگری 
می رود؟«  شمار  به  فارس  استان  و  کشور 
انجمن فراز همچنین اضافه می کند: »شما وزیر 
میراث فرهنگی هستید و نه وزیر کشاورزی، و 
وظیفه شما نخست پاسداری از این میراث و 
سپس منظم و بهینه کردن سازوکار گردشگری 
باید  بر پایه  آن است و طبیعتا آخرین فردی 
باشید که آن سخنان را بر زبان براند. در ادامه 
این نامه به مسئله فرونشست اشاره شده است: 
»روی آوردن به حفر چاه به جهت کشاورزی به 
این معناست که آن منطقه مستعد گسترش 
کشاورزی نیست، چرا که آب هایی سطحی برای 
این کار در دسترس نیستند. چاه، یعنی رشد و 
گسترش کوتاه مدت کشاورزی به قیمت نابودی 
همیشگی یک زمین، چون با زدن چاه آب های 
آن هم   - پس انداز  حکم  در  که  را  زیرزمینی 
پس اندازی راهبردی - هستند خرج می کنیم. 
این چنین است که توسعه ی ناپایدار، پایدارِی 
یک سرزمینی را از میان می برند که نمونه اش را 
در وضعیِت امروزیِن دریاچه ی گران بهای ارومیه 

می بینیم. 

مهم ترین تهدید برای 
عنکبوت ها، تخریب زیستگاه 
است. عنکبوت های ارزشمندی 
در مناطق جنگلی ایران داریم 
و جنگل ها با سرعت زیادی 
در حال تخریب هستند. در 
برخی مناطق بیابانی هم گاهی 
مالچ پاشی زیستگاه را نابود 
کرده. با تخریب زیستگاه و 
کوچک شدن محدوده زندگی 
عنکبوت ها به مرور شاهد 
انقراض گونه های آنها خواهیم 
بود. تخریب زیستگاه قابلیت 
زندگی گونه را نابود می کند

نامش با عنکبوت ها آمیخته است؛ عنکبوت شناس جوان ایرانی که شهرتی جهانی دارد و افتخارات بزرگی در این زمینه برای ایران رقم 
زده. مقاالت علمی زیادی درباره عنکبوت ها نوشته و گونه های جدیدی ثبت که تا امروز در دنیا کشف نشده اند. یکی از اهداف او معرفی 
عنکبوت های ایران به دنیا است. او از نبود آگاهی درست مردم از عنکبوت ها می گوید و نشانه آن را ترس نادرست از این موجودات 
ارزشمند می داند. این توضیحات در مورد علیرضا زمانی است؛ پژوهشگر جوانی که متولد دی ماه سال ۱37۲ است و از همان دوران 
کودکی به حیواناتی که در اطراف محل زندگیش در شهر تهران وجود داشتند عالقه مند بود؛ جانورانی که شاید برای خیلی ها اصال دوست 
داشتنی و جذاب نبودند. یکی از موجوداتی که برای علیرضا از همان زمان کودکی جذاب و سوال برانگیز بود عنکبوت ها بودند. او امروز نیز 
در پی یافتن جواب سواالت خود درباره عنکبوت ها است. یکی از آرزوهای کودکی او این بود که بتواند در آینده شغلی مرتبط با عنکبوت ها 
داشت باشد. آرزویی عجیب که شاید در ذهن شخصی جز او رخ ندهد. با راهنمایی معلم  زیست مدرسه در رشته زیست شناسی دانشگاه 
تهران ادامه تحصیل داد و در همان سال  اول تحصیل در دانشگاه در یک مقاله علمی در یک ژورنال معتبر یک گونه جدید عنکبوت را به 

دنیا معرفی کرد؛ این سرآغاز داستان اوست. علیرضا زمانی در گفت وگو با »پیام ما« از عنکبوت ها می گوید.
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ترس از عنکبوت ها ناشی از 
ناآگاهی است. عنکبوت ها برای 
ما بسیار سودمندند. در دنیا در 

حدود ۵0 هزار گونه عنکبوت 
شناسایی شده که بیشتر آنها از 

زهری برای شکار طعمه استفاده 
می کنند. از این تعداد فقط حدود 
400 گونه می تواند به صورت بالقوه 
برای انسان خطرآفرین باشند، که 
تعدادی از آنها در مناطقی دور از 

انسان زندگی می کنند. عنکبوت ها 
در مواجهه با انسان معموال فرار 

می کنند مگر در شرایطی باشند که 
امکان فرار نداشته باشند

| روزنامه نگار |

| محمد مهدی گوهری |

آگهی تجدید مزایده الف - ب - ۱۳4 - ۰۰
شركت سهامی آب منطقه ای گیالن به استناد بند»و« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱4۰۰ در نظر دارد فروش مصالح مازاد رودخانه ای حاصل از پروژه اضطراری تکمیل ساماندهی و احداث کفبند در رودخانه امامزاده ابراهیم  در محدوده سردهنه نهر خانم 

جوب  شهرستان شفت را با اطالعات مشروحه جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده ۱۰۰۰۰۰۱۰76۰۰۰۰۰۲ از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

iets.mporg.ir :  آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات    / WWW.WRM.IR   : آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران   / WWW.GLRW.IR  : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن آدرس اینترنتی شركت سهامی آب منطقه ای گیالن

وضعیتنام و مشخصاتردیف
مقدار تقریبی مصالح  

)مترمکعب( 
قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمکعب مصالح 

) لاير( 
رقم پایه مزایده )ریال(قیمت برآوردی فروش مصالح  )لاير(

قیمت پیشنهادی به ازای هر 
مترمکعب مصالح )لاير(

قیمت پیشنهادی شامل ما به تفاوت عواید حاصل از فروش 
رسوبات مازاد و هزینه اجرای طرح بر اساس محاسبات صفحه 

بعد)e-d( )لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده  ) لاير(

1
مصالح رودخانه ای مازاد 

 مورد نیاز
1,17۵,940,000-----------------3,831,3۶9 ۵۶400417.000۲3,۵18,800,000کل

1,17۵,940,000-----------------------۲3,۵18,800,0003,831,3۶9-------۵۶400مجموع

نوبت دوم

1- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار : شركت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت بلوار امام خمینی، تلفن 33۶۶90۲1-9- 013
۲-نام و نشانی واحد خدمات مهندسین مشاور : مهندسین مشاور سفیدرود گیالن به نشانی رشت- کمربندی شهید بهشتی چهارراه بیمارستان دکتر حشمت کوی پانزده خرداد نبش خیابان پنجم.

3- موضوع مزایده : فروش مصالح مازاد رودخانه ای حاصل از پروژه اضطراری تکمیل ساماندهی و احداث کفبند در رودخانه امامزاده ابراهیم  در محدوده سردهنه نهر خانم جوب  شهرستان شفت با مشخصات جدول ذیل:

4- مدت اولیه پیمان :  4 ماه
۵-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : تضمین شرکت 
و  میلیارد  )یک  1,17۵,940,000ریال  مبلغ  به  مزایده  در 
یکصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و چهل هزار ریال( 
می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه های مقرر 
در آیین نامه ها تضمین معامالت دولتی، موضوع تصویب 
نامه شماره 1۲340۲ /ت ۵0۶۵9 هـ مورخ 1394/09/۲۲ 
مقرر  موعد  در  آن  اصل  و  تهیه  وزیران  محترم  هیئت 
ای  دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه  تحویل 
گیالن گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط 
الکترونیکی دولت در سامانه  الزامات سامانه تدارکات  و 
الزم  است مشخصات  ذکر  به  الزم  بارگذاری شود.  مزبور 
شرکت  اقتصادی  کد  شامل  ضمانتنامه  دریافت  جهت 

پستی  و کد   4113۵۶4889۵3 ای گیالن   منطقه  آب 
41888۶۶789   و شناسه ملی شرکت 107۲01437۵7 

و شماره ثبت 1711 می باشد.
۶-شرایط کلی شرکت کنندگان :

متقاضیان میبایست جهت شرکت در مزایده دارای گواهی 
صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب یا راه و ترابری 
یا ابنیه یا بهره برداران شن و ماسه در صورت بکار گیری 
پیمانکاران داری صالحیت مجاز در رشته های یاد شده 

باشند.
در  بایست  می  گران  مزایده  است  توضیح  به  *الزم   
 )۵ )بند  مستندات  و  مدارک  پیشنهاد،  ارسال  مرحله 
مستندات  ارزیابی  بصورت کامل جهت  را  مزایده  شرایط 
ارائه نمایند و بارگذاری آنها در سامانه ستاد ایران الزامی 

و  مدارک  نقص  بدلیل  اینصورت  غیر  در  و  باشد  می 
آنها مورد قبول قرار نگرفته  مستندات، قیمت پیشنهادی 

شد. خواهد  رد  و 
از طریق  اسناد مزایده  7-تاریخ، مهلت و محل دریافت 

 : سامانه 
متقاضیان می توانند از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1400/07/۲8 لغایت راس ساعت  13 روز سه شنبه مورخ  
1400/08/04 با واریز مبلغ 4۵0،000 )چهارصد و پنجاه هزار 
  IR۵101000040011093040198۵4به شماره حساب ریال( 
نزد  آب گیالن  سهامی  شرکت  درآمد  وجوه  تمرکز  بنام 
سامانه  به  مراجعه  طریق  از  همزمان  و  مرکزی  بانک 
دانلود  برای   www.setadiran.ir آدرس  به  ستادایران 

نمایند.  اقدام  مزایده  اسناد 

بازگشائی  تاریخ  و  تحویل  محل  مهلت،  تاریخ،   -8
را  مزایده  اسناد  بایست  می  مزایده گران  مزایده:  اسناد 
سامانه  در  مزایده  اسناد  بارگذاری کلیه  ضمن  و  تکمیل 
تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 
1400/08/1۵ اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات الک 
نیز  مزایده(  در  شرکت  تضمین  )اصل  الف  شده  مهر  و 
به دبیرخانه حراست شرکت  در مهلت مقرر تعیین شده 
بلوار   – رشت  در  واقع  گیالن  ای  منطقه  آب  سهامی 
پیشنهاد  دارند  دریافت  رسید  و  اقدام  خمینی)ره(  امام 
مورخ  یکشنبه  روز  صبح   11 ساعت  رأس  واصله  های 
گردد. می  بازگشایی  مزایده  کمیسیون  در   1400/08/1۶
پیشنهاد  از  یک  هر  طرف  از  نماینده  نفر  یک  حضور 
ارائه  با  ها  یشنهاد  ج  پاکت  افتتاح  جلسه  در  دهندگان 

باشد. می  مجاز  نامه  معرفی 
9- مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد 

تسلیم پیشنهاد می باشد.
10- مطابق قوانین و مقررات موضوعه مبلغ 9% مالیات بر 
ارزش افزوده نیز بر عهده  برنده مزایده بوده و عالوه بر 

قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات   -11
پشتیبانی  و  راهبری  مرکز  تلفن   : سامانه  در  عضویت 

می باشد.  0۲1-41934
پشتیبانی  خدمات  و  تدارکات  امور  دفتر  تماس  شماره 
   013-33۶۶0913  : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/7/۲9 
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۸/۱

مفقودی

مفقودی

تندر  رنو  برگ سبز خودرو سواری 
متالیک  ای  نقره   )L9۰لوگان(
موتور  شماره  با   ۱3۸6 مدل 
 77۰۲۰353۲۲D۰36۸47
به   ۸A۰۰۱۱63 شاسی  شماره  و 
ایران   ۱3 ل   354 پالک  شماره 
کرم  اسدی  حسین  نام  به   65
مفقود   3۱4956737۸ کدملی 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
نقره  آی  ایکس  ال  جی   4۰5
موتور  شماره  با  متالیک  ای 
شماره  و   ۱۲4۸5۲۲9۲9۰
شماره  به   4۰3۱۰9۰۱ شاسی 
 65 ایران   ۲3 ل   376 پالک 
مفقود  زینلیان  عباس  نام  به 
اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده 

می باشد. ساقط 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲134   | شنبه  1 آبان 1400  |4 چارسوق

در نشست مجازی انجمن هیدرولیک ایران مطرح شد:

مدیریت منابع آب باید مخاطر ه محور باشد
بهلول علیجانی، اقلیم شناس: برای منابع آب نمی توان در بازه زمانی 6 ساله برنامه ریزی کرد. بلکه باید مانند تمام کشورهای دنیا 

چشم اندازی تا سال ۲۱۰۰ برای آن در نظر بگیریم

| اقلیم شناس |

  | بهلول علیجانی |

| مدیر نوآوری و پژوهش کاربردی 
سازمان آب و برق خوزستان |

  | داریوش بهارلویی |

|  
رنا

 ای
 |

وزیر نیرو:

خشکسالی مهرماه 
در نیم قرن اخیر 
بی سابقه است 

وزیر نیرو در سفر دیروز خود به همراه هیئت 
اردبیل گفت: خشکسالی که در یک  به  دولت 
نیم  در  داده  رخ  جاری  آبی  سال  از  اخیر  ماه 
گزارش  به  است.  بوده  بی سابقه  اخیر  قرن 
مهر، علی اکبر محرابیان در بازدید از طرح های 
نیمه تمام سدسازی در منطقه مغان اظهار کرد: 
نسبت به ۵0 سال گذشته کاهش بارندگی ها در 
کشور محسوس بوده و در برخی از استان ها تا 
40 درصد رقم خورده است. وزیر نیرو به کاهش 
ذخایر آب پشت سدها در کشور اشاره کرد و با 
بیان اینکه این ذخایر به حداقل رسیده است، 
تصریح کرد: در کنار صرفه جویی مردم، باید در 
تامین منابع آب به نحوی عمل کنیم تا چالش 
مناطق  و  دغدغه ای جدی گریبانگیر شهرها  و 
مختلف کشور نشود. محرابیان به کم آبی مناطق 
روستایی و شهرهای متوسط اشاره کرد و گفت: 
حتی در کالن شهرها نیز با کمبود منابع آب روبه رو 
هستیم به گونه ای که هم اکنون آب جمع شده 
در پشت سدهای کشور به کمتر از 18 میلیارد 
متر مکعب رسیده است. محرابیان به وضعیت 
اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: این  آبی استان 
استان به رغم آنکه در پر آبی شهره بوده در سال 
زراعی گذشته با چالش های جدی روبه رو بوده و 
همچنان این فرآیند در شهرها و روستاها کاماًل 
این  ادامه  می رسد  نظر  به  و  است  محسوس 
فرآیند خسارت های بیشتری را رقم خواهد زد. 
باید در مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی 
الگوها و معیارهای صحیح مورد توجه قرار گیرد 
تا ما بتوانیم این شرایط خشکسالی را به نحوی 
سپری کنیم. محرابیان به تکمیل سد عمارت و 
همچنین پایاب برخی از سدها در استان اردبیل 
توسعه  به  برای کمک  داد:  ادامه  و  اشاره کرد 
کشاورزی پایاب سد گیوی و سبالن با مشارکت 
بانک های عامل در حال اجراست. با برنامه ریزی 
که در حال انجام است، برای استان های با تنش 
آبی بیشتر و همچنین متوسط الگوهای تعریف 
شده و سعی بر این است تا این فرآیند همچنان 
در تقویت نظام جامع تأمین منابع آب شهرها و 

روستاها به انجام برسد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
امیدواریم با تدابیر مختلف 
از مشکل تامین گاز زمستان 

عبور کنیم
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، تاکید کرد: 
اما  دارد،  وجود  نگرانی  زمستان  تامین گاز  در 
امیدواریم که با تدابیر مختلف اتخاذ شده از جمله 
واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم. به 
گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در توییتر، 
نوشت: » از تامین گاز زمستان نگرانی هست، 
اما امیدواریم که با تدابیر مختلف از جمله واردات 
از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم. شورای عالی 
ناکارآمد است؛  انرژی جایگاهی مهم، اما فعال 
است.  برنامه  سازمان  در  اش  دبیرخانه  چون 
رییس جمهور  معاون  جایگاه  در  دبیرش  اگر 
بنشیند، سیاستگذاری انرژی یکپارچه می شود. 
از توزیع روزانه ۶ هزار تن گاز مایع داخل کشور 
)بجز صادرات(، یک سوم به محل مصرف برنامه 
ریزی شده رسیده، مابقی یا بطور غیراستاندارد 
در خودروها استفاده شده یا قاچاق می شود.«

سیل سراسری سال 98 چرا اتفاق افتاد؟ پدیده ای 
که در فروردین 98 شاهد آن بودیم، یک اتفاق 
غیرمنتظره بود یا امری قابل پیش بینی؟ مدیریت 
آن حجم آب چگونه ممکن بود؟ آیا اگر مدیریتی 
در آن مقطع در مورد منابع آب صورت می گرفت 
می توانستیم امیدوار باشیم که خشکسالی 1400 
بارندگی  از  ان حجم  از  پس  چرا  نیفتد؟  اتفاق 
بسیاری  و  رسیده ایم؟  خشکسالی  به  امروز  ما 
سواالت دیگر که می توان با کنار هم گذاشتن دو 
پدیده به فاصله دو سال به آنها فکر کرد و به دنبال 
پاسخی برایشان بود. در همایش ها و نشست های 
آسیب شناسانه که پس از وقوع سیل سراسری 
برگزار شد، عوامل بسیاری به عنوان زمینه بروز این 
پدیده آن هم با وسعت و گستردگی در سراسر 
کشور، مطرح شود. انتقاداتی هم به مدیران وارد 
بود که نتوانستند این منابع را به درستی مدیریت و 
کنترل کنند و دستاورد سیل برای مردم تنها ویرانی 
و بی خانمانی شد نه ذخایری که بتواند نیازها را در 

آینده تامین کند.

اقلیم بی نظم و مدیریت کوتاه مدت
بهلول علیجانی، اقلیم شناس در مورد سیل 
به  سراسری سال 98 معتقد است: »اگر کمی 
عقب تر برگردیم و اقلیم را بررسی کنیم، می بینیم 
که این سیل هم نشانه ای از وضعیتی بود که کشور 
و جهان با آن روبه رو است. دمای عمومی زمین باال 
رفته است. این موضوع در اقلیم تاثیرگذار است. 
گزارش پنجم ipcc که در سال ۲013 منتشر شد، 
به گرم  رو  زمین  هوای  اعالم کرد  رسمی  به طور 
شدن پیش رفته است و علت آن فعالیت های 
صنعتی انسان است. تا سال ۲018 دمای زمین 

حدود یک درجه نسبت به دوران انقالب صنعتی 
افزایش داشته است. این یک درجه در میانگین 
مورد قابل توجهی را نشان نمی دهد، اما از آنجا که 
پدیده های فرین طبق توجیهات آماری، بر توزیع 
نرمال اثر دارد، در نتیجه در پی گرم شدن زمین 
ما با پدیده های فرین غیرقابل پیش بینی مواجه 

شده ایم.«
دانشگاه  در  جغرافیا  گروه  اقلیم شناسی  استاد 
تربیت معلم بر این اعتقاد است که: »اقلیم به طور 
کلی یک سامانه بی نظم است. به کنترل آوردن و 
پیش بینی آن کار سختی است. اگر به این امر، 
علت دیگری مثل گرمایش زمین هم اضافه شود، 
این بی نظمی تشدید می شود.« او در مورد پیشینه 
بروز سیل در فروردین 98 هم می گوید: »سال 
بارندگی کشور حدود 170  میانگین  آبی 97-9۶ 
میلی متر بود. در صورتی که بارندگی در سال قبل 
از آن 310 میلی متر بود. به عبارتی یک خشکسالی 
شدید را در پی یک ترسالی شدید داشتیم. این 
نشانه بی نظمی اقلیم است. سیل  سراسری سال 
98 هم نشانه این تغییر اقلیم بود. چرا که یکی 
از ویژگی های تغییر اقلیم -که در تمام دنیا هم 
در حال وقوع است- بی نظم شدن اقلیم است. 
به این معنا که در طول یک سال هیچ بارندگی 
می افتد  اتفاق  بارندگی شدید  یکباره  به  نداریم، 
آن مجددا  پی  در  است،  مدیریت  قابل  غیر  که 
خشکسالی اتفاق می افتد. این اتفاق در مورد گرما 

و سرمای هوا هم مصداق پیدا می کند.«
نه  را  سیل  شدن  جاری  علت  البته  علیجانی 
میزان بارندگی که تداوم آن می داند و می گوید: 
مطالعات  بودند.  شدید   98 سال  »بارش های 
نشان می داد که هم از نظر شدت و هم از نظر 

این  تداومی که  اما  بودند.  بی سابقه  گستردگی 
بارندگی ها داشت موجب بروز سیل شد. پیش 
از آن بارش های یک روزه شدید داشتیم، که تا 
۲۵0 میلی متر هم می رسید. اما در سال 98 سه 
روز متوالی بارندگی اتفاق افتاد، انباشتگی موجب 
شد که توان کنترل از دست مدیران خارج شود.« 
علیجانی در ادامه سخنان خود هشدار می دهد که: 
»ما بر اساس تئوری های تغییر اقلیم این انتظار را 
داریم که بارش های شدیدتری هم داشته باشیم. 
در مجموع اقلیم ایران هم از نظر زمانی بی نظم 
است و هم از نظر مکانی، به همین دلیل است 
از  یا  می بریم  رنج  از خشکسالی  یا  معموال  که 
بارش های رگباری و سیل، چون در ایران بارش 

نداریم.« معمولی 
در  معلم  تربیت  دانشگاه  شناسی  اقلیم  استاد 
خصوص چگونگی مدیریت آب در شرایطی شبیه 
فروردین 98 و اینکه چرا آن حجم آب کنترل و 
مدیریت نشد، می گوید: »مدیران اذعان داشتند که 
۵0 درصد آبی که در این سیالب ها جاری شده بود، 
تلف شد. اگر ما این تئوری را بپذیریم که ماهیت 
اقلیم ایران متنوع و بی نظم است. از گذشته به 
همین شکل بوده و در حال حاضر با تاثیراتی که 
این  منطقه گذاشته،  این  بر  اقلیم  تغییر  فرایند 

بی نظمی تشدید شده است.
 باید در مدیریت منابع تجدید نظر کنیم. مدیریت 
باید  موارد  این  به  توجه  با  ایران  در  آب  منابع 
مخاطره محور باشد. به عبارتی بر اساس مخاطرات 
یا بارش های فرین باید منابع را مدیریت کنیم. 
کشور  در  چون  نباشیم.  متکی  میانگین ها  به 
اعتبار و ثبات ندارند. زیر  ما میانگین ها چندان 
ساخت های منابع آب را فراهم کنیم، تا وقتی که 

حتی یک رگبار ساده می بارد این آب را از دست 
باران  سالی که  برای  را  منابع  این  آب  ندهیم. 
نخواهیم داشت، ذخیره کنیم. الزمه تحقق این امر 
برنامه ریزی بلند مدت است. برنامه اجتماعی- 
اقتصادی کشور ما برای ۶ سال آینده تعریف شده 
است. اما برای منابع آب نمی توان در بازه زمانی 
تمام  مانند  باید  بلکه  برنامه ریزی کرد.  ساله   ۶
کشورهای دنیا چشم اندازی تا سال ۲100 برای 

آن در نظر بگیریم. 
از این صحبت این نیست که دوباره  هدف من 
سدها را توسعه دهیم. کلمه سد سازی را باید تغییر 
دهیم و نام آنرا سیل بند بگذاریم. به این معنا 
که سازه هایی را ایجاد کنیم که روان آبهای سیالبی 
اینکه  بدون  کنیم،  مدیریت  و  کنترل  را  شدید 
مشکلی برای روند عادی بارش و رودخانه و بستر 

رودخانه ایجاد کنیم«
علیجانی به عنوان اقلیم شناس نکاتی را مطرح 
می کند که حائز اهمیت است: »در کشور ما روند 
بارش کاهشی است. ممکن است برخی بگویند 
بارش ها دوره ای است. اما باید بگویم در دوره ای 
قرار داریم که روند خشکسالی ادامه خواهد داشت. 
بارندگی کمتر و گرما افزایش خواهد داشت. اخیرا 
درجه   ۲ تا  ایران  برای  جهانی  پیش بینی های 
افزایش دما را اعالم کرده اند، این رقم بیشتر از 
سایر نقاط جهان است. با علم به این شرایط نیاز 
داریم که از همین امروز به مدیریت این شرایط 

فکر کنیم« 

رهاسازی های خارج از عرف یک تصمیم 
غیر کارشناسی

جواد احدیان، دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه 

شهید چمران اهواز یکی دیگر از کارشناسان این 
نشست بود که در خصوص نحوه مدیریت سیالب 
و همچنین مدیریت خشکسالی در سال جاری 
یک   98 سال  در  »انصافا  و گفت:  اشاره کرده 
باالدست کنترلی  در  صورت گرفت،  جهادی  کار 
صورت نگرفته بود، اما در مجموع می توان گفت 
خوبی  بسیار  سیالب کار  هدایت  و  مدیریت  در 
خسارات  نمی افتاد  اتفاق  این  اگر  شد.  انجام 
این   1400 خشکسالی  در  اما  بود.  بیشتر  بسیار 
امکان بود که بهتر از این عمل کرد. ما در دو برهه 
زمانی در سدها رهاسازی هایی که توجه پذیر نبود 
انجام دادیم. بر اساس آمار و اطالعاتی که بررسی 
یکی  بود.  عرف  از  خارج  رهاسازی ها  این  کردم 
رهاسازی ها در آذر و دی ماه سال گذشته و یکی 
در مرداد و شهریور، البته نباید فراموش کرد که 
این رهاسازی ها متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی 
خارج از حوزه تصمیمات وزارت نیرو بود« احدیان 
صورت  دیگر  بخش های  در  که  تصمیماتی  به 
تبعات آن متوجه بخش مدیریت آب  گرفته و 
به  هکتاری  هزار   180 مجوز  »یک  شده، گفت: 
آب  تامین  برای  است،  شده  داده  برنج  کشت 
این بخش، مجبور به رهاسازی آب شدند. تبعات 
ناشی از خسارات سیل باعث شد نتوانیم مدیریت 
درستی در خشکسالی 1400 داشته باشیم« پس 
از بروز سیل در استان خوزستان و با این تصور که 
وارد دوره ترسالی شده ایم مجوز کشت برنج در 
استان های مختلف از جمله خوزستان صادر شد، 
تصمیمی که امسال با توجه به کاهش بارش ها 
خسارات زیادی را به کشاورزان وارد کرد و مسئوالن 
را مجبور به رهاسازی آب سد در این منطقه کرد.

قصور دستگاه های متولی در مدیریت 
خشکسالی

پژوهش  و  نوآوری  مدیریت  بهارلویی،  داریوش 
کاربردی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص 
بحران  دو  این  در  خود  متبوع  سازمان  عملکرد 
-سیالب و خشکسالی- می گوید: »سیل سال 98 
در خوزستان منحصر به فرد بود. جایی در کشور 
نبود که سدهای زنجیره ای با بهره برداران مختلف 
داشته باشیم و در کنار معجونی از محدودیت های 
مختلف بخواهیم یک سیالب بزرگ را مدیریت 
کنیم. مدیریت سیل سال 98 از لحاظ بعد مخازن 
دست  پایین  در  مردم  همت  با  اتفاقاتی که  و 
افتاد یکی از بی نظیرترین دستاوردهایی بود که 
با این همه  بود.  در مدیریت آب سدها رخ داده 
از تمام ظرفیت های علمی آن زمان در خوزستان 
و خارج از استان برای مدیریت سیالب استفاده 
شد.« بهارلویی در خصوص اقدامات صورت گرفته 
در مواجهه با خشکسالی هم می گوید: »مسئله این 
است که تمام ریسک خشکسالی و کم آبی امسال 
به تابستان منتقل شد. با علم به اینکه بارش ها 
و آوردهای آبی نخواهیم داشت، باید اقداماتی را 
صورت می دادیم که به بحران تامین آب شرب در 

استان نرسیم. 
تابستان  بود که ما در  بسیار واضح و مشخص 
دچار بحران آب شرب می شویم. اگر این تمهیدات 
نگرفته است، نشان دهنده آن است که  صورت 
تمام دستگاه های متولی در انجام وظایف خود 
قصوری مرتکب شده اند که چنین امر واضحی را 
به رغم فرصت چند ماهه ای که در اختیار داشتند، 
را  قدم ها  این  ما  کنند.  مدیریت  نتوانسته اند 
برنداشتیم و این موجب بروز بحران هایی برای 
همواره  دانشگاهیان  و  کارشناسان  شد.«  مردم 
بر  تکیه  با  را  هشدارهایی  بحران  بروز  از  پیش 
مطالعات صورت گرفته در محافل علمی داخلی 
و خارجی مطرح می کنند، اما در بخش اجرایی 
با بی توجهی روبه رو  این هشدارها  کشور همواره 
می شود تا روزی که بحران از راه برسد و در عوض 
پیشگیری، نیازمند مدیریت بحران باشیم. امری 
که تجربه ثابت کرده در آن چندان موفق نیستیم.

از سیل سراسری سال 9۸ چگونه به خشکسالی ۱4۰۰ رسیدیم؟ این سوال محوری در نشستی بود که با حضور کارشناسان و مسئوالن 
حوزه آب به همت انجمن هیدرولیک ایران برگزار شد. بعد از وقوع سیل سراسری سال 9۸ بسیاری اظهارنظرها حکایت از این داشت که 
ایران که تا کنون کشوری خشک و کم آب بود و همواره با مسئله آب روبه رو بود، حاال وارد دوره ترسالی شده است. وقایع سال های بعد 
اما نشان از اظهار نظر کارشناسان داشت که سیل سراسری را نتیجه پدیده های حدی و تغییرات اقلیمی می دانستند. خشکسالی سال 
جاری و تشدید آن در تابستان و بروز تنش آبی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور هم بر همین نظر صحه گذاشت. اما در صورت 
تکرار چنین وقایعی چه می توان کرد؟ پروفسور علیجانی یکی از سخنرانان این نشست معتقد است، با توجه به اقلیم کشور ما همواره باید 
برای مخاطرات این چنینی آماده باشیم و زیرساخت های مدیریت شرایط مشابه در بروز سیل سراسری در فروردین 9۸ را فراهم کنیم. 

مدیریت منابع آب در ایران 
باید مخاطره محور باشد. به 

عبارتی بر اساس مخاطرات یا 
بارش های فرین باید منابع را 
مدیریت کنیم. به میانگین ها 
متکی نباشیم. چون در کشور 
ما میانگین ها چندان اعتبار و 

ثبات ندارند

سیل سال 98 در خوزستان 
منحصر به فرد بود. ما جایی 

در کشور نبود که سدهای 
زنجیره ای با بهره برداران مختلف 
داشته باشیم، در کنار معجونی 

از محدودیت های مختلف 
بخواهیم یک سیالب بزرگ را 

مدیریت کنیم

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

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

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

برابر رای شماره 1400۶031907800۶174 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فرهاد حاجی علیزاده فرزند حسین 
بر طبقه  باب خانه مشتمل  در ششدانگ یک  بافت  از  ۲0 صادره  بشماره شناسنامه 
در  واقع  اصلی   ۲787 از  فرعی   ۲4۶41 پالک  مترمربع   97.8 مساحت  به  فوقانی 
آقای  مالک رسمی  از  نگارستانی کوچه 3 خریداری  بخش 3 کرمان خیابان شهید 
احمد جوادی 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 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاریخ 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف 8۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

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

برابر رای شماره 1400۶031907800۵7۶9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عفت غالمی گوکی  فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه ۲78 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 17۶.۶ مترمربع 
پالک ۶1۵ فرعی از 4۲۲0 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲0 فرعی از 4۲۲0 اصلی 
واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 43 بین شرقی 8و9 روبروی 
مدرسه مریم سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای کاظم ابراهیم پور فرسنگی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسليم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  پس 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 83۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اراضی  1400۶0319008001738 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
به  علی  فرزند  زرندی  میرزالی  غالمرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
۲84.30 مترمربع  به مساحت  باب خانه  از  زرند در یک  94 صادره  شماره شناسنامه 
زرند خیابان عالمه  در  واقع  اصلی   ۲3۶8 از  فرعی   ۲۲ از پالک  و مجزی شده  مفروز 
محرز  میرزالی   محمد  و  ذوالحسنی  زهرا  رسمی  مالکین  از  خریداری   1 شماره  کوچه 
آگهی  1۵روز  فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

۲01 م/الف  شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/1۶
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   1400۶0319008001980
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شیخی  ده  صادقی  زاده  عباس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند 
فرزند علی به شماره شناسنامه 30801۶0۶91 صادره از  زرند در یک باب خانه به 
مساحت 30۶.0۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از ۵0۶8 اصلی 
9 خریداری  آباد کوچه  عباس  امام سجادع خیابان شهدای  زرند شهرک  در  واقع 
از مالک رسمی خانم سکینه حسن زاده ابراهیم آبادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 
انقضای مدت مذکور و  بدیهی است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را 

۲0۵ مالکیت صادر خواهد شد. م/الف  اعتراض طبق مقررات سند  عدم وصول 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/1۶
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

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

برابر رای شماره 1400۶031907800۶171 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا پورشیخعلی اندوهجردی  فرزند 
بر  باب خانه مشتمل  در ششدانگ یک  از شهداد  بشماره شناسنامه ۲۵ صادره  علی 
طبقه فوقانی به مساحت 178.۲0 مترمربع پالک 1۶719 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 8۲۲ فرعی از 39۶8 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان 
سرآسیاب جاده قدیم ماهان شهیدان ماهانی 7 اولین منزل سمت راست خریداری از 
مالک رسمی آقای مهدی امانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

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

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

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

برابر رای شماره 1400۶031907800۵800 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسنی ده سعید  فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 
۶1۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲18.80 مترمربع پالک 1۶۶04 
فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 39۶8 اصلی واقع در بخش 
۲ کرمان آدرس کرمان شهرک امام حسن )ع( بلوار شهیدان محمدی کوچه شرقی ۵ درب سوم 
سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای اسفندیار دانشگر ابراهیم پور فرسنگی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف 84۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

نماید. تقدیم  تقدیم 
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

دانگ  در سه  زرند  از  108 صادره  بشماره شناسنامه  علی  فرزند  رحیمی  آقای محمدرضا 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   ۲9۶.7۵ مساحت  به  خانه  از ششدانگ  مشاع 
13۲0 فرعی از ۲431 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی 

زاده. آقای محمد جعفر 
خانم نجمه کرمانی نژاد فرزند رسول بشماره شناسنامه 441 صادره از زرند در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ خانه به مساحت ۲9۶.7۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 13۲0 فرعی از 
۲431 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی آقای محمد جعفرزاده.

م الف 199
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/1۶
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

نماید. تقدیم  تقدیم  قضایی  مرجع 
امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان 

آقای عباس احمدیان فرزند حسن بشماره شناسنامه 38 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت ۲91.۶۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 113 فرعی از ۲3۶8 اصلی واقع 

در زرند خیابان پزشک خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امرالهی.
در یک  زرند  از  بشماره شناسنامه 38 صادره  فرزند حسن  احمدیان  آقای عباس 
باب خانه به مساحت ۲30.0۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 113 فرعی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  پزشک  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۲3۶8 از 

امراللهی. اکبر 
م الف ۲04

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/1۶

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقودی

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی

مدال: ۱3۸4
رنگ: سفید. شیری. روغنی

شاسی:  ش 
۱ 4 ۱ ۲ ۲ ۸ 4 7 3 6 6 9 9 s

ش موتور : ۰۱3۸۱3۱۱
به نام رضا فرهمند پور مفقود 

ندارد. اعتبار  و  گردیده 

 4۰5 پژو  سواری  خودرو  سند 
مشکی  آی  ایکس  ال  جی 
با شماره  متالیک مدل ۱3۸3 
موتور ۱۲4۸3۰7۱434 و شماره 
شماره  به  شاسی ۸3۰3۲73۰ 
 65 ایران   45 ل   ۱93 پالک 
سروشک  شمسی  لیلی  نام  به 
مفقود   3۱49۰3736۰ کدملی 
اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده 

می باشد. ساقط 

ی
غتا

ج
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بلدیه 

شهردار تهران پیشنهاد داد

ایجاد کارگروه مشترک میان شهرداری و پلیس ناجا 
زمینه  در  تهران  شهرداری  تهران گفت:  شهردار 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از هیچ کمکی 
دریغ نخواهد کرد.  به گزارش پایگاه خبری شهر، 
علیرضا زاکانی شهردار تهران در جلسه با سردار 
حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: 
در ادوار گذشته زحمات بسیاری برای شهر تهران 
کشیده شده است که بیشتر آنها با نگاه کالبدی 
بود و کمتر نگاه نرم افزاری به شهر می شد که 
در نگاه ما، تهران صرفًا شهری به عنوان کالنشهر 

نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری اگر بتوانیم 
اقدام های مؤثر و مفیدی انجام دهیم انقالب را 

تثبیت کرده ایم.
زاکانی تصریح کرد: نکته اول تأمین امنیت برای 
رسیدن به اهداف مدیریت شهری است و رکن 
امنیت در این بخش مجموعه ناجاست و آنچه 
انجام  است  قطعی  سیاست  و  اهمیت  دارای 
کارهای جمعی، گروهی و تعاملی است و باید 
اشاره کنم سیاست قطعی دیگر ما در مجموعه 

خدمتگزاری خود این است که از هیچ حمایتی 
نگاهی  تغییر  این همان  و  نخواهیم کرد  دریغ 
افزود:  تهران  شهردار  می شود.  دنبال  است که 
است  شدن  انجام  حال  در  که  اقدام  دومین 
موضوع پاکسازی و نشان دادن جلوه جدید از 
شهر است که می توان به جمع آوری معتادان 
متجاهر، ساماندهی کودکان کار و … اشاره کرد 
که ما برای آن پرونده 3 -۶ ماهه باز کردیم که 
از این چالش ها پاک  در این زمان چهره شهر 

شود و شهرداری امروز نسبت برخی از معضالت 
و  متجاهر  معتادان  و  زندانیان  خانواده  مانند 
کودک کار خود را مسئول می داند. زاکانی با اشاره 
به نگاه های موجود برای حل معضالت اجتماعی 
از سوی مدیریت شهری عنوان کرد: در این مسیر 
دو نگاه وجود داشت که یکی از آنها این بود که 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  وظایف  برخی 
بردوش شهرداری نیست اما در کنار این حرف ها 
اعتقاد ما این است ما وظیفه شرعی داریم و 
باید در این مسیرها مسئولیت بپذیریم و حرکت 
دوم ما رسیدگی به موضوعات اجتماعی است. 
او تاکید کرد کرد: موضوع دیگر که در دستور کار 
به  شهرداری  و  است  اخالقی  موضوعات  است 

دنبال ایفای نقش خود در این مسیر است و به 
عنوان مثال بیش از ۲ هزار بوستان در پایتخت 
داریم که بنا به دالیلی خانواده ها در برخی از آنها 
امنیت ندارند که با همکاری ناجا و دیگر دستگاه 
به امنیت در این حوزه دست پیدا خواهیم کرد.
شهردار تهران افزود: پیشنهاد من این است تا 
بخش شهرداری  دو  از  بگیرد  کارگروهی شکل 
و ناجا که منجر به تفاهم دو بخشی شود و به 
صورت شفاف زحمات انجام شده اعالم شود و در 
این زمینه نیاز به تشکیل کمیته های مختلف زیر 
مجموعه کارگروه ها داریم که در نهایت برای هر دو 
طرف وظایف مشخص شود و این کار به صورت 

جدی در یک زمان بندی به نتیجه برسد.

داده های  از  پیام ما،  روزنامه  بررسی های 
مهر  در  تهران  هوای  شرکت کنترل کیفیت 
تاریخ  این  در  می دهد که  نشان   99 سال 
قبول  قابل  شرایط  در  روز   ۲1 تهران  هوای 
گروه های  برای  هم  روز   9 و  داشته  قرار 
آالینده  است.  بوده  ناسالم  حساس 
گروه های  برای  هوا  که  روزهایی  در  غالب 
کمتر  معلق  ذرات  بود،  ناسالم   حساس 
سال گذشته کیفیت  بود.  میکرون   ۲.۵ از 
مهر  ۲7 ام  تا  مهر  ۲0 ام  زمانی  بازه  در  هوا 
شناسایی  ناسالم  حساس  گروه های  برای 
هوا  کیفیت  کنترل  شرکت  اطالعات  شد. 

در  می دهد که  نشان  نیز   98 سال  مهر  در 
قابل  هوای  روز   ۲7 تهران  زمانی،  بازه  این 
قبول برای تنفس داشته و هوا تنها سه روز 
برای گروه های حساس، ناسالم بوده است. 
آالینده غالب در مهر سال 98 ذرات کوچکتر 
در  و همچنین  بودند  میکرون  نیم  و  دو  از 
 10 از  ذرات کوچکتر  هم  روز  یک  بازه  این 

آلوده کردند.  را  هوا  میکرون 
متفاوت تر  قدری  اوضاع  اما   97 سال  مهر 
از سال های اخیر بوده است. مهر سه سال 
داشته  پاک  هوای  روز  دو  تهران  گذشته، 
روز   ۲8 زمانی  بازه  همین  در  و شهروندان 

هیچ  و  کردند  تنفس  قبول  قابل  هوای 
است. نبوده  ناسالم  هوا  هم  روزی 

 میزان ذرات آالینده کمتر از ۲.۵ میکرونی 
در هوا در این بازه زمانی هیچ روزی از  عدد 

90 باالتر نرفته است. 
داده های  از  ما  پیام  روزنامه  بررسی های 
مهر  در  تهران  هوای  شرکت کنترل کیفیت 
در  تهران  که  می دهد  نشان  نیز   9۶ سال 
قبول  قابل  هوای  روز   ۲9 زمانی،  آن بازه 
تنفس  برای  هوا  هم  روز  یک  و  داشته 
پاک بوده است. اعدادی با داده ها در سال 
9۵ قدری متفاوت تر است. کیفیت هوا در 

همه گروه ها  برای  ناسالم  روز   ۲ زمان  آن 
بوده است و ۲8 روز هم برای همه گروه ها 
قابل قبول بوده است. آالینده غالب در آن 
پاییزی  روزهای  تمام  همچون  زمانی،  بازه 
و  میکرون  نیم  و  دو  از  آالینده کمتر  ذرات 
بوده اند.  میکرون  ده  از  آالینده کمتر  ذرات 
اما   94 سال  مهر  در  تهران  هوای  کیفیت 
آن  در  است.  اخیر  سال های  مشابه  قدری 
قبول  قابل  هوای  روز   ۲۶ تهران  مقطع، 
برای تنفس داشته اما شهروندان حساس 
حدود 4 روز هوای ناسالم را تنفس کردند. 
ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرون در این 
بودند.  را گرفته  پایتخت  بازه زمانی گریبان 
آنچنان که از داده ها مشخص است، کیفیت 
بوده  همیشه  با  متفاوت   93 مهر  در  هوا 
حدود  تهرانی ها  زمانی  بازه  این  در  است. 
و  تنفس کردند  قبول  قابل  هوای  روز   17
دو روز هم هوای پاک اما در عوض کیفیت 
برای  روز   11 حدود  زمانی  بازه  این  در  هوا 
گروه های حساس ناسالم بوده است. تمام 
نیم  دو  از  ذرات کوچکتر  را  روز  یازده  این 

بود.  آلوده کرده  را  تهران  هوای  میکرون 

رکورد شکنی در مهر سال 9۲ 
در   9۲ سال  مهر  که  می رسد  نظر  به 
شکسته  را  آلودگی  رکورد  اخیر  سال های 
سال  در  پاییز  روزه  سی  نخستین  باشد. 
بوده  قبول  قابل  روز  هشت  تنها  هوا   ،9۲
بازه  این  در  پیش  سال  هشت  است. 
روز   ۲ حدود  پایتخت نشینان  زمانی، 
هم  روز   ۲0 و  تنفس کردند  ناسالم  هوای 
بوده  ناسالم  حساس  برای گروه های  هوا 
است. به نظر می رسد که ذرات معلق کمتر 
از دو و نیم میکرون در این بازه زمانی در 
جوالن  حاال  و  قبل  از  بیش  تهران  هوای 

داده اند.
داده های  از  ما  پیام  روزنامه  بررسی های   
سال  مهر  در  هوا  کیفیت  کنترل  شرکت 
تاریخ  آن  در  که  می دهد  نشان  نیز   91
هوای  روز   17 حدود  تهرانی  شهروندان 
هم  روز   13 و  کردند  تنفس  قبول  قابل 
بوده  ناسالم  حساس  برای گروه های  هوا 
اخیر  سال های  با  مشابه  وضعیتی  است. 
معلق  ذرات  از  بسیاری  مقادیر  همراه  به 
آالینده  میکرون که  نیم  و  دو  از  کوچکتر 

است.  سال  سرد  و  دوم  نیمه  در  غالب 
به  مطلوب  نیز   90 سال  در  هوا  وضعیت 
آنالین  پایش  از  آنچنان که  نمی رسد،  نظر 
است،  روشن  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
روز هوای   8 پایتخت  ده سال گذشته  مهر 
برای  هوا  هم  روز   ۲۲ و  داشته  قبول  قابل 

است.  بوده  ناسالم  حساس  گروه های 

هوا چرا آلوده بود؟ 
سایت  در  مندرج  اطالعات  بررسی 
نشان  پایتخت  هوای  کیفیت  کنترل 
مهر  در  پایتخت  هوای  می دهد که کیفیت 

سال های  مهر  از  متفاوت تر  قدری  امسال 
ابتدایی  سال های  که  هرچند  است.  قبل 
اخیر  سال های  به  نسبت  هوا  نود  دهه 
مشخص  اما  می رسد  نظر  به  آلوده تر 
آخر  سال های  به  نسبت  امسال  که  است 
است.  بوده  آلوده تر  قدری  هوا  نود،   دهه 

مدیرعامل  شهیدزاده،  حسین  مساله ای که 
در  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت 
بود:  گفته  فارس  خبرگزاری  به  آن  توجیه 
ایجاد  پاییز  ابتدای  از  هوایی که  »آلودگی 
شد آلودگی زودتر از موعد نبود و سال های 
البته  بودیم  آلودگی  چنین  شاهد  هم  قبل 
تغییر  دلیل  به  قبل تر  سال های  آلودگی 
مدارس  بازگشایی  از  ناشی  ترافیک  الگوی 
بود ولی امسال گرد و غبار و  و دانشگاه ها 
پایتخت  در  هوا  آلودگی  ایجاد  خاک سبب 
در نخستین روزهای پاییز شد. گرد و غبار از 
سمت غرب ساعاتی وارد تهران شد و این 
آلودگی ناشی از ذرات معلق زیر 10 میکرون 
 )pm۲.۵( بود که نسبت به ذرات کوچک تر
انسان ساخت  نوعی  به  و  است  درشت تر 
بودن  خشک  که  چرا  نمی شود  محسوب 
زمین و وزیدن باد با سرعت مناسب سبب 
تاکید  همچنین  او  خواهد شد.«  آن  ایجاد 
کرده بود: »همچنین در نیمه نخست سال 
جاری تعداد روزهای دارای بارش، کمتر از 
به همین علت مالحظه  بود و  سال گذشته 
روزهای  تعداد  بیشتر،  خشکی  با  که  شد 
از  ناشی  معلق  ذرات  لحاظ  به  نامطلوب 
بود. سال گذشته  از  بیشتر  نیز  غبار  و  گرد 
خاص  شرایط  ایجاد  و  هوا  شدن  سرد  با 
همین  و  هواشناسی  پارامترهای  لحاظ  به 
تعداد  شهر،  در  موجود  ترافیک  طور 
ناشی  آالینده های  دلیل  به  آلوده  روزهای 
الزم  و  می یابد  افزایش  نقلیه،  وسایل  از 
است شهروندان به مواردی همچون معاینه 
فنی وسایل نقلیه خود و همچنین استفاده 

ورزند.«  اهتمام  نقلیه  وسایل  از  کمتر 

گزارش »پیام ما« از داده های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، درباره وضعیت آلودگی هوای مهر 
در بازه زمانی ۱۰ ساله پایتخت

مهرماه آلوده پایتخت
 شهروندان تهرانی از ابتدای مهر امسال، ۲۲ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس را تجربه کردند 

توفان شن سیستان 
را در بر گرفت

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: 
روز  عصر  از  و گردوخاک که  شدید  باد  وزش 
دیروز  استان شروع شده  در شمال  پنجشنبه 
جمعه به توفان گردوخاک و شن تبدیل شد و 
شعاع دید افقی را به زیر یک هزار متر کاهش 
داد. محسن حیدری به ایرنا گفت: همانطور که 
انتظار می رفت از بعدازظهر پنجشنبه وزش باد 
شدید شمالی در منطقه سیستان آغاز شد و پنج 
شهرستان را فرا گرفت و دیروز این باد شدید 
و گردوخاک در شهرستان های زابل و زهک به 
توفان شن تبدیل شد. او افزود: تاکنون بیشینه 
سرعت توفان در زابل به 104 کیلومتر بر ساعت و 
در زهک به 8۶ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: توفان شن سبب شد تا صبح دیروز کمینه 
در  و  متر  به 700   زابل  فرودگاه  در  افقی  دید 

هواشناسی زهک به 800 متر کاهش یابد.
او گفت: براساس گزارش های محلی این شرایط 
زاهدان- نظیر  مواصالتی  محورهای  برخی  در 
زابل شدیدتر نیز بوده به طوری که تردد در این 
محور به کندی و با اختالل همراه شده است. 
او تصریح کرد: وزش باد شمالی موجب کاهش 
شمالی  نیمه  در  هوا  دمای  درجه ای   1۲ تا   10

می شود. سیستان و بلوچستان 

رئیس شورای شهر بوشهر: 
حفاری ها برای انتقال آب 
از آب شیرین کن تابستان 

آینده تمام می شود
رئیس شورای شهر بوشهر گفت:  انتظار می رود 
مردم با سعه صدر این حفاری ها را تحمل کرده 

و صبوری کنند تا مشکل بزرگی مرتفع شود.
اول  روز  از  ایسنا گفت:  به  پورکبگانی  جعفر 
شورای  نه  هستیم  شهر  شورای  اعالم کردیم 
پیمانی  و  براساس عهد  رو  این  از  شهرداری. 
و  سختی  در  بسته ایم  بوشهر  مردم  با  که 
امروز،  و  هستیم  آنها  کنار  در  دشواری ها 
نشست  موضوع  بوشهر  بیمارستان  مشکالت 
است  انتظار  کرد:  تصریح  او  است.  خبری 
دستگاه های نظارتی برای رسیدگی به وضعیت 
از  را  زمان  فارس  خلیج  شهدای  بیمارستان 
از  موارد متعددی  تاکنون  ندهند چون  دست 
پنجم کرونا که  پیک  در  اکسیژن  افت  جمله 
تعدادی از همشهریان خود را از دست دادیم 
و دیروز هم سردخانه این بیمارستان که برای 
اموات مردم مشکالتی ایجاد کرده گزارش شده 
او بیان کرد: چندی پیش هم مشکل  است. 
سیلندر گاز در بوشهر رخ داد که با تمهیداتی به 
صورت موقت مرتفع شد، از این رو با توجه به 
در پیش بودن فصل زمستان انتظار می رود از 
هم اکنون شرکت فرآورده های نفتی تمهیدات 
در خصوص  نیاز شهروندان  تامین  برای  الزم 
اندیشیده شود. نفت  و  ال پی جی  تامین گاز 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر ادامه داد: 
هر مسئولی که قصد کمک به مردم  را داشته 
باشد از سوی شورای شهر بوشهر مورد حمایت، 
پورکبگانی  می  گیرد.  قرار  ترغیب  و  تشویق 
به سوالی درباره وضعیت  همچنین در پاسخ 
سبزآباد  خیابان  در  آبفا  شرکت  حفاری های 
گفت: در گفت وگویی با مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان، او نیز به کندی کار پیمانکار 
اذعان دارد و وعده دادند سرعت پروژه را بیشتر 

کنند.

مهر امسال پایتخت نشینان هوای آلوده تنفس کردند. آنطور که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده است، تهران در 3۰ روز 
گذشته، ۲۲ روز هوای قابل قبول داشته و ۸ روز هم هوا برای گروه های حساس ناسالم بوده است. سایت های خبری در اولین روزهای 
پاییز امسال خبر دادند که آلودگی هوا نسبت به گذشته در تهران رکورد زده است. گفته می شود کیفیت هوای پایتخت در نخستین هفته 
پاییز امسال، 4 روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود و 3 روز هم در شرایط قابل قبول. گفته می شود که از میان آالینده ها 
ذرات کمتر از دو و نیم میکرون، سه روز و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون هم در این بازه زمانی، یک روز هوای پایتخت را آلوده کردند. 

اکنون پرسش اینجاست که وضعیت هوا در مهر یک دهه اخیر هم به آلودگی امسال بود؟

|  
یم

سن
  ت

|

آلودگی هوایی که از ابتدای پاییز 
ایجاد شد آلودگی زودتر از موعد 
نبود و سال های قبل هم شاهد 

چنین آلودگی بودیم البته آلودگی 
سال های قبل تر به دلیل تغییر 

الگوی ترافیک ناشی از بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها بود ولی 

امسال گرد و غبار و خاک سبب 
ایجاد آلودگی هوا در پایتخت در 

نخستین روزهای پاییز شد

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۲۸ و تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۸/۰۱     

4۰ واحد)بلوکA( از پروژه ۱۲۰ واحدی مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد

فراخوان مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل در نظر دارد 4۰ واحد)بلوکA( از پروژه ۱۲۰ واحدی مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد )اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی 
با بتن ریزی سقف طبقات ،دیوار برشی و راه پله بصورت دستمزدی و بدون مصالح(  را بشرح جدول ذیل و  بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی يک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

۱-نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
۲-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

3-موضوع مناقصه: اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی با بتن ریزی سقف ، دیوار برشی و راه پله 
)مرحله سفت کاری( پروژه مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد )40 واحد( براساس نقشه 

ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه.
4- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت 13 روز چهارشنبه  مورخ 1400/07/۲8 الی 
ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/08/03  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و واحد 
امور قراردادها و کنترل پروژه بنیاد مسکن استان اردبیل واقع در دروازه آستارا فلکه جهاد جنب 

فروشگاه شماره یک رفاه 
5-مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران : از روز سه شنبه  مورخ 1400/08/04 تا پایان 
برگزاری  بند)ب(ماده1۵قانون  روز(طبق  )حداقل10  مورخ 1400/08/1۵  شنبه  روز  اداری  وقت 

مناقصات
6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و دبیر خانه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل. شرکت کنندگان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه 

به آدرس فوق مراجعه نمایند.

7-تضمین شرکت در مناقصه : 
1-7(ضمانتنامه بانکی.

۲-7( واریز وجه نقد به حساب1309۶۲9813 نزد بانک تجارت شعبه آزادی اردبیل)کد13090( 
بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

۸-مدت اعتبار پیشنهاد ها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید 
برای یک دوره سه ماه دیگر( معتبر باشد.

9-تاریخ بازگشایی پاکات )الف،ب و ج( و ارزیابی کیفی : ساعت 10 قبل از ظهر روز یکشنبه  مورخ 
1400/08/1۶

۱۰-اعتبار پروژه: از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل میباشد.
از  ابنیه   رتبه  دارای  شده  صالحیت  تشخیص  شرکتهای  مناقصه گران: کلیه  ۱۱-شرایط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پیمانکاران حقیقی، که ارائه یک نسخه از گواهی 
رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی شده در زمان خریداسناد 

می باشد. الزامی 
1۲-جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل مراجعه نمایید.

مبلغ تضمینبرآورد اولیهشهرستاننام پروژه
شرکت در مناقصه) ریال(

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت اجرای 
پروژه

مساحت زیربنای محل اعتبار پروژه
پروژه

پروژه مسکن اقدام 
ملی)40 واحد(

پارس آباد
 18.400.000.000

ریال
4۲.۵00.000 ریال

ضمانتنامه بانکی /
واریز وجه نقد

3۶۵ روز
اعتبارات داخلی 

بنیاد مسکن
۵۲۶7 مترمربع

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده  ۲۰۰۰۰۰377۱۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی 

به فروش برساند.
تاریخ انتشار:۱4۰۰/۰۸/۰4  مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۰/۰۸/۱4۰۰(تاریخ و ساعت )۱4 تاریخ بازدید: ۲۲/۰۸/۱4۰۰

مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۲/۰۸/۱4۰۰ ( تاریخ و ساعت)۱4  تاریخ بازگشایی: ۱4۰۰/۰۸/۲3 تاریخ اعالم به برنده: ۲3/۰۸/۱4۰۰

لیست امالک مورد مزایده 

بهای کارشناسی هر مساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

مسکونیجیرفت1
8310 فرعی از 
70۵ اصلی 4۵ 
بخش 4۵ کرمان

۲۲8،03-1۲،908،۶۵0،000۶۵0،000،000

نوبت اول

الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  1(برگزاری مزایده صرفا 
دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( در صورت وجود 
هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین

از  ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع  شرکت در مزایده (ودیعه)، 
وضعیت برنده بودن مزایده گران

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
۲(کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و 

نحوه فروش در برد اعالن عمومی
سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3(عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 0۲1-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 
) www.setadiran.ir ( بخش

“ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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افقی
- سوپ  فرانسه  برج كج   - - صورتگر   1 

وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی - مردی۲ 

خودم،   - زدنی  بهم  عدد  مادر،  ورزش   -

و  زن   - ناسزا3   - وزنی، سه کیلو  ضمیر 

فرزند، جای مورد احترام، خانه - پشت سر، 

عقب - مخفف اگر، بیماری جرب، کچل - 

صورت فلكی4 - دادگر  - برابر ومساوی 

- آفرینش - یازده، دو یار هم قد۵ - لوله 

تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم و 

گلو، زندان مسعود سعد سلمان - دورشدن  

- نام دیگر بالنگ، نقشی بر قالی، بادرنگ۶ 

- ناچار - بیان، گزارش باطنی از قرآن7 - 

آهنی8  جاده   - آدمی   - قایقرانان  پاروی 

- از نقاط دیدنی استان آذربایجان غربی - 

صالح مار9 - خاطر - خبرها، خبر دادن، 

آگاه ساختن - برنده - بوی پشم سوخته10 

- سقف دهان - بیسواد، درس نخوانده - از 

عناصر شیمیایی باعدد اتمی 411 - همراه 

گداز، نیش سرما - گهگاه، اتفاقَا - باالی 

فرنگی، باال به گویش عمو سام1۲ - محافظ 

لغب13  چشم - جاده، طریق، خوشی - 

- فرمانده بدن - جوشن چرمین - فیلم 

محمد رضا اعالمی - شایعه14 - بدهی - 

اثری از پوشکین - چهارپایان1۵ - زادگاه 

ناپلئون - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی - 

درخت خرما - طلیعه اعداد، عدد نخستین، 

عدد پیشتاز

عمودی
1 - نفرین - پاک و منزه  - رشد كردن، 

اندازه  قامت،  می کشد،  بچه   - گوالیدن۲ 

 - ری  شهر  سابق  نام   - یازده  و  صد   -

شعرای  از  ای،  مراغه  شاعر   - تربت3 

متصوف آذربایجان در قرن هشتم هجری 

قمری - انگبین، عسل - پو وارونه - تلخ، 

پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر 

چیزی4 - فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه 

سرمدی  آغاز،  بی  و  دیرینه  همیشگی،   -

و قدیمی۵ - تكرار یك حرف - فهماندن، 

یاد دادن، دانشها - حقه۶ - تکرار حرف - 

قاره امریكا - هستی و وجود7 - جایگاه 

دوشاخه برق - مایه حیات، مایه روشنایی، 

نخستین  آزاده كربال،  آزاده،   - پاكی  مظهر 

نفی  موسیقی،  ششم  نت   - شهید كربال 

پنهان  خاك  زیر   - چیزی8  درون  عرب، 

كردن - حالل و روا، خالص و صاف، بوی 

خوش - عملی در كشاورزی، كاری مهم در 

زراعت9 - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - باران اندک - شبکه 

روده  باکتریهای  از   - ریلی10  ونقل  حمل 

ای - هر دو بخش دستگاه تنفس - ستاره 

شناس آلمانی 11 - برگ - سفره مهمانی 

عام 1۲ - یكی از دو جنس، مذکر، جنس 

به ظاهر قوی - قوم مغول، تاتار - زندگی 

کن، طرف، جانب - توشه، خوراك سفر13 

- باد - سطح و قشر  - جای بازگشت  - 

حرف پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او14 - 

ازپایتخت های آسیایی - شكاف1۵ - آواز، 

زنگها - سنگینی - نیك، مقابل بد

جدول شماره ۲۱34

فریبا شریف آباد/ مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی گفت: بیمارستان رضوی، در ارزیابی مرکز نظارت 
و اعتباربخشی وزارت بهداشت، در رقابت با بیش از 10۶0 
بیمارستان کشور موفق به کسب نشان درجه عالی شد 
و رتبه دوم برترین بیمارستان های کشور قرار گرفت 
این یک اعتبار بین المللی است و درجه بین المللی 
بيمارستان در سیستم های بین المللی ثبت می شود. 
دکتر محسن محور در نشست رونمایی از دستاوردهای 
علمی جدید بیمارستان رضوی عنوان کرد: طبق نتایج 

این ارزیابی، 8 بیمارستان کشور موفق به کسب این 
رتبه شدند که همه آنها جز بیمارستان های دولتی بوده 
و بیمارستان فوق تخصصی رضوی به عنوان بیمارستان 
بیمارستان   این 8  بین  در  را  دوم  جایگاه  خصوصی 
کسب کرده که این افتخار با عنایت حضرت رضا)ع( 
و تالش خادمان حوزه سالمت و درمان حاصل شده 
است. او ادامه داد: این رتبه طبق ارزیابی های محسوس 
و نامحسوس بازرسان وزارت بهداشت و براساس 19 
شاخص از جمله رهبری و مدیریت کیفیت، مدیریت 

مدیریت  مدیریت سالمت،  فناوری،  و  انسانی  منابع 
بیهوشی،  و  جراحی  مراقبت های  پزشکی،  تجهیزات 
کیفیت  تصویربرداری،  مدیریت  دارویی،  مدیریت 
خدمات آزمایشگاه و تامین تسهیالت ویژه گیرندگان 
خدمت محقق شده است. بیمارستان رضوی در مجموع 
این پارامتر ها معدل 94.79 درصد را به دست آورده 
است. او افزود: این بیمارستان از ابتدای شیوع کرونا 
خدمات گسترده ای به زائران و مجاوران ارائه کرد اما 
اوج خدمت رسانی در موج پنجم کرونا صورت گرفت. 
مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت: همزمان با شیوع 
پیک پنجم تولیت معزز آستان قدس رضوی با صدور 
دستور 8 ماده ای، بیمارستان فوق تخصصی رضوی را 
مامور کمک به بیمارستان های درگیر کرونا کرد که در 
و  بهداشتی  اقالم  و  پزشکی  تجهیزات  راستا  همین 
دارویی مورد نیاز این بیمارستان ها به ارزش 140 میلیارد 

ریال خریداری و به آن ها اهدا شد.
کرونایی،  بیماران  ویژه  بخش  در  کرد:  بیان  محور 
100 تخت را ایجاد و ۲100 بیمار در آن پذیرش شدند 

همچنین عالوه بر آن، با توجه به کمبود شدید سرم 
بیماران کرونایی، شرکت های  در کشور برای استفاده 
داروسازی ثامن و شیراز سرم با افزایش ظرفیت تولید 
خود، بخشی از نیاز به سرم در بیمارستان های درگیر 

کرونا را تامین کردند.
بیمارستان  های  فعالیت  و  توسعه  به  اشاره  با  او    
رضوی تصریح کرد: در سال گذشته بخش های مختلف 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی از جمله اتاق های عمل، 
جراحی  اتاق  آزمایشگاه،  زایمان،  دیالیز،  بخش های 
اطفال و ... توسعه داده شد که از اقدامات دیگر این 
مجموعه بوده است. همچنین تجهیز 11 اتاق عمل به 
ارزش ۲00 میلیارد ریال، افزایش 8 تخت ویژه بیماران 
دیالیزی، راه اندازی بخش ویژه زایمان طبیعی، راه اندازی 
اتاق جراحی اطفال، ساخت 7 رادیو دارو، دریافت مجوز 
راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای پزشکی از 
وزارت بهداشت با هدف تربیت پزشکان فوق تخصصی 
نیز بعضی از فعالیت های این بیمارستان بوده است. او 
افزود: اخیرا دستگاه »پرسیژن« به ارزش ۵ میلیارد و 
۵00 میلیون تومان خریداری شد که از این دستگاه، 
تنها ۵ نمونه در کشور وجود دارد و کاربرد آن کشف 
و نقشه برداری از بیماری های ضربان قلب است و به 

متخصصان در شناسایی بیماری و رفع آن نیز کمک 
می کند. در حوزه رادیوتراپی نیز دستگاه »بالک پراتی« 
و در حوزه درمان قلب دستگاه »آنژیوگرافی قلب« را 
به  ریال خریداری کرده ایم که  میلیارد  ارزش 1۵0  به 
محض صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و درمان 
ارائه خدمات به بیماران را آغاز خواهیم کرد. محور بیان 
کرد: با هدف تسهیل شرایط حضور مراجعه کنندگان در 
این مجموعه درمانی، ساخت پارکینگ سه طبقه در 
فضایی به وسعت 3۵ هزار مترمربع در این بیمارستان 
در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل بیمارستان رضوی 
بیمارستان  این  ساله  سه  های  برنامه  خصوص  در 
بیمارستان  ساله  سه  عملیاتی  برنامه های  در  گفت: 
بهره وری و  ارتقای  پایدار،  ایجاد منابع مالی  با هدف 
چابک سازی و هوشمندسازی بیمارستان، جذب نیروی 
دانش  ارتقا  سالمت،  زائر  جذب  متخصص،  انسانی 
راه اندازی  اورژانس،  بخش  توسعه  انسانی،  نیروی 
بخش امحای زباله های شیمیایی، راه اندازی آشپزخانه 
دستگاه های  خرید  ناباروری،  مرکز  توسعه  صنعتی، 
پیشرفته ویژه بخش پزشکی هسته ای و... از جمله 
برنامه های بیمارستان برای ارتقاءکیفیت خدمت رسانی 

به زائران و مجاوران حضرت امام رضا)ع( است.

کسب رتبه دوم بیمارستان رضوی مشهد در کشور

استان  گفت:  کشور  باقرزاده/وزیر  سمیه 
های  ظرفیت  به  توجه  با  رضوی  خراسان 
با  را  خود  باید  تنها  نه  دارد  که  عظیمی 
به  بلکه  کند  اداره  خویش  ظرفیت های 
سایر مناطق و استان ها نیز کمک کند البته 
تسهیالت ویژه باید برای این استان در نظر 
گرفته شود. احمد وحیدی  در مراسم تودیع 
و معارفه استاندار خراسان رضوی با اشاره به 
ظرفیت های خراسان رضوی تاکید کرد: اگر 
این استان و در این شهر که وجود مقدس 
حضرت رضا)ع( به عنوان مظهر علم در آن 
آرام گرفته، مهد تمدن نباشد، به نظر نمی رسد 
چنین ظرفیتی در جای دیگری وجود داشته 
باشد. کجا بهتر از این خاک ظرفیت این را 
دارد که شکل دهنده تمدن اسالمی باشد. 

استاندار  اقدامات  به  اشاره  با  وزیر کشور   

سابق خراسان رضوی عنوان کرد: به گواه و 
شهادت همه آقای معتمدیان چه آن زمان 
که در استان خراسان جنوبی مستقر بود، 
ارائه کرد و مورد تقدیر  ارزنده ای  خدمات 
اندکی  مدت  این  چه  و  گرفت  قرار  مردم 
دار مدیریت شد،  استان عهده  این  در  که 
برجای  خود  از  موفقی  کارنامه  توانست 
گذارد. چقدر خوب است که زمانی که کار 
یک انسان به پایان می رسد، با احساس 
رضایت مردم مومن بدرقه شود. باید توجه 
داشت این راه پایانی ندارد و این تالش ها 
ادامه خواهد داشت.  امام جمعه و نماینده 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی 
استاندار  عنوان  به  نظری  سردار  انتصاب 
در  خاطرنشان کرد:  خراسان رضوی  جدید 
این استان عموم جریان های ارزشی روی 

بومی بودن استاندار تاکید داشتند و زمانی 
که انتصاب آقای نظری محقق شد، برای ما 
آرامش خاطر و امید به ارمغان آورد. آیت هللا 
از  یکی  کرد:  اظهار  علم الهدی  احمد  سید 
نکات قابل توجه مساله مجاهدت های این 
دولت است که طی ۲ ماه اخیر آثار و برکات 
موجب  و  داشته  برای کشور  توجهی  قابل 
شده آرامش و امید مردم افزایش یابد. البته 
۲ ماه برای اجرای تمام مسئولیت های الزم 
در مسئله چینش مهره های مدیریتی کشور 
زمانی کافی نیست و بی انصافی ست که به 
این دلیل دولت را تخطئه کنیم. هنوز برخی 
از استانداران و مسئوالن اجرایی کشور تعیین 
نشده اند و با توجه به شرایط کشور و نظام 
تکلیف  تعیین  اینست که زودتر  بر  صالح 
شود. امام جمعه مشهد با اشاره به انتصاب 
سردار نظری به عنوان استاندار جدید خراسان 
رضوی افزود: با روحیه جهادی که از این برادر 
بزرگوار سراغ دارم، مطمئنم او همان اقدامات 
ارزشمند و جهادی که زمان جنگ تحمیلی 

انجام داد را ادامه می دهد که این موضوع 
در انتخاب یک استاندار امتیاز ویژه ای به 
خراسان  جدید  استاندار  می آید.   حساب 
رضوی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تا در 
هیچ عرصه ای استان ما دچار التهاب شود، 
گفت: نباید با موضوعات به صورت انفعالی 
برخورد کرد، در این راستا باید سرمایه های 
معطل مانده در بخش صنعت، کشاورزی، 
یعقوبعلی  فعال کنیم.   را  غیره  و  تجارت 
نظری اظهار کرد:  یاد و خاطره همه شهدا 
مخصوصا 18 هزار شهید خراسان  رضوی را 
گرامی می دارم و از ولی نعمتمان امام رضا 
)ع( صمیمانه سپاسگزارم که به ما افتخار 
داد تا باز هم در این استان در خدمت مردم 
این خطه باشیم. استاندار خراسان رضوی با 
قدردانی از حمایت های نماینده ولی فقیه در 
استان و تولیت آستان قدس رضوی، افزود: 
من داوطلب این مسئولیت نبودم اما به همه 
کسانی که به من رجوع می کردند قول دادم 

مخالفت نکنم. 

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: با دستور قضایی 
در هفته جاری مشکل تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز 100 هکتار از زمین های ملی، 
در روستای ساحلی هلیله شهرستان بوشهر برطرف شد. یونس شوقی روز پنجشنبه 
در گفت وگو با ایرنا افزود: از این میزان زمین رفع تصرف شده 10 هکتار  و 90 هکتار 
نیز زمین کشاورزی بوده که افراد اقدام به تغییر غیر مجاز کاربری کرده اند. او بیان کرد: 
روستای هلیله شهرستان بوشهر دارای طرح هادی است و همه ساخت و سازهای 
اخیری که با دستور قضایی تخریب و رفع تصرف شد، خارج از طرح هادی انجام شده 
و هیچ یک دارای مجوز قانونی و پروانه ساخت بنا نبودند. شوقی ادامه داد: بخشی 
از این ساخت و سازها در زمین های دولتی و بخشی نیز که مالکیت داشته به دلیل 
تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی تخلف کرده اند. او اظهار کرد: براساس 
قانون ساخت و ساز در زمین های کشاورزی ممنوع است مگر اینکه فرد با مراجعه به 
مدیریت امور اراضی و ارائه درخواست تغییر کاربری مجوز الزم را در این زمینه بگیرد. 
شوقی افزود: مدیریت امور اراضی و یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی چندین 
بار درمورد  ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های دولتی و تغییر غیر مجاز اراضی به 
متخلفان اخطار داده بودند اما مورد توجه قرار نگرفت و همین امر سبب شد در هفته 

جاری با دستور قضایی تخریب و قلع و قمع انجام شود.

مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی برگزار شد 

 استاندار خراسان رضوی: به مشارکت مردم اعتقاد دارم 
 رفع تصرف ۱۰۰ هکتار زمین  ملی 

در بوشهر

| خراسان رضوی | | بوشهر |
موفقیت شرکت نظم آوران  در 

جشنواره نظام پیشنهادات گل گهر 

به گزارش روابط عمومی آیین اختتامیه چهارمین جشنواره 
نظام پیشنهادها با حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره، 
منطقه  شرکت های  عامل  مدیران  و  معاونان  مدیران، 
معدنی و صنعتی گل گهر در محل سالن پردیس امید 
از شرکت نظم آوران  گل گهر برگزار شد. در این مراسم 
صنعت و معدن گل گهر به عنوان شرکت پیشرو و مهندس 
حمید کیانی به عنوان حامی برتر تقدیر شد. از همکاران 
شرکت آقایان مهندس جعفر رفیعیان ، حسن صادقی، 
ضرغام شول، سبحان سعادت، جواد اسالملو،سید مرتضی 
مجتبی  خراسانی،  مجتبی  دهقانی،  مهدی  حسینی، 
قاسمی، علی ایرانپور، اسماعیل آزمون، فرهاد خوش دامن 
به عنوان پیشنهاد دوم از نظر صرفه جویی و برنده یک 
خودرو شدند.  حجت آسمانی و محسن اکبری به عنوان 
پیشنهاد دهندگان برتر در جشنواره نظام پیشنهادات تقدیر 
شد. در این جشنواره بیش از 10000 پیشنهاد ارائه شده 
است که از این تعداد 14۲پیشنهاد به صورت ویژه در کمیته 
فنی نظام پیشنهادات بررسی شده که به هر پیشنهاد بر 
اساس شیوه نامه پاداش تعلق گرفت و به سه پیشنهاد 

برتر نیز سه خودرو اهدا شد.

پیام مهندس محمدرضا سبطی 
پس از انتصاب به عنوان 

شهردار گرگان 
عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  به گزارش   / مومنی 
شهرداری گرگان، محمدرضا سبطی پس از تایید حکم از 

سوی وزارت کشور پیامی به شرح زیر را صادر کرد:
 »بسم رب الشهدا و الصدیقین

 با درود و سالم به ارواح مظهر شهیدان، امام شهدا، شهیدان 
مدافع حرم و با تعظیم به ساحت مقدس خانواده معظم 
و معزز شهدا و ایثارگران و عرض ادب و احترام خدمت 
مردم عزیز شهر دارالمومنین گرگان، خدای قادر متعال 
را شاکرم که پس از اعتماد اعضا محترم شورای اسالمی 
شهر گرگان در دوره ششم با ابالغ وزیر محترم کشور به 
عنوان شهردار گرگان منصوب و خادم شهروندان گرگانی در 
مدیریت شهری شده ام.  از آحاد مردم عزیز عاجزانه طلب 
دعای خیر برای موفقیت در مسیر خدمت رسانی دارم  
و خود را سرباز انقالب و مطیع آرمان های واالی امامین 
انقالب دانسته و لحظه ای در خدمت به مردم کوتاهی 
نخواهم کرد.  به دلیل شرایط اقتصادی و مشکالت موجود 
تقاضای این  حقیر عدم چاپ و نصب هرگونه بنر و ارسال 
دسته گل به شهرداری است و در همین راستا   تاکید دارم 
هزینه های متصور صرف تهیه   وتوزیع بسته های حمایتی 

بین فقرا شود. 
اجرکم عندهللا«

خادم مردم
محمدرضا سبطی

شهردار گرگان

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهی شناسایی 
پیمانکار

شهرداري رفسنجان در نظر دارد جهت خرید و نصب 
سازمان   6 شماره  ایستگاه  متری   3۰ ایستا  خود  دکل 
رحمت  شهدای  میدان  در  واقع  شهرداری  نشانی  آتش 
آباد نسبت به شناسایی پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار 
و  اسناد  دريافت  آيد جهت  مي  بعمل   دعوت  دارند،  را 
اطالع از شرايط استعالم بهاء به دفتر امور قراردادها واقع 
در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي 
مراجعه   www.rafsanjan.ir اینترنتی  نشانی  به  يا 
دوشنبه  روز  اداري  وقت  پايان  تا  را  خود  پيشنهادات  و 
مورخ ۱4۰۰/۸/۱۰ به دفتر امور قرارداداها تسليم نمايند. 

 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام 
یا هریک از پیشنهادات مختار است.(

تلفن های تماس : 34۲5۸7۰۱-5 -۰34 

بنا به دستور ماده 12قانون ثبت اسناد 
اسناد  ثبت  قانون  نامه  59و64آئین  ومواد  وامالک 
از  افتاده  ازقلم  ویا  المالک  مجهول  ،امالک  وامالک 
بخش های 34و44و45 کرمان حوزه ثبتی جیرفت که 
در سه ماهه دوم سال 1400)تیر–  مرداد- شهریور( 
تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش وشماره پالک 

ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.
از قطعه2 واقع در بخش 45 کرمان

قدرتی   صادق  آقای  از 582-اصلی  پالک 98فرعی 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 264 متر مربع واقع 

در اراضی خالق اباد جیرفت 
پالک 105فرعی از 582- اصلی اقای اردشیرآزاد داور  
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 257/06 مترمربع 

واقع در اراضی خالق اباد جیرفت .
لذا با ستناد ماده 16قانون ثبت چنانچه شخص یا 
اشخاصی )حقیقی یا حقوقی ( نسبت به امالک ثبت 
شده در این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
انتشار نوبت اول بمدت 90 روزاعتراض خود را کتبا 
به این اداره تسلیم وجهت تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا 
کنند گان ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی 
در جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح 

دعوی به این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها 
ساقط خواهد شد.

آگهی نوبتی وتحدیدی
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

پالک 185 فرعی 99- اصلی خانم فریده مشایخی 
مساحت  به  وباغچه  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  
علیا  میجان  اراضی  در  واقع  مربع  562/20متر 

جبالبارزجیرفت
مورخ  8صبح  ساعت  از  حدود  تحدید  عملیات 
عمل  وبه  شروع  ملک  وقوع  محل  1400/8/24در 

خواهد امد .
ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت ملک 
معترض میباشند ظرف مد ت 90روز و اشخاصی که 
به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روز 
از تاریخ انتشارآگهی مطابق ماده 86آئین نامه قانون 
ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند./

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/01

جواد فاریابی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت -  م 

الف :367

بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال ۱4۰۰حوزه ثبتی جیرفت

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 1400۶031907800۶711 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
حمداله  فرزند  فرد  سلیمانی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۲9804۲۵087 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه در حال ساخت به مساحت 1۵۵ مترمربع پالک ۲4738 
فرعی از ۲787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان بزرگراه 
امام خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 7 سمت چپ بن بست 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی 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 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 948
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/08/01

 تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/08/1۵
 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
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031907800۶709 هیات موضوع قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
عباس  فرزند  ایرانمنش  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  در ششدانگ  کرمان  از  صادره   11۲0۶ شناسنامه  بشماره 
از  خانه به مساحت ۲91/۵ مترمربع که مقدار 10۵/3۵ متر مربع 
ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می 
باشد پالک ۲۲100 فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان 
آدرس کرمان بلوار آزادگان خیابان جواد االئمه شرقی 4 خریداری 
از مالک رسمی آقای سید کاظم طباطبایی 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 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اخذ  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
اعتراض، دادخواست  تاریخ تسلیم  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد. 9۲1
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  شنبه 1400/08/1۵

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی               
    شماره :    18/1400/1419         تاریخ:     1400/07/۲4         

پیوست:  ندارد       
آگهي نوبتي مشمولين   سه ماهه دوم    سال   1400  هجری 

شمسی  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جغتاي
قانون  آئيننامه  و ماده ۵9  ثبت  قانون  به دستور ماده 11  
مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت به امالك ذيل كه تا آخر 
سه ماهه دوم سال 1400 در حوزه ثبتي شهرستان جغتاي 
درخواست ثبت نموده اند و همچنين مواردي كه آگهي نوبتي 
آن برابر تبصره يك ماده ۲۵ قانون ثبت كه با صدور رأي 
هيئت نظارت تجديد مي شود به شرح ذيل آگهي و به اطالع 

عموم مي رساند :
بخش 7 سبزوار

اراضي دیمه سار عبدل آباد    پالك  1۶7-  اصلي
و کیانوش  شاهیده   داریوش  آقايان     - فرعي    783
شاهیده  فرزندان کامبیز  بالمناصفه  ششدانگ يك قطعه 

زمین مزروعی.
797  فرعي -  خانم صغرا کهنهء  فرزند رضا قلی  ششدانگ 
اراضی معروف به شخ عبدل  يك قطعه زمین مزروعی ) 

آباد(.
اصغر   فرزند   شاهیده   شهروز  آقاي     - فرعي    80۵

ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی.
اراضي مزرعه ُاریان    پالك  ۲۵4-  اصلي

4۶۶  فرعي -  آقاي حسین دستورانی  فرزند  محّمدرضا  
ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی .

پالك   محمدآباد     سار  دیمه  مجاور  اراضي 
۶39-  اصلي

۵  فرعی -  آقاي حسین محمدآبادی  فرزند  عباس  
ششدانگ يك قطعه زمین مشّجر .

عباس   فرزند   محمدآبادی   عبداله  آقاي    - فرعی    10
ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی .

لذا به دستور مواد 1۶ و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به 
امالك آگهي شده در باال معترض ميباشد و يا  اينكه بين 
در جريان  و  دعوي شده  اقامه  ديگري  و  ثبت  متقاضيان 
است ميبايست اعتراض يا گواهي مشعر به جريان دعوي 
خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي تا نود روز و  در 
مورد آگهي هاي اصالحي تا سي روز كتبًا به  اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان  مربوط تسليم و رسيد در يافت نمود و 
در اجراي تبصره ۲ ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
هاي معترض ثبتي و ماده 8۶ آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
معترضين مي بايست ضمن تسليم اعتراض خود به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تا يك ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي الزم را از 
مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمنًا حقوق 
ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديدي 
منظور خواهد شد و از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا 

سي روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول :       08/01 /1400
تاريخ انتشار نوبت دوم:      01 /09 / 1400

حميدرضا  آريان پور
یرئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان جغتاي

غتا
ج

ت اول
نوب
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استعداد  استان  دانش آموزان شهرهای جنوب 
بسیاری دارند اما توان رقابت نداشتند لذا شرکت 
سنگ آهن گهرزمین در بخش ارتقای آموزش ها 
با اعزام اساتید برجسته و نخبه کشور  به این 
شهرها سرمایه گذاری و هزینه بسیاری کرد. که 

نتایج مطلوبی تاکنون به دنبال داشته است.
مناطق کم  این  دانش آموزان  مثال  عنوان  به 
کنکور  در  های چشمگیری  موفقیت  برخوردار 
سراسری 1400 داشته  و در دانشگاه های برتر 
مباهات  و  فخر  مایه  شده که  پذیرفته  کشور 
است.به همین منظور صبح روز چهارشنبه ۲8 
مهرماه به همت شرکت سنگ آهن گهر زمین  
و به میزبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان 
کهنوج جشن و آیین تجلیل از این ستاره های 
درخشان عرصه علم و دانش با حضور استاندار 
استان،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  کرمان، 
نماینده ۵ شهر جنوب استان در مجلس شورای 
اسالمی، مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت 
گهر زمین، جمعی از مسئوالن شهرستان کهنوج و 

شهرهای همجوار برگزار گردید.
*منصور شکرالهی نماینده پنج شهرستان 

جنوبی استان کرمان؛ 
خرسندیم که دغدغه ویژه گهرزمین 

آموزش است*
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

سنگ آهن گهرزمین منصور شکرالهی نماینده 
آیین  در  استان کرمان  پنج شهرستان جنوبی 
سراسری  کنکور  برتر  آموزان  دانش  از  تجلیل 
1400 شهرستان های جنوبی استان کرمان ضمن 
خوش آمد گویی و تقدیر و تشکر از حمایت های 
دانش  از  بدیل مجموعه شرکت گهرزمین  بی 

آموزان جنوب استان کرمان گفت:
این مناطق با وجود کمبود امکانات توانسته است 
نتایج قابل قبولی در حوزه آموزش کسب نماید.  
وی در ادامه افزود: این نتایج حاصل اراده قوی 
انکار  قابل  غیر  نقش  است که  فرزندان کویر 

شرکت گهرزمین قابل توجه بوده است. 
بحث  گهرزمین،  ویژه  دغدغه  که  خرسندیم 

آموزش بوده است. 
شاهد  بازهم  آتی،  سالهای  طی  امیدواریم 

موفقیت آینده سازان این دیار باشیم.
*احمد اسکندری نسب 

مدیر کل آموزش و پرورش استان؛
استان  آموزشی جنوب  در بحث موفقیت های 

مدیون گهر زمین هستیم*
اسکندری نسب به عنوان دومین سخنران این 
ارزنده  از تالش های  همایش ضمن قدردانی 
زمین،  بزرگ گهر  مجموعه  ماندگار  خدمات  و 
را  استان  جنوب  شایسته  فرزندان  موفقیت  
عزیزان،  این  شائبه  بی  های  تالش  حاصل 

آموزش های ویژه اساتید و حمایت های مالی 
به  اشاره  با  همچنین  دانست.وی  زمین  گهر 
آمار قبولی بیش از ۶0 درصدی دانش آموزان 
جنوب استان در دانشگاه فرهنگیان و  حمایت 
آموزشی از  3300 دانش  آموز دیگر، تداوم این 
رویه خداپسندانه را از درگاه خداوند منان برای 

خدمتگزاران آموزش و صنعت آرزو کرد.
*محمد فالح مدیرعامل 

شرکت سنگ آهن گهرزمین؛
مفتخریم توفیق خدمتگزاری به آینده سازان 

دیار کریمان نصیبمان شد*
ابتدای  در  مدیرعامل گهرزمین  فالح  محمد 
مدیره  هیات  اعضای  نقش  از  عرایضشان 
گهرزمین و خیرین محترم در این مسیر یاد 
را  این عزیزان  کرده و حمایت و مساعدت  

شایسته تقدیر و تشکر دانست.
این  آموزان  دانش  عنوان کرد:  ادامه  در  وی 
مناطق با توجه به مشکالت عدیده اقتصادی 
توانستند گام بلندی در راه رسیدن به قله های 
موفقیت در کنکور 1400 بردارند که جا دارد از 
خانواده و معلمان این ستارگان عرصه علم و 

دانش تشکر کنم.
محمد فالح همچنین به مدیران ارشد آموزش 
جنوب  های  شهرستان  و  استان  پرورش  و 
پیشنهاد داد که یک نفر از این دانش آموزان 

شایسته به عنوان مشاور دانش آموزی مناطق 
و  شده  معرفی  شرکت گهرزمین  به  جنوب 

ارتباط تنگاتنگی با این شرکت داشته باشند.
مدیرعامل گهرزمین در پایان از مدیران ارشد 
این شرکت، معاونین پرتالش و مدیر خستگی 
ناپذیر روابط عمومی و امور بین الملل و سایر 
به عمل  تشکر  و  تقدیر  این شرکت  کارکنان 

آورد.
*علی زینی وند استاندار کرمان 

در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر؛
سایر معین های اقتصادی، جا پای گهرزمین 

بگذارند*
استاندار کرمان در آیین تجلیل از دانش آموزان 
های  شهرستان   1400 سراسری  کنکور  برتر 
جنوبی استان ضمن گرامیداشت هفته وحدت 
و هفته نیروی انتظامی به حضار و مدعوین 
موفق  آموزان  دانش  به  تبریک  با  همایش، 
و تقدیر از شرکت گهرزمین سخنرانی اش را 

آغاز کرد.
شایسته  اقدامات  از  رضایت  ابراز  وی ضمن 
جنوب  اقتصادی  معین  بحث  در  گهرزمین 
استان گفت: استانداری کرمان به شرکت بزرگ 
گهرزمین تکلیف کرد که مناطق محروم جنوب 
استان را تحت پوشش قرار دهد و باالخص 
در زمینه آموزش دانش آموزان این خطه از 

هیچ تالشی فروگذاری نکنند که به شکر خدا، 
گهرزمین بسیار موفق عمل کرده است. بنده به 
سایر معین های اقتصادی پیشنهاد کردم که 
جا پای گهرزمین گذاشته و همین روال مثبت 

را در پیش بگیرند.
زینی وند در پایان گفت:

شرکت  تاریخی  و  یادماندنی  به  اقدامات 
گهرزمین در این مناطق به خصوص با تمرکز 
بر نیروی انسانی موجبات پیشرفت علمی و 

آموزشی این مناطق در آینده خواهد بود.
در بخش های دیگری از این مراسم  اجرای 
موسیقی محلی توسط نوازندگان بومی جنوب 
استان، گفتگو با تعدادی از دانش آموزان برتر 
توسط  طنز  برنامه  اجرای  مراسم،  در  حاضر 
و  عذرا  استان»  جنوب  محبوب  هنرمندان 
گلنسا« و همچنین اجرای زیبای گروه سرود 
را  محلی   لباس  با  نونهال کهنوجی  دختران 

شاهد بودیم.
تجلیل  آیین  برگزاری  حاشیه  در  همچنین 
 1400 سراسری  کنکور  برتر  آموزان  دانش  از 
هفت شهرستان جنوبی استان کرمان ، غرفه 
هایی بیرون از سالن همایش برپا شده بود 
که صنایع دستی و ساخته های دست دانش  
آموزان این مناطق را در معرض دید مدعوین 

این مراسم قرار داده بودند.

سایر معین های اقتصادی، جا پای گهرزمین بگذارند
 استاندار کرمان در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر:

فعالیت های شرکت گهرزمین به عنوان معین 
اقتصادی 7 شهر جنوب استان کرمان در زمینه 

ارتقای آموزش ها، تقویت نیروی انسانی، 
نخبه پروری و توسعه فضاهای آموزشی دوران 

طالیی را رقم زده است. 
فعالیت های این شرکت درقالب مسئولیت 

اجتماعی در حوزه برگزاری کالس های کنکور و 
برقراری عدالت آموزشی بسیار چشمگیر بوده 

است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

تامین نیروی انسانی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان و شعب تابعه
مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسبت به تامین 4۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود و شعب تابعه بر اساس شرایط  شرکت در مناقصه از طریق 

اشخاص حقوقی واجد الشرایط )شرکت ها( اقدام نمایند. لذا از کلیه عالقمندان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند :

 نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان به آدرس جیرفت _خیابان قرنی غربی _کد پستی7۸6۱7977۱9
 نوع،کیفیت و کمیت موضوع مناقصه: تامین 4۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت و شعب تابعه شامل : ماشین نویس، اپراتور، تلفنچی، تکنسین ساختمان ، راننده تحصیلدار با خودرو ، 

 راننده پولرسان ،  آبدارچی  ، نظافتچی، متصدی امور بیمه ای و  سورتر اسکناس
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یکی از تضامین ذیل به مبلغ ۲,۰۲4,۰۰۰,۰۰۰ریال .

 تبصره ۱_ ضمانت نامه بانکی بجز بانک کشاورزی دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
 تبصره ۲_ واریز وجه نقد به حساب شماره73۱5۲۱۱6۰ نزد تمام شعب بانک کشاورزی. 

زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ ۱4۰۰/۰۸/3 لغایت ۱4۰۰/۰۸/7 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و 
 نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

 مدت ارسال پیشنهادات : متقاضیان می تواننداز تاریخ ۱4۰۰/۰۸/۸ لغایت ۱4۰۰/۰۸/۱7 نسبت  به بارگذاری اسناد شرکت در مناقصه برابر مقررات و شرایط مندرج در اسناد شرکت در مناقصه 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند و نیز عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد تا ساعت ۱3 ظهر  روز سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/۸/۱۸ نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در 

مناقصه حاوی پاکت) الف( به صورت پاکت الک مهر شده به دایره خدمات مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در جیرفت _ خیابان قرنی غربی_ طبقه دوم تسلیم و رسید 
 دریافت نمایند . 

تاریخ بازگشایی اسناد شرکت در مناقصه: اسناد شرکت در مناقصه در تاریخ ۱4۰۰/۰۸/۱9توسط کمیسیون معامالت مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان بازگشایی و پس از تایید 
 کمیسیون معامالت ستاد مرکزی بانک برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 

 بانک در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
هزینه انتشار آگهی مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آگهی تجدید  مزایده  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده ذیل را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده  با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadirian.ir( به صورت الکترونیکی برگزار نماید .

مبلغ ضمانت نامهکد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مزایدهردیف

۵000001۵7400000343۲.000.000واگذاری حق بهره برداری از کارگاه تیر سازی شهرستان بم11400-۶

مورخ  شنبه  روز   : سایت  از  مزایده  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1400/08/01 و حداکثر تا ساعت 19 روز پنجشنبه  مورخ 1400/08/0۶ 

خواهد بود.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19 روز دوشنبه  مورخ 

1400/08/17 خواهد بود. 
زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ  

1400/08/18  انجام خواهد شد. 
تاریخ بازدید : از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/01  تا ساعت 

1۲ ظهر  روز دوشنبه  مورخ 1400/08/17  خواهد بود.

شرکت  آدرس  به  فیزیکی  صورت  به  الف  پاکت  *-ارسال 
توزیع برق جنوب استان کرمان تاساعت 14:00 روز دوشنبه  مورخ 

1400/08/17 الزامی می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های  الف  : 
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع 

برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7۶1881۵۶7۶
تلفن تماس : ۵-3۲110403 داخلی 10۶3

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول
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