
رئیس قوه قضاییه:

بی  آبی و کم  آبی نیاز مند 
تصمیم گیری جدی است

رئیس قوه قضاییه از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به عنوان نمونه ای از 
معضالت که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس 
می توانند با هم اندیشی مسئوالن دیگر بخش ها و کارشناسان امر، دولت را در 

تدوین سند جامع آب یاری دهند...

نتایج دو پژوهش درباره اقتصاد انرژی  
نشان داد:

 انرژی های پاک تور م
 را کاهش می دهند

یکی از راهکارهایی که همواره برای رفع معضل کمبود 
به  توجه  می شود،  مطرح  برق-  ویژه  -به  انرژی 
انرژی های  حوزه  در  کشور  باالی  ظرفیت های 
و  در میان وعده ها  نو است. هر چند  و  تجدیدپذیر 
انرژی های  بر  تاکید  و  توجه  مسئوالن  برنامه های 
پاک به وفور دیده می شود اما در عمل آمار و ارقام 
این بخش آنقدر قابل توجه نیست که بتوان انتظار 
تغییری عمده در بخش انرژی کشور را با بهره گیری 

از انرژی های تجدیدپذیر داشت.

تا وقتی زاینده رود زنده باشد، می توان 
با آثار فرونشست مقابله کرد

 فرونشست زمین
 بمب ساعتی اصفهان

|پیام ما| حدود سه سال پیش بنا بر آمارهای موجود 
اصفهان در رتبه دهم فرونشست کشور قرار داشت، 
اما پایش های جدید طی این مدت کوتاه، حکایت از 
وضعیت وخیم فرونشست زمین در این استان دارد 
تا جایی که امروز اصفهان در رتبه نخست فرونشست 

کشور قرار گرفته است. 

 علیرضا زاکانی 
خودش را شهردار قانونی تهران خواند

 مخالفانم
 اطالعاتشان ناقص است 
»کسانی که کارزار را امضا کردند، اطالعاتشان ناقص 
بود«، »من شهردار قانونی تهرانم«، »برخی در این 
جمالت  این   کردند«.  سیاسی  جوسازی  مدت 
مهم ترین صحبت های علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
در جمع خبرنگاران و در حاشیه صحن شورای شهر 
در  قبلی اش  صحبت   با  حرف هایی که  بود.  تهران 

جمع خبرنگاران شهری تفاوت های عمده داشت.  حیات و حش درآستانه انقر اض ششم
 خطر  انقراض در کمین 28 درصد از 138 هزار گونه مطالعه  شده است

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، فهرست قرمز گونه های در معرض خطر را به روز کرد

  یک سال بعد از اعتراض اهالی روستاهای »بنک« و »سرگرو«
 معدن آهک شهرستان منوجان بار دیگر فعال شد

دو روستا دردلهر ه انفجاردو روستا دردلهر ه انفجار
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چارسوق

اقلیم

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اینکه 
تاکنون ۸۰ درصد از زندانیان حاضر در زندان، حداقل دز اول واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند گفت: نظام ما نسبت به سالمتی زندانیان حساس است 
و واکسیناسیون گسترده آنان قبل از دیگران گواه روشنی بر این ادعا است.
مهدی حاج  محمدی در بازدیدی سرزده از زندان مرکزی گنبد کاووس، به 
صورت رودررو با مددجویان این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.او در حاشیه 
این بازدید شبانه که چند ساعت به طول انجامید، در ارتباط با اتفاقات اخیر 
زندان اوین گفت: ضمن لزوم رعایت حقوق و حرمت زندانیان، فراموش 
نکنیم برخی زندانیان آسایش یک شهر را برهم زده اند و برخی از آنها را 
خانواده هایشان نیز نگهداری نمی کنند. به همین خاطر می گوئیم زندانبانان 

گاهی مهربانتر از پدر و مادر آنها هستند.
او افزود: اتفاقات اخیر نباید ارزش و اهمیت زحمات و مجاهدت های 
برای مراقبت و نگهداری بزهکاران زندانی  را  زندانبانان که اختیارًا خود 
مجلس  یا  محفل  زندان  محمدی گفت:  حاج  اند، کمرنگ کند.  کرده 
فرهیختگان نیست، البته گاهی ما در برخی پارلمان های دنیا که جمع 
فرهیختگان است، شاهد درگیری های خیره کننده هستیم. حتمًا هم 
ارعابی  و  بازدارندگی  و هم حفظ شان  زندانیان  و حقوق  حفظ حرمت 
زندان را مهم می دانیم. باید همه مراقب باشیم فریب طراحی دشمن را 

نخوریم و در زمین او بازی نکنیم

رئیس سازمان زندان ها:

 8۰ درصد زندانیان دز اول
 واکسن کرونا را دریافت کردند 
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 خانواده محترم شادروان 
 فرج اهلل اسدی زیدآبادی

درگذشت رفیق و برادرمان فرج هللِا عزیز در باور ما نمی گنجد چنان که تسلیت گفتن به بازماندگان از توان 
ما خارج است. از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته طلب رحمت می کنیم. از صمیم قلب امیدواریم 

خداوند به شما صبر عطا فرماید.

محسن برازوان، مصطفی حمیدیان، ارسالن حسنی، عماد مخدومی کویری، محمد جهان آرای، مسلم رهنده، عباس محمودیان ، علی اسماعیلی رنجبر
 امیرحسین کازرونی،  محمد کازرونی، امیرمحمودزاده، حمید بابایی، مسعود باژیان، سعید محمودی مومن آبادی،ساجد رحمانیان، عبدالرضامحمودآبادی، احمدرضاسام  

علی ایرانمنش، اکبر خزایی،علی مرعشی، سیدعلی آتشی پور،علیپورمنعمی، علی شمسی،علیرضا حسن زاده،امین شول سیرجانی،اردالن حسنی، مسلم آستانی
فرشادسلطانی نژاد،حسین امانی،حسین فرشاد،حسین ایالقی،حسین صفریان،جالل گل محمدی،کوروش بنی اسدی،مهدیه فتحعلی پور

مجید غفاری،مجیدنعمت الهی، منصورحسین شاهی،مهدی حسنی،محمد پورعسکری،محمد طوفان،محمدعلی ایران نژاد پاریزی،محسن جعفری، مرتضی فرهبد  
امین نصرت آبادی،  نظام الدین محمودی،سینا رحیم پور،نیمارحیم پور،علی نورمندی پور،امیدفدایی،پوریا منصوری، محمدرضانژاد حیدری،محمد صادق هدایتی 

صادق مرعشی، سعید نورمحمدی، سجاد صفاهانی زاده،سامان باخانی، ساناز تاج آبادی، شایان زندی،وحید عطایی،پدرام بنی اسدی،علی غالمرضا پور،مریم خالقی
 فرشید طالبی،علیرضا مرتجی،حسین ایزدی همت آبادی،رحیم ایشایی،امیر داوودی،پدارم محمدی،جاوید فخریان،امید محمودزاده،خسرو بنی اسدی

ابوذرحلوایی،آرمان سالجقه،احسان جمالی زاده،اعظم جمالی زاده،حمزه عرب نژاد،محمدعلی شهابی،محبوبه فیروزآبادی

آگهي فراخوان   
 شناسایي شرکت ها به شماره 1400/6/ف

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " بومی سازی بریكرهای 33 
كیلوولت خال" خود را از طریق برگزاری مناقصه به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت ها و سازندگان به 
آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
نمایند و پاكت خود را كه حاوی مدارك خواسته شده جهت شناسایی و ارزیابی می باشد، حداكثر 
یا  دبیرخانه  به نشانی دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و  تاریخ یکشنبه مورخ 14۰۰/6/21  تا 
دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت 

کمیسیون معامالت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

      روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

شناسه آگهی 1184695 میم الف-1آگهی تجدید مناقصه )عمومي(
تاریخ چاپ نوبت اول: 14۰۰/۰6/15
تاریخ چاپ نوبت دوم: 14۰۰/۰6/16

مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی
 2-موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای تورسنگ)گابیون( در مسیرهای شبكه گاز با اولویت 

شمال و شرق استان
 3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته ابنیه و ساختمان  از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

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

 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی كه برای تسلیم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه 
می   بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: -/1,136,7۰۰,۰۰۰ ریال )یك میلیارد و یكصد و سی 
و شش میلیون و هفتصد هزار  ریال( می   باشد كه می بایست بر   اساس یكی از تضامین قابل 
قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1234۰2/ت5۰659 ه مورخ 94/۰9/22 
تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل 
دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوی واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع 

ارشاد– طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 13/ 14۰۰/۰6 لغایت 17/ 14۰۰/۰6

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت، ساعت 9:۰۰ صبح مورخ 14۰۰/۰6/31
8- پیشنهادهای واصله در ساعت 1۰:۰۰ مورخ 14۰۰/۰6/31 در كمیسیون مربوطه باز و خوانده می 
شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یك نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور 

به مهر شركت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1۰- رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی 
و ماده 5 قانون مذکور الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در فهرست 

توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
امكان    WWW.nigc-khrz.ir آگهی، در سایت این  به متن   شایان ذكر است دسترسی 

پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37۰72212-۰51 تماس بگیرید.

ت اول
نوب

صفحه 3

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

 مناقصه یک مرحله ای نوبت دوم )00-33(

آگهي تجدید فراخوان 

ر ات بگرمیی چون ارب رد بهاران                                 کز سنگ انهل خیزد روز وداع یاران بگذا

صفحه 3

نوبت دوم

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

فراخوان  
مناقصه عمومی

 نکیسا خدیشی 
امین شول سیرجانی

مصیب درگذشت دوست گرامی زنده یاد 
غمگین کرد.  را  ما  زیدآبادی  اسدی  فرج هللا 
برای آن محروم از درگاه خداوند رحمان طلب 
امیدواریم  قلب  صمیم  از  می کنیم.  رحمت 
باشید.  صبور  بزرگ  غم  این  تحمل   در 

خانواده محترم 
اسدی زیدآبادی 

آب را 
َهدر ندهیم
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آغاز  جدید  تحصیلی  سال  دیگر  روز   15
نمی دانند که  دانش آموزان  هنوز  و  می شود 
نه.  یا  باز گردند  می توانند به سر کالس ها 
هر روز صحبت های جدیدی در مورد سال 
می رسد.  گوش  به   14۰1-14۰۰ تحصیلی 
دیروز در صحن علنی مجلس صحبت های 
مختلفی مطرح شد اما صحبتی از چگونگی 
این  با  نبود.  میان  در  مدرسه ها  بازگشایی 
علنی  صحن  حاشیه  در  خبرنگاران  حال 
سوال  مساله  این  مورد  در  نمایندگان  از 
رئیس کمیته   اسماعیلی،  مهدی   . کردند 
آموزش و پرورش مجلس شورای اسالمی در 
جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازگشایی 
مدارس اشاره کرد که سالمت دانش آموزان 
در اولویت قرار دارد اما بر اهمیت بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها هم تاکید کرد: »ما به 
دنبال ایجاد محیطی هستیم که به سالمت 
دانش آموزان و دانشجویان لطمه وارد نکند 
و قطعا در صورت حصول چنین شرایطی 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را خواهیم 

داشت.«
او برنامه  واکسیناسیون معلمان را که در 
حال اجراست، مناسب توصیف کرد و گفت: 
قابل  درصد  شهریورماه  آخر  تا  »امیدواریم 
توجهی از جمعیت کشور به ویژه معلمان و 
اساتید دانشگاه واکسینه شوند و دانشجویان 
نیز بتوانند واکسن خود را دریافت کنند. در 
چنین شرایطی آمادگی و ایمنی نسبی فراهم 

می شود.«
مجلس  آموزش و پرورش  کمیته   رئیس 
سپس از آخرین تصمیمات برای بازگشایی 

مدرسه ها خبر داد:» از اوایل مهرماه بازگشایی 
مدارس را خواهیم داشت اما به معنای حضور 
سرکالس  در  مهرماه  اول  از  دانش آموزان 
درس نیست. با توجه به تدابیر ستاد ملی 
کرونا و در نظر گرفتن همه جوانب در اواخر 
مهرماه یا اوایل آبان ماه تحت پروتکل ها و 
الگوی خاصی شاهد حضور دانش آموزان در 
در مدارس خواهیم  از مناطق کشور  برخی 
بود و البته آموزش به صورت ترکیبی دنبال 
می شود به شرط این که شرایط غیرمترقبه ای 
او  البته  نیاید.«  وجود  به  بخش کرونا  در 
در ادامه صحبت هایش اعالم کرد که این 
زودی تصمیم  به  و  نیست  نهایی  تصمیم 

نهایی گرفته می شود.
اسماعیلی گفت:» از وزرای بهداشت و درمان، 
علوم و سرپرست وزارت  آموزش و پرورش 
و  آموزش  کمیسیون  در  تا  شده  دعوت 
طور  به  شرایط  تا  یابند  حضور  تحقیقات 
نظر  در  با  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  دقیق 
گرفتن تمام جوانب و نظر ستاد ملی کرونا 
و وزارتخانه های مرتبط در این زمینه تصمیم 
نهایی گرفته خواهد شد و ان شاءهللا بتوانیم 
با خیال راحت بخشی از آموزش را به صورت 

دنبال کنیم.« حضوری 
ایسنا نوشت که او به خانواده ها اطمینان داده 
است که ستاد ملی کرونا دائما در حال رصد 
آموزش مجلس  و کمیسیون  بوده  شرایط 
شورای اسالمی نیز شرایط را پایش می کند.
او به این مساله که وزارت  آموزش و پرورش 
وزیر ندارد هم اشاره کرد و توضیح داد:» تا 
این لحظه وزیر پیشنهادی  آموزش و پرورش 

به مجلس شورای اسالمی معرفی نشده و 
قطعا اگر از کمیسیون آموزش نظر بخواهند 
ما در این زمینه به دولت مشورت خواهیم 

داد.«
اسماعیلی همچنین در مورد پیشنهاد مدنظر 
ملت  خانه  به  آموزش و پرورش  کمیته  
توضیح داد: »حتی در صورت واکسیناسیون 
کامل کادر آموزشی، پیشنهاد ما این است 
که کالس ها به صورت ترکیبی و با حضور 
بخشی از دانش آموزان برگزار شود. منظور 
از حضور ترکیبی دانش آموزان این است که 
برای نمونه اگر کالسی 3۰ دانش آموز دارد 
به سه گروه 1۰ تایی تقسیم و هر روز یک 
گروه در کالس حاضر و مابقی دانش آموزان 
از طریق فضای مجازی با کالس در ارتباط 

باشند.«
آمار  است   قرار  او  گفته  اساس  بر 
واکسیناسیون فرهنگیان و کادر آموزشی در 
هفته جاری به مجلس ارائه شود »تنها در 
صورتی که آمار رضایت بخش باشد، می توانیم 
برای بازگشایی مدارس تصمیم گیری کنیم؛ 
در این غیر این صورت بازگشایی حضوری 

افتاد.« خواهد  تاخیر  به  مدارس 
که  است  حالی  در  ها  صحبت  این 
رئیس جمهور و رئیس ستاد مقابله با کرونا 
ملی  ستاد  جلسه  دومین  و  هشتاد  در 
مدیریت کرونا که هفته گذشته برگزار شد، 
تاکید کرده  مدارس  بازگشایی  ضرورت  به 
بود: »مسئله بازگشایی مدارس و جلوگیری 
از این عقب افتادگی آموزشی یک ضرورت 
ویژه  به  و الزم است همه مقدمات،  است 

تنویر افکار عمومی، برای بازگشایی مدارس، 
شود.« انجام 

او تاکید کرده بود که در مورد این مسئله برای 
اقناع افکار عمومی اقداماتی انجام گیرد.

 رئیس جمهور وعده داده بود:» پیش از آغاز 
سال تحصیلی، هر فردی که با دانش آموز 
مرتبط است، از معلم و کادر مدرسه گرفته 
راننده های سرویس مدارس و والدین  تا 

می شوند.« واکسینه  دانش آموزان، 
به گفته ابراهیم رئیسی در 5۰ درصد مدارس 
کشور، کالس ها زیر 15 نفر است و بازگشایی 
چارچوب  در  و  راحتی  به  مدارس  این 

انجام است. پروتکل های بهداشتی قابل 
یک عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات  
آموزش و پرورش هم در برنامه تلویزیونی از 
مدارس  ایمن  و  شده  مدیریت  بازگشایی 
کرد:»در  اظهار  تورانی  حیدر  کرد.  صحبت 
بازگشایی مدارس،  قرار بر این نیست که 
مانند  و  عمومی  صورت  به  دانش آموزان 
از کرونا در کالس های درس  روزهای قبل 
حضور داشته باشند، منظور از بازگشایی، فعال 

است.« مدارس  شدن 

و  جا  همه  در  »آموزش  گفت:  تورانی   
همه وقت می تواند اتفاق بیفتد بنابراین 
مدارس امروز را از دو وجه می بینیم وجه 
پیشرفته  دنیای  .در  و وجه المکان  مکان 
از  را  المکان  آموزش  موفق،  و کشورهای 
سالها قبل، آغاز کرده اند، یعنی بچه ها در 
هر فضایی شامل مدرسه، خانه و محیط 

هستند.« آموزش  حال  در  اطراف 
آموزشی  پلتفرم های  »باید  داد:  ادامه  او 
تنوع  و  گیریم  به کار  را  شاد  مانند  قوی 
استفاده از آن ها را تقویت کنیم، اینترنت 
معلمان  از  کنیم،  راه اندازی  را  پرسرعت 
مدارسی  مدیران  از  و  دیده  آموزش 
مدیریتی  سبک  و  آشنا  فضا  این  با  که 
همکاری کنیم  به  دعوت  دارند،  جدیدی 
چرا که مدارس را همانند گذشته نمی توان 
مدیریت کرد و باید از شیوه های نوین بهره 
گرفت.« این عضو هیات علمی پژوهشگاه 
به  البته  آموزش و پرورش  مطالعات 
آموزش های  در  تکنولوژی  از  استفاده 
تجهیز  »با  کرد:  تاکید  هم   حضوری 
مدارس به زیرساخت های مورد نیاز، اولیا 
حضوری  بازگشایی  از  تا  تشویق کنیم  را 

کنند. استقبال  نیز  مدارس 
در  آموزشی  سبک  تغییر  به  توجه  با   
قبل  سال های  در  که  همانگونه  مدارس، 
به  ورود  جهت  معلم  همکاران  کرونا،  از 
کالس برنامه ریزی الزم داشتند، حال نیز 
با ساخت محتوای الکترونیکی به آموزش 

بپردازند.« دانش آموزان  صحیح تر 
بر  بیشتر  مسئوالن   صحبت های  اگرچه 
آموزش تلفیقی تاکید دارد اما باید دید در 
عمل این برنامه چگونه پیش خواهد رفت 
و معلمان و کادر مدارس چگونه می توانند 
تصمیمات روی کاغذ مسئوالن را که هنوز 

قطعی نشده به اجرا در بیاورند.

2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی هنوز وضعیت بازگشایی مدارس مشخص نیست

زمزمه ها برای بازگشایی حضوری مدارس
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس: در اواخر مهر یا اوایل آبان  شاهد حضور دانش آموزان 
در مدارس در برخی مناطق خواهیم بود

رئیس قوه قضائیه:
بی آبی و کم آبی نیازمند 
تصمیم گیری جدی است

در  و کم آبی  بی آبی  از  قضائیه  قوه  رئیس 
از  نمونه ای  به عنوان  کشور  مناطق  برخی 
جدی  تصمیم گیری  نیازمند  که  معضالت 
مجلس  نمایندگان  و گفت:  یاد کرد  است 
دیگر  مسئوالن  هم اندیشی  با  می توانند 
در  را  دولت  امر،  کارشناسان  و  بخش ها 
با  تا  دهند  یاری  آب  جامع  سند  تدوین 
اجرای دقیق این سند، مشکالت مربوط به 

شود. کمتر  سریع تر  چه  هر  آب 
و  قضایی  رئیسه کمیسیون  هیأت  اعضای 
منظور  به  اسالمی  حقوقی مجلس شورای 
تقویت  درباره  هم اندیشی  و  نظر  تبادل 
قضا  دستگاه  با  کمیسیون  این  همکاری 
بهبود  و  مردم  مشکالت  راه های کاهش  و 
حجت االسالم   با  قضایی  رسانی  خدمات 
محسنی اژه ای  غالمحسین  والمسلمین  

و گو کردند. و گفت  دیدار 
از  دیدار،  این  در  قضائیه  قوه  رئیس 
»اعتماد مردم« به عنوان یکی از مهم ترین 
سرمایه های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای 
بلندی که  گام  هر  تاکنون  اسالمی  انقالب 
در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت 

است. بوده  مردم 
محسنی اژه ای الزمه افزایش اعتماد مردم 
حل  و  آن ها  نیاز  و  خواست  به  توجه  را 
دادن  و همچنین مشارکت  مشکالت شان 
برنامه ها  و  اهداف  پشبرد  در  ملت  آحاد 
سرمایه های  کاهش  افزود:  و  دانست 
که  چرا  نیست؛  کشور  نفع  به  اجتماعی 
بدون ارتباط با مردم نمی توان مشکالت را 

کرد. حل 
که  این  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
ارتباط  مردم  آحاد  با  باید  قوا  مسئوالن 
عمده  اظهارداشت:  باشند،  داشته  نزدیک 
طریق  از  هم  مردم  با  قضائیه  قوه  روابط 
تشکل های  اقشار،  نمایندگان  و  نخبگان 
کل  روسای  و  دادستان ها  نهاد،  مردم 
ارتباط  نوع  از  متفاوت  و  دادگستری ها 

است. مردم  با  نمایندگان 
اگر  کرد:  تصریح  قضائیه  قوه  رئیس 
داشته  مردمی  قضائیه  قوه  می خواهیم 
روابط  است که  این  راه ها  از  یکی  باشیم 
مسئوالن قضایی با نمایندگان مردم بیشتر 
ارتباط  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی  شود. 
مردم  با  مجلس  نمایندگان  تنگاتنگ 
همکاران  به  آنها،  مشکالت  از  اطالع  و 
کرد  تأکید  قضایی  مختلف  بخش های 
مالقات ها  اولویت  در  را  نمایندگان  که 
خاطر  و  دهند  قرار  خود  جلسات کاری  و 
مجموعه  دو  همکاری  و  ارتباط  نشان کرد 
در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به 

دارد. سزایی 
دستور  دادگستری ها  کل  روسای  به  او 
نمایندگان  با  مشترک  نشست های  در  داد 
از  استان  هر  عالی  مسئوالن  و  مجلس 
مشکالت  فرمانداران  و  استانداران  جمله 
را  مختلف کشور  مناطق  خاص  مسائل  و 
و  تصمیم گیری  آن ها  حل  برای  و  احصا 
ضامن  را  نمایندگان  و  کنند  ریزی  برنامه 
کرد. معرفی  جلسات  این  مصوبات  اجرای 
محسنی اژه ای از بی آبی و کم آبی در برخی 
از معضالت  نمونه ای  به عنوان  مناطق کشور 
یاد  است  تصمیم گیری جدی  نیازمند  که 
نمایندگان مجلس می توانند  افزود:  و  کرد 
و  بخش ها  دیگر  مسئوالن  هم اندیشی  با 
سند  تدوین  در  را  دولت  امر،  کارشناسان 
دقیق  اجرای  با  تا  دهند  یاری  آب  جامع 
آب هر چه  به  مربوط  این سند، مشکالت 

شود. کمتر  سریع تر 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان 
نیز  جرم  وقوع  از  پیشگیری  در  می توانند 
نقش فعال تری ایفا کنند، از آن ها خواست 
فعل های کالن  ترک  و مصادیق  تا مسائل 
را به او اطالع دهند تا در نشست سران قوا 

طرح و پیگیری کند.
کثیرالشاکی  پرونده های  از  محسنی اژه ای 
بخش های  که  معضالت  از  یکی  به عنوان 
مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر 
پرونده های  امروز  و گفت:  یاد کرد  کرده، 
شاکی  صدها  است که  جریان  در  زیادی 
و  بر  زمان  کاری  آن  به  رسیدگی  و  دارد 
آن ها  به  رسیدگی  اطاله  و  است  پیچیده 
اثر  قضایی  دستگاه  خدمات  سایر  بر 

سومی گذارد.
نمایندگان مجلس می توانند در  افزود:  او   
کنار طرفین دعوای پرونده های کثیرالشاکی، 
و  دولتی  مختلف  دستگاه های  نمایندگان 
با حضور در جلسات  کارشناسان هر حوزه، 
آسیب شناسی  و  کارشناسی  تخصصی 
دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده ها 
دهند؛  یاری  مشابه  موارد  از  پیشگیری  و 
همانطور که در حل اختالف بین دستگاه ها 

باشند. آفرین  نقش  می توانند 
در  نمایندگان  فعال  حضور  کرد:  تاکید  او 
کثیرالشاکی  پرونده های  موضوع  همین 
پرونده ها  این  از  بسیاری  می شود  باعث 
اصال شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم 

نخورد. لطمه  هم 

رئیس جمهور تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت اتحادیه های 
صنفی برای نظارت

و  نخبگان  دیدگاه های  از  استفاده  بر  رئیس جمهور   
بر  نظارت  برای  اقتصادی  تشکل های  ظرفیت های 
زنجیره تامین کاال تاکید کرد. جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با ریاست آیت هللا سید ابراهیم رئیسی 
برگزار شد و در این نشست مهم ترین مسائل اقتصادی 
سالمت  تضمین  و  نظارت  راهکارهای  جمله  از  کشور 
در  اساسی  مصرف کاالهای  و  توزیع  تامین،  زنجیره 
دستور کار قرار گرفت.  رئیس جمهوری در این جلسه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد گزارش کاملی 
از زنجیره تامین، توزیع تا مصرف کاالهای اساسی و 
و تضمین سالمت  و شفاف  دقیق  نظارت  راهکارهای 
این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه 
همکاری  ظرفیت  از  بهره گیری  لزوم  بر  رئیسی  کند. 
اتحادیه های صنفی، بسیج اصناف و تشکل های بازار 
برای نظارت دقیق تر بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف 
تاکید کرد.  رئیس دولت سیزدهم همچنین استفاده 
از دیدگاه های نخبگان و صاحب نظران اقتصادی کشور 
کارگروه های  نشست های  و  جلسات  چارچوب  در 
زیرمجموعه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در امر 

دانست. راهگشا  و  نظارت ضروری 

اعالم آمادگی وزیر اطالعات 
برای پیشگیری و سالم سازی 

قوه قضائیه 
محل  در  قضائیه  قوه  حفاظت  مرکز  معاون  و  رئیس 
شورای  رئیس  و  اطالعات  وزیر  با  اطالعات  وزارت 
ایسنا،  گزارش  به  کرد.  مالقات  اطالعات  هماهنگی 
حفاظت  رئیس  عبداللهی  والمسلمین  حجت االسالم 
تبریک  ضمن  دیدار  این  در  قضائیه  قوه  اطالعات  و 
وزیر  عنوان  به  خطیب  االسالم  حجت  به   انتصاب 
اطالعات گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در آن 
حفاظت در راستای سالم سازی محیط قوه قضائیه به 
رئیس جامعه اطالعات کشور ارائه کرد. عبداللهی ابراز 
امیدواری کرد که در دوره مسئولیت آقای خطیب تعامل 
اطالعاتی  جامعه  اعضای  بین  بیشتری  هماهنگی  و 
کشور صورت گیرد. حجت االسالم خطیب وزیر اطالعات 
و رئیس شورای هماهنگی اطالعات نیز تصریح کرد: 
وزارت اطالعات برای کمک به پیشگیری و سالم سازی 
قوه قضائیه آمادگی دارد. او همچنین تاکید کرد که ارائه 
خدمت بهتر به اعضای شورای هماهنگی اطالعات و هم 
افزایی در این شورا از اهداف وزارت خواهد بود و ان شاهللا 
همکاری همه دستگاه های اطالعاتی و امنیتی تحت 
فرماندهی مقام معظم رهبری به ایجاد امنیت پایدار 

مردم محور و ایرانی قوی منجر می شود.

جبهه مقاومت ملی افغانستان:

»پریان« پنجشیر به طور کامل 
از وجود طالبان پاکسازی شد 
سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه 
اعالم کرد که شهرستان »پریان« والیت پنجشیر به طور 

کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، فهیم دشتی، 
توییتر  در  افغانستان  ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی 
وجود  لوث  از  پنجشیر  »پریان  است:  نوشته  خود 
طالبان کاماًل پاکسازی شد. دست کم هزار تروریست 
افتاده  خروج گیر  و  برگشت  مسیر  انسداد  دلیل  به 
بودند، تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب نشینی توسط 
مردم محل با کمک رزمندگان مقاومت کشته، تسلیم 
شمار  است که  نوشته  همچنان  او  شدند«.  اسیر  یا 

پاکستانی اند. بیشتر  و  افراد خارجی  این  از  زیادی 

با توجه به تدابیر ستاد ملی 
کرونا و در نظر گرفتن همه 
جوانب در اواخر مهرماه یا 
اوایل آبان ماه تحت پروتکل ها 
و الگوی خاصی شاهد حضور 
دانش آموزان در برخی از مناطق 
کشور در مدارس خواهیم بود 

دو موضوع در مورد برکت 
وجود دارد یکی وعده هایی 
که مسئوالن آن داده بودند که 
محقق نشد و دیگری موضوع 
زیرساختی است که فراهم 
شده است چنانچه خط دوم 
این زیرساخت بتواند اواخر 
شهریور ماه کارش را آغاز کند، 
امید می رود بتوانیم تا حد 1۲ 
میلیون ُدز واکسن در ماه را 
داشته باشیم

به نظر می رسد بازگشایی حضوری مدارس در سال تحصیلی جدید، مورد تاکید مسئوالن دولت و مجلس است. رئیس 
جمهوری گفته است با توجه به اینکه 5۰ درصد مدارس کالس هایی با کمتر از 15 دانش آموز دارند می توان این مدارس را با 
رعایت چارچوب هایی به صورت حضوری بازگشایی کرد. از سوی دیگر مجلس پیشنهاد بازگشایی تلفیقی را مطرح کرده است 
یعنی دانش آموزان به گروه های مثال 1۰ نفره تقسیم شوند و هر گروه به نوبت در مدرسه حضور پیدا کنند و دیگر گروه ها به 
صورت مجازی کالس را دنبال کنند. با این حال زمان زیادی به آغاز سال تحصیلی نمانده و سازو کاری که کادر مدارس 

بتوانند این تصمیمات را با نظم و به درستی انجام دهند هنوز اعالم نشده است.

حتی در صورت واکسیناسیون 
کامل کادر آموزشی، پیشنهاد ما 
این است که کالس ها به صورت 

ترکیبی و با حضور بخشی از 
دانش آموزان برگزار شود

سالمت

|  
رنا

 ای
 |

عضو کمیته ملی واکسن کرونا:

وعده های مسئوالن واکسن برکت محقق نشد
آخرین  کرونا  واکسن  ملی  کمیته  عضو 
را  کرونا  ایرانی  واکسن های  تولید  وضعیت 

کرد. تشریح 
درباره  قانعی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
کرونا،  ایرانی  واکسن های  از  اخبار  آخرین 
کووایران  واکسن  دو  حاضر  حال  در  گفت: 
برکت و پاستوکووک توانسته اند مجوز مصرف 
مطالعات  سوم  فاز  در  بگیرند.  اضطراری 
برکت،  کووایران  واکسن   3 نیز  بالینی 
پاستوکووک و اسپایکوژن را داریم. او افزود: 
با کسب مجوز کمیته اخالق  نیز  دو واکسن 
سوم  فاز  به  ورود  و  داوطلب گیری  آماده 
کارآزمایی بالینی هستند که شامل کووپارس 
و فخرا هستند. در فاز دوم کارآزمایی بالینی 
نورا  واکسن  و  نداریم  را  واکسنی  هیچ  فعال 
و  بالینی  کارآزمایی  اول  فاز  انتهای  در  هم 
دوم  فاز  به  ورود  برای  دریافت مجوز  منتظر 
است. واکسن شرکت داروسازی اسوه نیز در 
انتظار صدور مجوز برای آغاز فاز اول کارآزمایی 

است. بالینی 
او اظهار کرد: هفت واکسن از جمله واکسن 
پیش  مرحله  در  هم  رناپ  شرکت   MRNA
فاز  پایان  مجوز  هنوز  که  دارند  قرار  بالینی 
پروژه  هشت  و  نکردند  اخذ  را  پیش بالینی 

هستند. حال کار  در  نیز  پژوهشی 

اسپایکوژن  واکسن  داد:  ادامه  قانعی 
نتیجه  استرالیا(  و  ایران  مشترک  )تولید 
یک  در   ۲۰۲1 آگوست  در  را  حیوانی اش  فاز 
مجله علمی بسیار معتبر منتشر کرده است. 
همچنین فاز یک مطالعات بالینی را بر 4۰ نفر 
از جمعیت 1۸ تا ۶5 سال در استرالیا انجام 
داده و تاییدیه مجوز انجام فاز دو بر 4۰۰ نفر 
را نیز از سازمان غذا و داروی ایران اخذ کرده 
است. در حال حاضر فاز بالینی آن باید بر 1۶ 
هزار و ۸۷۶ داوطلب انجام می شد و اکنون 
تزریق  حال  در  و  شده  تمام  داوطلب گیری 
واکسن هستند؛   انتظار می رود این واکسن 
بتواند در حجم قابل توجهی در اواخر مهر یا 
اوایل آبان به دست ایرانیان برسد. خط تولید 
و  است  مستقر  ایران  در  واکسن کامال  این 
اصال استرالیا خط تولید ندارد؛ بنابراین تولید 
درحال  می شود.  انجام  ایران  در  آن  صنعتی 
حاضر هم خط تولید آن موجود است و آماده 

تولید به میزان 3 میلیون ُدز در ماه است.
با اشاره به نیاز داخلی به واکسن، تاکید  او 
کرد: ما فعال نمی توانیم هیچ واکسنی را صادر 
کنیم و تا دو سال آینده نمی توان حرفی از 

زد. صادرات 
کرد:  اظهار  فخرا،  و  نورا  واکسن  درباره  او 
 ۷۰ بر  نورا  واکسن  بالینی  مطالعات  اول  فاز 

پایان  به  سال   5۰ تا   1۹ سنی  طیف  از  نفر 
آن منتشر  از  نتایجی  اما هنوز  رسیده است 
نشده است. از واکسن فخرا هم هنوز نتایجی 
منتشر نشده است. این واکسن مجوز ورود 
تاریخ  در  را  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  به 

است. کرده  اخذ  3شهریور 
علت  درباره  واکسن کرونا  ملی  عضو کمیته 
پاستوکووک،  واکسن  انبوه  تولید  در  تاخیر 
این   3 فاز  بالینی  کارآزمایی  کرد:  بیان 
می شد.  آغاز  کوبا  و  ایران  در  باید  واکسن 
ایران  از  زودتر  نیم  و  ماه  یک  کوبا  کشور 
مطالعات فاز سوم را بر ۲4 هزار نفر آغاز کرد 
و شروع مطالعه در ایران ۶ اردیبهشت سال 
بود  این  آمد  پیش  مشکلی که  بود.  جاری 
این  و چون  ایجاد شد  اپیدمی جدیدی  که 
واکسن 3 ُدزی است این مشکل پیش آمد 
که داوطلبان به سرعت می خواستند بدانند که 
اگر واکسن نما دریافت کردند از مطالعه خارج 
تزریق کنند  را  اصلی  واکسن  بروند  و  شده 
که به چالشی برای پاستوکووک تبدیل شد. 
واکسن  ُدز   ۲ تزریق  نتایج  تقریبا  طرفی  از 
بر اساس گزارش ها مشخص  و  آماده است 
شد واکسن خوبی قرار است در دسترس مان 
باشد. در حال حاضر زیرساخت تولید واکسن 
باید  و  نیست  موجود  ایران  در  پاستوکووک 

تولید صنعتی  به  وسایل و تجهیزات مربوط 
آن وارد ایران شود تا آغاز به کار کنند.

سوم  فاز  از  نتایجی  اینکه  به  اشاره  با  او 
اعالم  پاستوکووک  واکسن  بالینی  کارآزمایی 
تولید  تجهیزات  اگر  داد:  ادامه  است،  نشده 
صنعتی به موقع وارد شود 3 ماه یعنی مهر، 
در  و  بود  آنها  نصب  منتظر  باید  آذر  و  آبان 
زمستان می توانیم انتظار داشته باشیم تولید 
واکسن پاستور به شکل صنعتی برسد. فعال 
کرده  تزریق  پاستور  که  واکسن هایی  تمام 

است.   بوده  تولید کوبا  تماما  است 
واکسن  تولید  میزان  و  روند  درباره  قانعی 
در  موضوع  دو  کرد:  اظهار  برکت،  کووایران 
وعده هایی که  یکی  دارد.  وجود  برکت  مورد 
و  نشد  محقق  بودند که  داده  آن  مسئوالن 
فراهم  است که  زیرساختی  موضوع  دیگری 
شده است. چنانچه خط دوم این زیرساخت 

کند،  آغاز  را  ماه کارش  اواخر شهریور  بتواند 
ُدز  میلیون   1۲ حد  تا  بتوانیم  می رود  امید 
واکسن در ماه را داشته باشیم. میزان تولید 
فعلی آن در حد ۲ میلیون ُدز بیشتر تحویل 

است. نداده 
قانعی درباره واکسیناسیون گروه هدف گفت: 
واکسیناسیون  برای  هدف  گروه  از  وقتی 
صحبت می کنیم منظورمان ۷۰ درصد جمعیت 
است که حدود 5۸ میلیون نفر می شوند. در 
اندازه کافی و در وهله  به  وهله اول واکسن 
داریم؛  نیاز  کافی  اندازه  به  تزریق  به  دوم 
هدف  جمعیت  واکسیناسیون  برای  بنابراین 
11۶ میلیون ُدز واکسن نیاز داریم. بر اساس 
آمار فعلی حدود ۲۹ تا 31 میلیون ُدز واکسن 
وارداتی داشتیم و این یعنی به ۸۰ میلیون ُدز 
درصد   ۷۰ واکسیناسیون  برای  دیگر  واکسن 

داریم. نیاز  جمعیت 
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آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه یک مرحله اي نوبت دوم )00-33(

كد پایگاه ملي:   53094530           

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی

استان  گاز  شركت  مناقصه:  موضوع   –1
مركزی در نظر دارد ، مقاوم سازی و بهسازی 
انشعابات در سطح زون ناحیه دو شهرستان 
اراک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار 

نماید. واگذار  صالحیت  واجد 
شرح مختصر پروژه: ) اجرای  مقاوم سازی و 
بهسازی  4۰۰۰  علمک به صورت تکی و پراکنده(

2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 
فرآیند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  میزان   -3
ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 
1۲34۰۲/ت 5۰۶5۹ هـ مورخ ۹4/۰۹/۲۲ و به 

مبلغ  5۹۶.۹5۹.۰۰۰   ریال خواهد بود.
4-پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و 
گشایش پیشنهادها: 

كیفی:  ارزیابی  اسناد  دریافت  -محل 
"ستاد"  سامانه  اسناد،  دریافت  محل 

مـی باشد.  www.setadiran.ir
آخرین  كیفی:  ارزیابی  اسناد  تحویل  -مهلت 
مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 1۲ 
"ستاد"  سامانه  طریق  از   14۰۰/۰۶/۲4 مورخ 

باشد. می   www.setadiran.ir
ازمرحله  پس  مناقصه:  مدارك  ارسال  -زمان 
ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل 

مراحل  در  اند،  شده  ارزیابی كیفی  امتیاز 
می نمایند. شرکت  مناقصه  بعدی 

-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
با  متناسب  قیمتها  است.  الزامی  و خدماتی 
کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر 

می گردد.
دستگاه  پیشنهادی  و  برآوردی  مبلغ   -6
ریال   11.۹3۹.1۶1.5۷1 مبلغ  به  مناقصه گزار: 
بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز 

باشد. می   14۰۰ سال  منتشره 
۷- پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی 
رشته  در  صالحیت  گواهینامه  كار،  اداره  از 
تاسیسات وتجهیزات، كد اقتصادی، كد كاربری 
پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای 
 www.setadiran.ir سامانه  در  الکترونیکی 

باشند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات 
رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  وب  به  بیشتر 
شماره  با  یا  و  مراجعه   WWW.shana.ir
تلفنهای 4-32412۰81 -۰86 امور قراردادهای 
حاصل  تماس  مركزی  استان  گاز  شركت 

فرمایند. 
تلفكس: ۰۸۶-3۲۷۷۶۶۶۰ 

شناسه آگهی 1183164 میم الف -1

مفقودی

مفقودی

ITM399 برگ سبز تراکتور
مدل : 1394

رنگ : قرمز روغنی
YAW2793C :ش موتور

ش شاسی: 
N3HKTAA5DFHQ۰2174

متعلق به جابر آب ساالن مفقود 
اعتبار ندارد. گردیده و 

کارت سبز ، کارت ماشین و کارت 
سوخت خودرو وانت سایپا 151

رنگ : سفید
مدل : 1399

M13/6499912 :ش موتور
شماره بدنه :  

NAS4511۰۰L492۰476
مفقود  عطاریانی  جلیل  نام  به 

ندارد. اعتبار  و  گردیده 
امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IR           http://iets.mporg.ir

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب و برچیدن، کارهای فوالدی با میل گرد، آجرکاری و شفته 
کاری، کارهای فوالدی سبک، کارهای آلومینیومی، کاشی کاری با کاشی های 
سرامیک، کارهای سنگی با سنگ پالک، حمل و نقل مصالح، شیشه و 
نصب آن، کارهای دستمزدی، شیرها، دستگاههای کنترل و اندازه گیری، 
لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی، کابل های فشار ضعیف، کابلشوها، کاالی 

تاسیسات مکانیکی
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در گچسارانو مدت انجام آن ۲مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/۲۲,443,۹4۹,5۲۰ریال  وتعدیل 
پذیر می باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

- مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش تاسیسات و تجهیزات
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی 

استانی می باشد.
رفاه  و  تعاون، كار  اداره كل  از  ایمنی  تایید صالحیت  -داشتن گواهینامه 
مبلغ  به  كار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  ارائه  توانایی  اجتماعی- 

-/1,1۲۲,1۹۷,4۷۶ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری كارفـرما مبنی بـر واریز 
مبلـغ فـوق الـذكربه شماره حساب IR۹4۰1۰۰۰۰4۰۰1111۶۰4۰۲۲۰۶۷   نزد 
بانک  مركزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مركزی جمهوری اسالمی ایران 

- اهوازکد ۰ حساب - بنام  شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا 
برای مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت 

)۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( بعنوان تضمین 

انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری 
تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون 

مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی 
راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و  بلوک دو، ساختمان طرحهای 

تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در 
این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به 
نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق آیین نامه 
اجرایی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی مدارك 

ارسالی مناقصه گران بهعمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ 

تاریخ  14۰۰/۰۶/۲۹لغایت  ساعت 1۹:۰۰  تاریخ   14۰۰/۰۷/۰۷
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,۰4۶,۰۰۰ریال  از طریق 

www.setadIran.ir درگاه موجود در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها  متقاضیان مكلفند پیشنهادات 
خود را حداکثر تا ساعت 1۲:3۰   روز  یکشنبه مورخ  14۰۰/۰۷/1۸ به صورت 
الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در 
ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ  14۰۰/۰۷/1۹ گشایش و قرائت خواهد شد 
و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع 

است.
تصویر  الکترونیکی  بارگذاری  بایست ضمن  مناقصه گران می  همچنین 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 1۲:3۰   روز  یکشنبه 
مورخ14۰۰/۰۷/1۸اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به كمیسیون 
مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای 

راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و 

نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، 
آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت 

مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 

نوبت دوم
فراخوان  مناقصه عمومینوبت دوم

توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰174 مربوط به  تكمیل كارهای تاسیساتی و تجهیزات بیمارستان 64 تختخوابی گچساران )بعثت( 

شناسه آگهی: 118375۰ میم الف -1

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
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تابستان پارسال که این معدن آهک زیر نظر 
بنیاد مستضعفان شروع به کار کرد و با انفجاری 
بدون هماهنگی زندگی محلی ها را دگرگون کرد، 
ساکنان بنک برای اولین بار تجمعی اعتراضی برپا 
کردند. همان وقت چند نفری بازداشت شدند و 
بعد هم فرماندار و شهردار و دهیار و مسئوالن 
از  ابراهیم کمالی،  که  آنطور  وارد شدند.  دیگر 
اهالی روستای »سرگرو« به »پیام ما« می گوید 
اوایل همه مسئوالن همدل با مردم و مخالف 
وضعیت  بعدها  اما  بودند  معدن  فعالیت  با 
فرق کرد. »در این یک سال تغییرات زیادی 
و  نوشتیم  و طومار  نامه  بارها  و  بارها  دیدیم. 
خواستیم زندگی ما را نابود نکنند. ما می خواهیم 
روستایمان بماند و دامداری و کشاورزی کنیم. 
چرا برای طمع چند ساله باید همه چیز ویران 
نزدیک ترین  و سرگرو  بنک  روستای  شود؟« 
روستاها به این معدن اند. از خانه های روستای 
بنک تا ورودی معدن هفتصد متر بیشتر فاصله 
نیست و همین هم دلیل موثقی است که نباید 
در این منطقه و در این فاصله معدن کاری انجام 
می گرفت، اما انفجارها انجام شد و معدن پا 
هیچ  معترض  روستاییان  به  و کسی  گرفت 
پاسخی نداد. »بیش از ۲۰۰ گودال عمیق برای 
به  چاله ها  و  کرده اند  دینامیت حفر  جاسازی 
آب های زیرزمینی رسیده است. این حجم از 
ویرانی را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ این تازه 
و می دانیم وقتی کار شروع  راه است  ابتدای 
شود چه بالیی برسرمان خواهد آمد. پسماند 
فعالیت های معدنی به داخل روستا می آید و 

آب رودخانه هم مسموم خواهد شد.«
کمالی می گوید روستای سرگرو در حدود 5۰ 
خانوار و روستای بنک ۶۰ خانوار و بیش از ۲5۰ 
دو  این  اهالی  و سرنوشت  دارد  نفر جمعیت 
روستا با حدود ۶۰۰ نفر جمعیت در دستان بنیاد 
مستضعفان و بی توجهی آنها به خواست مردم 
افتاده. »روستای بنک به معدن خیلی نزدیک 
است و روستای ما )سرگرو( در پایین دست قرار 
دارد. آلودگی ها بیشتر به سمت ما خواهد آمد. 
اوایل تعدادی از اهالی بنک موافق این معدن 
بودند اما بعد از انفجار تازه متوجه فاجعه شدند 
و حاال همه معترضند.« او می گوید بنیاد به آنها 
گفته هر طرحی هر کجا انجام شده آن منطقه 
رونق گرفته و حاال کمالی و باقی اهالی روستا 
می پرسند چرا این طرح های موفق را معرفی 
آنها گفتیم اگر هدف رونق  به  نمی کنند؟ »ما 
زندگی مردم است چرا از طرح های کشاورزی 
و دامداری حمایت نمی کنید؟ چرا می خواهید 
حیات یک روستای تاریخی را با خاک یکسان 
کنید؟ اگر این منطقه آباد شود، می تواند مواد 
هدف  اما  کند  تولید  را  استان  چند  غذایی 
معدن داران تولید و بهره رساندن به روستا نیست 
که اگر این بود ما االن حداقل آب لوله کشی 

داشتیم.«

خسارت ندادند
در این یک سال که خانه ها ترک خورده و 
ترس از جان روستاییان نرفته، مسئوالن معدن 
هیچ مسئولیتی نپذیرفتند و حیدر حیدری از 
می گوید:  ما«  »پیام  به  بنک  روستای  اهالی 

»هیچ خسارتی به ما نپرداخته اند.« او که در 
معتقد  داشته  حضور  گذشته  روز  سه  تجمع 
است جان انسان ها و حیات روستا برای هیچ 
کس اهمیتی ندارد و صدای معترضان به جایی 
نمی رسد. »روستاهای این منطقه تاریخی اند. ما 
در بنک دو قلعه تاریخی داریم. چرا هیچکس 
به فکر رسیدگی به این مناطق نیست و فقط 
با استفاده از راه های سریع می خواهند به سود 

کالن برسند؟«
خانه او که تا معدن فقط هشتصد متر فاصله 
دارد، در انفجار پارسال ترک بزرگی خورد و او 
که شغلش دامداری است می گوید: »دو انفجار 
آزمایشی چنین فضایی را برای روستاها ایجاد 
کرده. اگر قرار باشد هر روز اینجا فعالیت معدنی 
داشته باشند، دیگر چیزی از روستا باقی نخواهد 
ماند.« آنها در این یک سال چندین بار شکایت 
کردند و شکایتشان به دیوان عدالت هم رسید. 
همین شکایت ها هم در نهایت باعث وقفه در 
کار شد اما سه روز پیش بار دیگر ماشین های 
سنگین را به ورودی معدن آوردند و اینطور که 
پیداست می خواهند معدن کاوی را دوباره از سر 

بگیرند.

 »اسفند ۹۹ چند کارشناس از دادگستری آمدند 
سازمان  سوی  از  هم کارشناسی  فروردین  و 
محیط زیست به منطقه آمد. همه آنها گفتند اگر 
کار شروع شود زمین برای کشاورزی و دامداری 
نمی ماند. معدن آهک است و بهره برداری از آن 
به معنی نابودی این منطقه است که فاصله اش 

تا معدن کمتر از هزار متر است.«

و  می دهد  نشان  را  کارشناس ها  گزارش  او 
می گوید آنها به او گفته اند که »مجبور می شوید 
اینجا را رها کنید« اما نه حیدری و نه باقی اهالی 
روستا نمی خواهند روستا را ترک کنند. »ما هیچ 
چیز از اینها نمی خواهیم. فقط می خواهیم دست 
از سر زمین های ما بردارند و بگذارند کشاورزی 
زندگی  بگذارند  باشند.  داشته  دامداری  و 
روستایی مان را در آرامش ادامه دهیم. مانند آبا 

اجدادمان.« و 

 طرح جایگزینی 
جز توقف معدن وجود ندارد

تنها کارکنان معدن آهک از میان روستاییان، 
دو نگهبان هستند که از روستای بنک به این 
معدن رفتند. با دومیلیون تومان حقوق و بدون 
بیمه. اما بهزاد خان میرزایی، فعال مدنی منطقه 
به »پیام ما« می گوید بر اساس طرح معدن، 
باید بین 15 تا 5۰ نفر از روستاییان در این معدن 
کار کنند. او در این مدت پیگیر مطالبات مردم 
محلی بوده و می گوید این منطقه آب شرب 
آب  از  مردم  مصرف  همه  و  ندارد  لوله کشی 
چشمه و سد باالدست است و رسیدگی به این 
منطقه آنقدر کم بوده که امید بسیاری از مردم 
ناامید شده است. »مردم از پارسال بالغ بر صد 
نامه نوشته اند؛ از دادستانی تا مرکز پژوهش های 
مجلس. هنوز نتیجه دادگاه ها اعالم نشده اما 
معدن  این  پسماند  می دانیم  می گویند  مردم 
آب و خاک منطقه را آلوده می کند.« به گفته 
او بهره برداری از این معدن ممکن است پنج 
تا هفت سال طول بکشد و صاحبان معدن در 

این مدت کم می خواهند عمر روستایی تاریخی 
را به پایان برسانند. »هیچ طرح جایگزینی جز 
توقف معدن وجود ندارد. این روستا به خاطر 
برداشت یک میلیون و پانصد هزار تن آهک از 
بین خواهد رفت و هیچکس پاسخگو نیست. 
به دروغ می گویند فاصله روستا تا معدن پنج 
کیلومتر است. اما تا خانه اهالی هفتصد متر 

بیشتر نیست.«

 مجوز داریم
دی ماه پارسال، محمد محمودی، فرماندار 
ندانسته  روستا  اهالی  از  را  منوجان معترضان 
را  اهداف مشخصی  افراد  این  بود که  و گفته 
پیگیری می کنند. او مردم این روستاها را که 
بولدوزرها لرزه بر جانشان انداخته »غیربومی« 
معرفی کرد و به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
مبهمی  اهداف  اعتراض کرده اند،  »افرادی که 
نیز  تامین  دارند. من حتی در جلسه شورای 
این موضوع را پیگیری کرده ام و با اعضای شورا 
از منطقه بازدید شده است و از سوی سازمان 
صمت با قطعیت به من اعالم شده که معدن 
این  مستضعفان  بنیاد  دارد.  را  مجوز ها  همه  
مراحل  و  ثبت کرده  مقررات  با  برابر  را  معدن 
قانونی بهره برداریش هم طی شده است.« او 
همچنین به صراحت تاکید کرد که این معدن 
واقع  در فاصله 5 کیلومتری مناطق مسکونی 
شده و بر اساس تحقیقات شخصی اش، اهالی 
روستای بنک اعتراضی ندارند و این اعتراضات 
ساکن  حتی  شده که  انجام  سوی کسانی  از 
درحالی  این ها  نیستند.  هم  سرگرو  روستای 
محیط  اداره  حقوقی  شد که کارشناس  عنوان 
زیست منوجان همان زمان اعالم کرد که برای 
فعالیت معادن باید از محیط زیست مجوز گرفت 
اما در مورد اکتشاف در معادن هیچ مجوزی از 
محیط زیست گرفته نمی شود و صنعت و معدن 
زمینه صادر می کند. »برای  این  در  را  مجوز ها 
دریافت مجوز و استفاده از سنگ شکن، بهره بردار 
مراجعه کرد، اما چون، معدن نزدیک رودخانه بود 
اعالم کردیم باید از منابع آب استعالم بگیرد.« او 
آن انفجار مهیب را هم مربوط به ورودی معدن 
و  دارد«  روستا   با  زیادی  »فاصله  دانست که 
گفت که به واسطه سایر آلودگی های احتمالی 
پیگیر  و  زده  نامه  زیست  محیط  اداره کل  به 
بررسی آن است. مسلم مروجی فرد،  رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
هم گفت که این معدن مجوز دارد و همه  مراحل 
قانونی آن در حال انجام است.  مرجان شاکری، 
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان 
کرمان اما معتقد است برداشت از هر معدن و 
انجام هرگونه فعالیت معدنی در نهایت می تواند 
به  او  وارد کند.  آسیب  هوا  و  آب  و  زمین  به 
این آسیب ها  دید  »باید  ما« می گوید:   »پیام 
دارد.  ارزش  برداشت ها چقدر  در مقابل میزان 
زمانی می گویند برداشت سنگ آهک برای تولید 
فوالد ضروری است و در نهایت مجوز می گیرد 
اما معادن کوچک بسیاری داریم که برداشت از 
آنها فقط به ضرر محیط زیست است و سود و 
ناچیز  با ضررش  اقتصادی اش در مقابل  آورد 
است، این معدن هم احتماال از آن دست معادن 
در  معادن  مجوز  می کند که  تاکید  او  است.« 
خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط 
و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  فقط  زیست 
تجارت صادر می شود و در این موارد هم قطعا 

سازمان صمت باید پاسخگو باشد.
خان میرزایی هم می گوید: »در این یک سال 
که نگرانی ها برای راه افتادن معدن باال بود، ما 
نشان دادیم که معدن مجوزهای الزم را ندارد و 
آنها در این مدت تالش کردند تا برخی از نواقص 
کارشان را رفع کنند اما آنچه هم ما و هم آنها 
می دانند این است که این معدن کمر به قتل 
منطقه بسته و خواسته روستاییان بسته شدن 

درهای آن است.«

یک سال بعد از اعتراض اهالی روستاهای »بنک« و »سرگرو«، معدن آهک شهرستان منوجان بار دیگر فعال شد

دو روستا در دلهر ه انفجار
یکی از اهالی روستای سرگرو: پسماند فعالیت های معدنی به داخل روستا می آید و آب رودخانه مسموم می شود

یکی از اهالی روستای بنک: کارشناس سازمان محیط زیست به منطقه آمد و گفت با فعالیت معدن، زمینی برای کشاورزی و 
دامداری نمی ماند

 تلفات  توفان آیدا
 از 6۰ تن گذشت

شمار قربانیان  توفان »آیدا« در ایاالت متحده 
در حالی به دست کم ۶۶ نفر افزایش پیدا کرده 
که تالش  ها برای امدادرسانی در مناطق حادثه 
دیده ادامه دارد.به گزارش ایسنا، وقوع  توفان 
آیدا با خسارت های قابل توجهی همراه بود که 
به تخریب خانه  ها، آب گرفتگی ساختمان ها، 
دست  شدن  کشته  و  برق  تیرهای  سقوط 
ایالت  کم ۶۶ تن منجر شده است. فرماندار 
نیوجرسی روز شنبه از شناسایی دو قربانی دیگر 
خبر داد و گفت: تاکنون مجموع قربانیان در این 
ایالت به ۲۷ تن رسیده و چهار نفر نیز مفقود 
شده اند.دپارتمان سالمت لوئیزیانا نیز از فوت 
دو تن در یک مرکز نگهداری از سالمندان خبر 
داد و با این روند مجموع قربانیان  توفان در 
این ایالت نیز به 1۲ نفر رسیده است. به نقل 
از شبکه خبری فاکس نیوز، مقامات دو ایالت 
  می سی سی پی و آالباما نیز هر کدام از مرگ دو 
تن خبر دادند و در نیویورک نیز دست کم 1۶ 
نفر کشته شده اند. در ایالت پنسیلوانیا پنج تن 
و در دو ایالت مریلند و  کنتیکت نیز هر کدام 

یک کشته گزارش شده است.

 طرح حمایت قضایی
 از ماموران محیط زیست 

اعالم وصول شد
طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضایی 
و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت از محیط 
زیست و جنگلبانی و منع تصرف، تخریب و 
تغییر کاربری بقاع متبرکه در صحن مجلس 
شورای اسالمی اعالم وصول شد. در نشست 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طرح های 
و  حفاظت  قانون  ماده 31  تبصره 4  احیای 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع، منع تصرف، 
تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه و اصالح 
مواد 1۶ و 1۷ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور اعالم وصول شد. همچنین در این 
جلسه، طرح های اصالح فصل ۹ قانون مبارزه 
قانون  ارز، اصالح ماده 155  و  با قاچاق کاال 
آیین نامه داخلی مجلس و الحاق یک ماده 
به قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران 
یگان حفاظت از محیط زیست و جنگل بانی 

به شکل عادی اعالم وصول شد.

دستگیری شکارچیان 
 خرگوش وحشی

 در همدان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اقدام  همدان گفت: »۲ شکارچی متخلف که 
این  در  وحشی  خرگوش  سر  پنج  شکار  به 
حفاظت  یگان  توسط  بودند،  شهرستان کرده 
محیط زیست دستگیر و به مقام قضایی معرفی 
ارائه  از  »پس  افزود:  شعبانلو  شدند.«مجید 
گزارشی به یگان حفاظت محیط زیست مبنی 
بازرسی مناطق  و  با گشت  بر شکار غیرمجاز، 
آزاد همدان، این ۲ شکارچی متخلف شناسایی 
و بازداشت شدند.«به گفته او این افراد پیش 
از رسیدن یگان حفاظت محیط زیست اقدام 
به مخفی شدن در یک گاوداری بخش قهاوند 
کردند که با هماهنگی مقام قضایی و دریافت 
حکم ورود به محل، نامبردگان دستگیر شدند.

در این یک سال که خانه ها 
ترک خورده و ترس از جان 
روستاییان نرفته، مسئوالن 

معدن هیچ مسئولیتی نپذیرفتند 
و حیدر حیدری، از اهالی بنک 

می گوید هیچ خسارتی به مردم 
نپرداخته اند.  او که در تجمع سه 

روز پیش حضور داشته معتقد 
است جان انسان ها و حیات 

روستا برای هیچکس اهمیتی 
 ندارد و صدای معترضان

 به جایی نمی رسد

بوی باروت آنقدر تند و تیز بود که تا ساعت ها هوای روستای »ُبَنک« را رها نکرد. تابستان پارسال بود. دینامیت ها نزدیکی معدن آهک 
کاشته شدند، انفجار ناگهانی خانه ها را ترک انداخت و ترس آنچنان گریبان اهالی را گرفت که هنوز بعد از یک سال نمی توانند از لحظه 
انفجار و بند آمدن زبان چند کودک بگویند. اهالی بنک که روستایی در 21 کیلومتری جنوب شرقی منوجان کرمان است، اعتراض کردند 
تا فعالیت معدن متوقف شود و در یک سال گذشته متوقف بماند. اما سه روز پیش بار دیگر بولدوزرها راهی معدن آهک کاوه ُبنک 

شدند و محلی ها باز هم راهشان به ورودی معدن رسید و برای توقف کار، اعتراض کردند.

مرجان شاکری، مدیرکل 
سازمان حفاظت محیط 

زیست استان کرمان: معادن 
کوچک بسیاری داریم که 

برداشت از آنها فقط به ضرر 
محیط زیست است و سود و 
آورد اقتصادی اش در مقابل 
با ضررش ناچیز است، این 

معدن هم احتماال از آن دست 
معادن است

|  
ما

م 
پیا

  |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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برابر آراء صادره هیات حل اختالف 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان  ثبتی  واحد  در 
 . است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 
تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده  اعتراض داشته 
ودرروستاها  آگهی  انتشار  تاریخ  بایداز  باشند 
ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه اعتراض 
رسیداخذنمایند،  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
معترض بایدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،مبادرت به تقدیم  دادخواست به دادگاه 
دادخواست  تقدیم  نمایدوگواهی  محل  عمومی 
صورت  دهددراین  تحویل  محل  ثبت  اداره  رابه 
ارائه حکم قطعی دادگاه  به  اقدامات ثبت موکول 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  است. 
ارائه گواهی  یاعدم  اعتراض  و عدم وصول  مذکور 
اداره  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
ثبت  طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  .صدورسند  کرد  خواهد 

نیست.  دادگاه  متضرربه 
بخش 1۸ کرمان:

شناسنامه  به  نژاد  راوری  رهنما  عاطفه  1-خانم 
  3۲1۹۹۷۲۸۷1 ملی   شماره  و   ۲41۰ شماره 
باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  راور   صادره 
خانه  به مساحت 35۰.5۰ مترمربع پالك شماره 
خیابان  راور  در  واقع  5۲۶اصلي  از  فرعي     41
امام رضا )ع( کوچه شماره 4۲  بخش 1۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  راوری  رهنمای  علی  ۲-محمد 
شماره ملی  3۲1۰۰11۸1۸  صادره راور  فرزند علی 

باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در 
شماره  پالك  مترمربع   34۲ مساحت  به  خانه  
خیابان  راور  در  واقع  5۲۶-اصلي  از  فرعي     4۲
امام رضا )ع( کوچه شماره 4۲ بخش 1۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  عباسی  السادات  مهدیه  3-خانم 
صادره    3۲1۰۰۲۷315 ملی   شماره  و  شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه  در  سیدحسین  فرزند  راور  
 34۲ به مساحت  خانه   باب  یک  کل ششدانگ 
مترمربع پالك شماره 4۲  فرعي  از 5۲۶-اصلي 
شماره  )ع( کوچه  رضا  امام  خیابان  راور  در  واقع 
رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش   4۲
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  فخری  ابوالحسن 

است. محرزگردیده 
4-آقای محمدرضا نیکخواه به شناسنامه و شماره 
رضا  فرزند  زرند   صادره    3۰۸۰۰۲5۹۶۲ ملی   
باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  
پالك  مترمربع   35۰ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
شماره 5  فرعي  از ۷۶۸-اصلي واقع در راور بلوار 
1۸ كرمان  بخش   11 شماره  غربی کوچه  اربعین 
مع  کرباسی  احمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شناسنامه  به  کموئی  ایزدی  پور  فاطمه  5-خانم 
صادره کوهبنان     535۰۰۲۸۶۹3 ملی   شماره  و 
کل ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  رضا  فرزند 
یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 35۰ مترمربع 
در  واقع  ۷۶۸-اصلي  از  فرعي     5 شماره  پالك 
راور بلوار اربعین غربی کوچه شماره 11 بخش 1۸ 
کرباسی  احمد  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
شناسنامه  به  راوری  روش  نیک  یداله  ۶-آقای 
شماره 151 و شماره ملی  3۲1۹۷43۲1۸  صادره 
متصل  محوطه  ششدانگ  در  صفر  فرزند  راور  

شماره  پالك  مترمربع  مساحت۹.۶  به  خانه   به 
خیابان  راور  در  واقع  ۸55-اصلي  از  فرعي     ۲
گلنار کوچه تکیه امام رضا )ع(  بخش 1۸ كرمان 
مع  تویسرکانی  محمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  عصمت  ۷-خانم 
شماره یک و شماره ملی  3۲1۹۸۷۰511  صادره 
باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  راور  
پالك  مترمربع   14۰ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
راور  در  واقع  15۰3-اصلي  از  فرعي    ۲ شماره 
11 بخش 1۸  خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده هدایت 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  عصمت  ۸-خانم 
شماره یک و شماره ملی  3۲1۹۸۷۰511  صادره 
باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  راور  
پالك  مترمربع   13۸ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
راور  در  واقع  15۰3-اصلي  از  فرعي    3 شماره 
11 بخش 1۸  خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده هدایت 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
و  شناسنامه  به  آبادی  برهان  احمدی  ۹-سجاد 
شماره ملی 3۲1۰۰3۰۸۶3  صادره راور  فرزند علی 
در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
۲۷5مترمربع پالك شماره 5۶  فرعي  از 153۲-
کوچه  رضا)ع(  امام  خیابان  راور  در  واقع  اصلي 
ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش   11 شماره 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  هدایت  مریم  رسمی 

است. محرزگردیده 
شماره  و  شناسنامه  به  پور  شهابی  علی  1۰-آقای 
حسین  محمد  فرزند  راور   صادره    3۲1۰۰۰۲1۲۶
باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در 
شماره  پالك  مترمربع  مساحت4۲4.5  به  خانه  
5۷  فرعي  از 153۲-اصلي واقع در راور خیابان 

1۸ كرمان  بخش   11 شماره  )ع( کوچه  رضا  امام 
مع  هدایت  یحیی  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  زاده  نخعی  ترابی  عظیمه  11-خانم 
صادره    3۲1۰۰۰۹۸۹۹ ملی   شماره  و  شناسنامه 
کل  از  مشاع  دانگ  درسه  مختار  فرزند  راور  
 4۲4.5 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
153۲-اصلي  از  فرعي    5 شماره  پالك  مترمربع 
واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 11 
بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی یحیی 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  هدایت 

است.
شناسنامه  به  راوری  بقائی  محمود  1۲-آقای 
صادره   3۲1۹۹41۲۹1 ملی  شماره  ۲۸۷و  شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  راور 
پالک  مربع  متر  مساحت۲5۲.۰۹  به  ساز  نیمه 
راور  در  واقع  اصلی   1۸1۸ از  فرعی  یک  شماره 
خیابان گلزار کوچه مسجد آیت اله میالنی بخش 
اعتماد  علی  مالک رسمی  از  1۸ کرمان خریداری 
است. گردیده  محرز  بنچاق(  )فاقد  الواسطه  مع 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  مجتبی  13-آقای 
  3۲1۹۹۶1۹۶۷ ملی   شماره  و   13۲3 شماره 
باب  راور  فرزند حاجی در ششدانگ یک  صادره 
شماره  پالك  مترمربع   3۷4 مساحت  به  خانه  
۲۰34 فرعي مفروز از ۶۹ فرعی  از 1۸۹3-اصلي 
واقع در راور خیابان قدس کوچه شماره 1۹ بخش 
1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد کریمی 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
14-آقای محمد جالل آبادی راوری به شناسنامه 
شماره ۲۶5 و شماره ملی  3۲1۹۹۰۰3۹۹  صادره 
خانه   باب  یک  در ششدانگ  حسین  فرزند  راور  
 4۹۹ شماره  پالك  مترمربع   313 مساحت  به 
1۸۹4-اصلي  از  مکرر  فرعی   4۶ از  مفروز  فرعي 
كرمان   1۸ بخش  ابوذر  خیابان  راور  در  واقع 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  الدینی  ضیاء  فائزه  15-خانم 

فرزند  راور   صادره    3۲1۰۰3۶3۶5 ملی   شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  در ششدانگ  حسن 
از  5۰۰  فرعي مفروز  ۲۷۲ مترمربع پالك شماره 
خیابان  راور  در  واقع  1۸۹4-اصلي  از  فرعی   ۲۷
امام رضا )ع( کوچه شماره 45 بخش 1۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شماره  شناسنامه  به  امیری  مهدی  آقای   -1۶
صادره    31114۸5۸۶۲ ملی   شماره  و   ۶4۸۲
راین  فرزند جعفر در ششدانگ یک قطعه زمین 
پالك  مترمربع   ۲3۸1۰ مساحت  به  مزروعی  
از  فرعی  ۷۷و۷۹  از  مفروز  فرعي    31۹ شماره 
باغ  اراضی کشمونوئیه  راور  در  واقع  1۸۹5-اصلي 
سروی جاده ده شیب بخش 1۸ كرمان خریداری 
الواسطه)فاقد  مع  دیدار  علی  رسمی  ازمالک 

است. بنچاق(محرزگردیده 
شماره  و  شناسنامه  به  محمودی  حامد  1۷-آقای 
ملی  3۲1۰۰۲355۷  صادره راور  فرزند علی در 
مساحت  به  ساز  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ 
-۲۰51 از  فرعي    1۰ شماره  پالك  مترمربع   44۰
اصلي واقع در راور خیابان امام حسین )ع( کوچه 
ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش   ۲۰ شماره 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  توانگر  علی  رسمی 

است. محرزگردیده 
سهرنگی  یوسفی  زهرا  فاطمه  1۸-خانم 
ملی   شماره  و   1۰1 شماره  شناسنامه  به 
غالمحسین  فرزند  ۲۹۹341۸۲54صادره کرمان  
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت1۹5.5۰ 
 44۰ از  مفروز  ۸۰۶فرعي  شماره  پالك  مترمربع 
فرعی از ۲۰5۷-اصلي واقع در راور خیر آباد کوچه 
شهید کمالی  بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  پورنخعی  یداله  رسمی 

است. محرزگردیده 
1۹-آقای محمد خواجوئی ده شیب به شناسنامه 
  3۲1۹۹۷۷۸۹۸ ملی   شماره  و   5۹ شماره 
از  مشاع  دانگ  درسه  علی  فرزند  راور   صادره 
 ۲51 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  کل 

 1۲ از  مفروز  فرعي    ۸۰۷ شماره  پالك  مترمربع 
امام  خیابان  راور  در  واقع  ۲۰5۷-اصلي  از  فرعی 
حسین )ع( حد فاصل کوچه شماره 5و۷ بخش 
خان  میرزا  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   1۸
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  نخعی 

است.
به شناسنامه  راوری  زاده  زهره جعفری  ۲۰-خانم 
و شماره ملی  3۲1۰۰۲۶۷۲۶  صادره راور  فرزند 
از کل ششدانگ یک  دانگ مشاع  در سه  محمد 
باب خانه  به مساحت ۲51 مترمربع پالك شماره 
۲۰5۷-اصلي  از  فرعی   1۲ از  مفروز  فرعي    ۸۰۷
واقع در راور خیابان امام حسین )ع( حد فاصل 
ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش  5و۷  کوچه 
رسمی میرزا خان نخعی مع الواسطه)فاقدبنچاق(

است. محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  علی  ده  نخعی  فاطمه  ۲1-خانم 
فرزند  راور   صادره    3۲1۰۰۲43۲4 ملی   شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  احمد 
مفروز  فرعي    ۶۹ شماره  پالك  مترمربع   ۲3۰
راور  در  واقع  ۲۰۶۷-اصلي  از  فرعی  یک  از 
كرمان   1۸ بخش   ۸ شهریار  انتهای  آباد  شهر 
مع  مظفری  محمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  کاربخش  نساء  فاطمه  ۲۲-خانم 
شناسنامه شماره ۸ و شماره ملی  ۲۹۹۰۸۸۹۶4۷  
یک  در ششدانگ  فتحعلی  فرزند  صادره کرمان  
پالك  مترمربع   ۶۰.۸۰ مساحت  به  مغازه   باب 
راور  در  واقع  ۲3۹۶-اصلي  1۰۸۰فرعي  شماره 
خریداری  كرمان   1۸ بخش  طالقانی  خیابان 
مع  سهرنگی  یوسفی  غالمحسین  رسمی  ازمالک 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
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               14۰۰.۰۶.3۰
مرتضی کاربخش راوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گزارش 
کرده  اعالم  و  منتشر  شنبه  روز  را  تازه اش 
کنفرانس جهانی )که اکنون در حال برگزاری 
به  رو  جانوری  گونه های  از  دارد  بنا  است( 
کاهش حفاظت کند. بر اساس آنچه در کنگره 
بهره برداری  زیستگاه،  تخریب  شده،  مطرح 
بیش از حد و تجارت غیرقانونی در طول چند 
تحت  را  حیات وحش  جهانی  دهه جمعیت 
به  نیز  آب و هوایی  تغییرات  و  داده  قرار  تاثیر 
عنوان یک تهدید مستقیم شدت گرفته است.
تازه ترین  در  نوشته،  تایمز  ایندیا  که  آنطور 
به روزرسانی فهرست قرمز گونه های در معرض 
خطر، »اژدهای کومودو« در خطر انقراض قرار 
افزایش آب سطح دریا و  گرفته و دلیل آن 
افزایش دما در زیستگاه این جانور در اندونزی 
عنوان شده است. عالوه بر این دو گونه گیاهی 
به دلیل قطع  آبنوس و درخت »ُرزوود« هم 
درختان در معرض تهدید قرار گرفته و نامشان 
و  یافته  راه  قرمز  فهرست  به  بار  اولین  برای 
عالوه بر این درباره وضعیت دو گونه از کوسه ها 

و پرتو ماهی ها هشدار داده شده است.

خطر برای کوسه ها، بهبود 
وضعیت ماهی تن

به  آخرین  بعد،  خبرهای  تمام  وجود  با 
در  گونه های  برای  سرخ  فهرست  روزرسانی 
جمعیت  که  می دهد  نشان  خطر،  معرض 
چهار گونه از ماهی های تن، بعد از یک دهه 
سمت  به  انقراض،  از  جلوگیری  برای  تالش 

بهبود پیش رفته است. در گزارشی که الجزیره 
شگفت انگیزترین  که   آمده  کرده  منتشر 
باله آبی  تن  ماهی  جمعیت  در  احیا  مورد 
گونه  این  که  طوری  به  شده،  دیده  شمالی 
جهش کرده  رده  سه  خطر«  معرض  »در  از 
رسیده  نگرانی«  »کمترین  امن  جایگاه  به  و 
است  تاکسون هایی  شامل  این گروه  است؛ 
شرایط الزم را برای قرار گرفتن در دو زیرطبقه 
تهدید«  شرف  »در  و  حفاظت«  به  »وابسته 
ندارند. وضعیت این گونه از ماهی تن که پایه 
اصلی پخت سوشی در ژاپن است، آخرین بار 

بود. شده  ارزیابی   ۲۰11 سال  در 
تن  ماهی  وضعیت  تازه  ارزیابی  اساس  بر 
طبقه  از  و  یافته  بهبود  هم  جنوبی  بلوفین 
یا  انقراض  خطر  در  »به شدت  حفاظتی 
منتقل  انقراض«  خطر  »در  به  بحرانی« 
و  باله دراز  تن  ماهی  همچنین  است.  شده 
باله زرد نیز در طبقه »دارای کمترین نگرانی« 
هیلتون-تیلور  شده اند.کریگ  دسته بندی 
 ،  IUCN قرمز  فهرست  واحد  سرپرست   ،
این موضوع را »خبری عالی« خوانده  و به 
الجزیره گفته که »بهبود چشمگیر« وضعیت 
مستمر  تالش های  دلیل  به  ماهی ها  این 
دو  در  ماهیگیری  سهمیه های  اعمال  برای 
دهه گذشته بوده است. هیلتون گفته است: 
»این نشان می دهد که حفاظت کار می کند و 
می تواند وضعیت گونه ها را بهبود ببخشد.« او 
این را در کنگره اتحادیه بین المللی حفاظت 

از طبیعت که در شهر مارسی فرانسه در حال 
است. کرده  مطرح  است،  برگزاری 

درباره  بررسی  جامع ترین  حال،  همین  در 
 3۷ که  کرد  آشکار  پرتوماهی ها  و  کوسه ها 
حال  در  ارزیابی شده،  گونه   1۲۰۰ از  درصد 
حاضر به صورت مستقیم در معرض انقراض 
سه گروه  از  یکی  در  و  می شوند  طبقه بندی 
»آسیب پذیر« ، »در معرض خطر« یا »بشدت 
گرفته اند. قرار  بحرانی«  یا  انقراض  خطر  در 

سیمون  دانشگاه  استاد  دالوی،  نیکالس 
فریزر به AFP )خبرگزاری فرانسه( می گوید:    
به  رو  کلی  طور  به  حفاظتی  »وضعیت 
وخامت است و خطر انقراض کلی با سرعت 
هشداردهنده ای افزایش می یابد.« پنج گونه 
جمله  از  ماکو  شورتفین  کوسه  و  اره ماهی 
گونه هایی هستند که بیشتر مورد تهدید قرار 
گزارش  کشاورزی  و  غذا  گرفته اند.سازمان 
می دهد که ساالنه حدود ۸۰۰ هزار تن کوسه 
)به طور عمدی یا اتفاقی( صید می شوند، اما 
تحقیقات نشان می دهد که رقم واقعی دو تا 

است. بیشتر  برابر  چهار 
»برای  می گوید:  الجزیره  به  تیلور  هیلتون 
توقف و محدود کردن صید کوسه در سراسر 
جهان، تالش بیشتری الزم است. عالوه بر 
بازارها و مصرف کنندگان کوسه  به  باید  این 
می توانیم  چگونه  بدانیم  تا  کنیم  توجه 
کوسه  مصرف  درباره  را  اجتماعی  نگرش  

دهیم.« تغییر 

 سایه تاریک بحران اقلیمی
است  این  رویداد  این  کلیدی  پیام 
نابودی  و  گونه ها  شدن  ناپدید  تهدید  که 
زمین  شدن کره  گرم  از  اکوسیستم ها کمتر 
آب و هوایی  تغییرات  حال،  عین  در  نیست. 
سایه  گذشته،  به  نسبت  خود،  خودی  به 
به  گونه ها،  از  بسیاری  آینده  بر  تاریک تری 
طور  به  که  بومی  گیاهان  و  حیوانات  ویژه 
نقاط  یا  کوچک  جزایر  در  فرد  به  منحصر 
خاص تنوع زیستی زندگی می کنند، انداخته 
فقط  کومودو  اژدهای  حاضر  حال  است.در 
پارک ملی کومودو )ثبت شده در فهرست  در 
آن  اطراف  زیستگاه های  و  جهانی(  میراث 
این  کرده  اعالم   IUCN می شود.  یافت 
گونه، به طور فزاینده ای تحت تاثیر تغییرات 
آب و هوایی قرار می گیرد، آن هم در حالی که 
زیستگاه  آینده،  سال   45 تا  می رود  انتظار 
سطح  آمدن  باال  با  اژدهای کومودو  کوچک 
دریا، دست کم 3۰ درصد کوچک تر شود.اندرو 
جانورشناسی  انجمن  حفاظت  مدیر  تری، 
ماقبل  حیوانات  این  »اینکه  می گوید:  لندن 
تاریخ به دلیل تغییرات اقلیمی یک قدم به 
است.«  وحشتناک  شده اند  نزدیک  انقراض 
سازمان  فشرده  مذاکرات  در  او که  به گفته 
ملل در زمینه آب و هوا در گالسکو سخن گفته، 
»درخواستی  گونه ها،  این  جمعیت  تهدید 
زیست  محیط  گرفتن  نظر  در  برای  روشن 
در تمام تصمیم گیری ها« است.همچنین بر 
اتحادیه  تازه  یافته های  دویچه وله،  اساس 
هشدار  با  طبیعت  از  حفاظت  بین المللی 
سال ۲۰1۹ کارشناسان تنوع زیستی سازمان 
میلیون  یک  اینکه  بر  مبنی  متحد  ملل 
همراه  دارند،  قرار  انقراض  آستانه  در  گونه 
بر  است.IUCN همچنین اعالم کرد نظارت 
گونه های دریایی مانند مرجان و حلزون های 
دریایی را تشدید می کند تا ببیند چگونه از 
بحران اقلیمی و تهدیداتی چون معدن کاوی 

می پذیرند. تاثیر  دریا  در 

 پانگولین ها در عمق دریا می میرند
بین المللی  اتحادیه  تازه  بررسی  در 
حفاظت از طبیعت، نام نوعی حلزون هم به 
فهرست قرمز راه یافته است. اینطور که مجله 
SMITHSONIAN  نوشته، نوعی حلزون به 
نام پانگولین دریایی که فقط در چند نقطه از 
اقیانوس هند زندگی می کند، به دلیل فعالیت 

تهدید می شود. اعماق دریا،  معدنی 
بر اساس این گزارش ساالنه تعداد زیادی از 
بین المللی  اتحادیه  قرمز  فهرست  به  گونه ها 
حفاظت از طبیعت، اضافه می شود. اما این 
کوچک  حلزون  یک  که  است  باری  اولین 
عجیب و غریب پوسته پوسته در اعماق دریا 
 Chrysomallon( دریایی  پانگولین  نام  به 
squamiferum(  به دلیل تهدید استخراج 
انقراض  خطر  در  رده  در  دریایی  معادن  از 
قرار گرفته است، آن هم در حالی که معادن 
نیافته اند. توسعه  به طور کامل  دریایی هنوز 

نادر  بسیار  این گونه  می نویسد  میت سیمون 
است. جولیا سیگوارت، زیست شناس دریایی 
که در دانشگاه کوئینز بلفاست روی حلزون ها را 
مطالعه می کند، یکی از محققانی است که تقاضا 
 IUCN کرد پانگولین دریایی در فهرست قرمز
موجود،  این  زیستگاه  او  به گفته  گیرد.  قرار 
کلنی های کشف نشده را شامل می شود که در 
نهایت ۰.1 مایل مربع وسعت دارد. این در حالی 
است که به نظر می رسد حفاظت از چنین تکه 
کوچکی از کف اقیانوس آسان باشد، اما نیست.
جاناتان لمبرت در مجله نیچر گزارش می دهد 
که دقیقا دو نقطه ای که این حلزون ها در آن 
زندگی می کنند، دارای مجوزهای اکتشاف معدن 
فعال است. اما حتی یک بار حفاری اکتشافی 
می تواند بر جمعیت این گونه و دیگر موجودات 
کمیاب و حساس که در مجاورت این دریچه ها 
زندگی می کنند تاثیر می گذارد. به همین دلیل 
برای  متخصصان  سایر  و  سیگوارت  است که 

حفاظت از گونه ها مبارزه کردند.

 بر اساس فهرست قرمز تصمیم 
بگیرید

هیلتون-تیلور ، سرپرست واحد فهرست قرمز 
IUCN ، به AFP می گوید:  »اگر از سال 15۰۰ 
کنیم،  نگاه  انقراض ها  به  یکبار  سال   1۰۰ هر 
شروع   1۹۰۰ دهه  در  توجهی  قابل  انحراف 
می شود. این روند نشان می دهد نرخ انقراض 
نسبت به وضعیت نرمال، 1۰۰ تا هزار برابر بیشتر 
شده است. به طور قطع وضعیت فهرست قرمز 
نشان می دهد که ما ششمین رویداد انقراض 
به  هستیم.«  سال گذشته(  میلیون   5۰۰ )در 
ادامه یابد،  با این سرعت  او اگر روندها  گفته 
به زودی با بحران بزرگی روبه رو خواهیم شد. 
اولیه واقعا بر  هیلتون تیلور می گوید فهرست 
همین  به  و  نبود  علمی  شاخص های  اساس 
و  برداشتیم  عقب  به  بزرگ  قدم  یک  دلیل 
پرسیدیم: »در حال تالش برای اندازه گیری چه 
چیزی هستیم؟« پاسخ بسیار ساده بود: »خطر 
قرمز  فهرست  او  توضیح  اساس  انقراض«.بر 
واقع  در  بلکه  نیست،  سیاست ها  تجویزکننده 
فقط بیان یک واقعیت است و می گوید وضعیت 
تصمیم گیرندگان  است.  این شکل  به  گونه ها 
باید آن را تفسیر کرده و تصمیم بگیرند که چه 

باید وضع شود. سیاست هایی 

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، فهرست قرمز گونه های در معرض خطر را به روز کرد

حیات وحش در آستانه انقراض ششم
خطر انقراض در کمین 28 درصد از 138 هزار گونه مطالعه شده است
سرپرست واحد فهرست قرمز IUCN: اگر روند انقراض با این سرعت ادامه یابد، به زودی با بحران بزرگی روبه رو می شویم

 تا وقتی زاینده رود زنده باشد
می توان با آثار فرونشست مقابله کرد

 فرونشست زمین
بمب ساعتی اصفهان

|پیام ما| حدود سه سال پیش بنا بر آمارهای 
موجود اصفهان در رتبه دهم فرونشست کشور 
قرار داشت، اما پایش های جدید طی این مدت 
فرونشست  وخیم  وضعیت  از  حکایت  کوتاه، 
امروز  جایی که  تا  دارد  استان  این  در  زمین 
اصفهان در رتبه نخست فرونشست کشور قرار 
گرفته است. بنابر اعالم آمارهای رسمی در حال 
حاضر نرخ فرونشست زمین در برخی کالنشهرها 
از جمله اصفهان سه برابر شده و اکنون این بمب 
تبدیل  جهان  نصف  بزرگ  چالش  به  ساعتی 

شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی، 
مرکز  منطقه ای  دفتر  مدیر  حجتی  حسین 
اصفهان  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
در این باره توضیح می دهد: در چند سال اخیر 
همواره تمام دشت های استان اصفهان را پایش 
استان  از مجموع 35 دشت  امروزه  کرده ایم. 
۲۷ دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند، 
اما با توجه به اینکه مسئوالن کشوری شناخت 
درستی از اصفهان نداشتند بنابر آمارهای موجود 
اعالم می کردند که تنها ۲ درصد مساحت استان 
اصفهان درگیر فرونشست است، اما در سال ۹۸ 
در جلسه بحران وزارت راه و شهرسازی زمانی 
که تصاویر پایش های جدید از استان را منتشر 
کردیم، رفته رفته به وضعیت بحرانی فرونشست 

زمین در استان واقف شدند.
زمین شناسی  سازمان  مدیرکل  اسالمی  رضا 
توضیح  با  نیز  اصفهان  اکتشافات معدنی  و 
کاملتری، ادامه می دهد: سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور حدود یک میلیون و 
۶4۸ هزار کیلومتر از مساحت کشور را از لحاظ 
در   ۹5 سال  در  می کند.  پایش  فرونشست 
اطلس ملی مدون فرونشست کل کشور، ۲۹5۰ 
کیلومتر استان اصفهان درگیر فرونشست زمین 
شده بود و اصفهان در رتبه دهم فرونشست کشور 
قرار داشت، اما در سال ۹۷ در جلسه بحران راه 
و شهرسازی شرایط وخیم اصفهان تشریح شد 
و در ادامه آبان سال ۹۸ آقای رضا شهبازی- 
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی 
و  زمین شناسی  سازمان  زیست محیطی  و 
دعوت  اصفهان  به  را  اکتشافات معدنی کشور 
کردیم که بعد از بازدید از کاشان، قرار شد تا 
بر اطلس فرونشست دشت های استان کار و 
مطالعه شود و براساس آن برخی کارشناسان در 
دشت های کاشان، برخوار، دولت آباد و برخی در 
دشت مهیار برای مطالعه به صورت ویژه مستقر 
با مدون شدن سه اطلس  شدند و در نهایت 
فرونشست از اصفهان در اسفند سال ۹۸، عمق 
اصفهان  استان  در  زمین  فرونشست  فاجعه 
مشخص شد تا جایی که اکنون تمام استان 
اصفهان دچار بحران فرونشست زمین شده اند.
مدیرکل سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی 
اصفهان با اشاره به اینکه هنوز نرخ بررسی ها 
به طور دقیق مشخص نشده و تمام اعدادی 
تصاویر  به  مربوط  می شود  بررسی  امروز  که 
سازمان  یا  و  نقشه برداری  سازمان  ماهواره ای 
زمین شناسی کشور است، می گوید: مطابق  اعالم 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
طی بازه زمانی 1۸ ماهه از سال ۲۰1۹ تا ۲۰۲1 و 
براساس تصاویر رادار نرخ فرونشست زمین در 
منطقه رهنان اصفهان 1۸.5 سانتی متر، حبیب 
 1۲ جهان  نقش  ورزشگاه  سانتی متر،   1۶ آباد 
سانتی متر، خوراسگان 1۷ سانتی مترو... است.
اسالمی تصریح می کند: امروز در دنیا با نرخ 
۷ میلیمتر فرونشست زمین، شرایط بحرانی 
اصفهان  و  ایران  در  اعالم می شود، در حالیکه 
اصفهان  در  ما  و  می زنیم  سانتی متر  از  حرف 
حدود 3۰ برابر بحران جهانی فرونشست زمین 
داریم.او  تاکید می کند: امروز حتی اگر بارش 
داشته باشیم آب دیگر به راحتی به زمین نفوذ 
پیدا نمی کند. ما آب های سفره های زیرزمینی 
را پیش خور و تمام کرده ایم و در حالیکه آب 
بسیاری از سفره های زیرزمینی مربوط به هزاران 
سال قبل است را با برنامه ریزی و تصمیمات 
اشتباه این منابع را در مدت 4۰ سال گذشته 
زمین شناسی  سازمان  کرده ایم.مدیرکل  تمام 
بر  اعتقاد  با  نیز  اصفهان  اکتشافات معدنی  و 
اینکه هنوز زاینده رود می تواند زایش کند و تا 
زمانی که این توان است می توان اندکی بر آثار 
می کند:  تاکید  مقابله کرد،  زمین  فرونشست 
فرونشست زمین مخاطره ای بدون برگشت پذیر 
است و زمانی که فضای بین ذرات خاک از بین 
رفت، دیگر نمی توان با مکش و...  این فضا را 
با جریان زاینده رود تنها می توان  اما  برگرداند، 
سرعت فرونشست را کمتر کرد.او ادامه می دهد: 
تا زمانی که زاینده رود حالت زایندگی دارد کمک 
به آبخوان دشت اصفهان می کند، اما خدا نکند 
با  آن  زمین  و  شود  جاری  زاینده رود  زمانی 
آسفالت خیابان هیچ تفاوتی نداشته باشد و آب 
دیگر در زمین نفوذ نکند.او البته تاکید می کند: 
باز و بسته شدن جریان زاینده رود همانند یک 
به زمین است و خود تبعاتی  شوک و تنش 
برای آبخوان و زمین به دنبال دارد، با این وجود 
معتقدم که زاینده رود باید جاری باشد، اما نه 
برای کشاورزی و یا برای شادی مردم، بلکه برای 
تغذیه آبخوان و تاالب گاوخونی و همچنین ُکند 

شدن روند فرونشست زمین در اصفهان.

اندرو تری، مدیر حفاظت انجمن 
جانورشناسی لندن می گوید 
اینکه این حیوانات ماقبل تاریخ 
به دلیل تغییرات اقلیمی یک 
قدم به انقراض نزدیک شده اند 
وحشتناک است. به گفته او 
تهدید جمعیت این گونه ها 
»درخواستی روشن برای در نظر 
گرفتن محیط زیست در تمام 
تصمیم گیری ها« است

خطر انقراض در کمین 28 درصد از 138 هزار گونه مطالعه شده است. بررسی تازه IUCN )اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت( اینطور 
نشان می دهد. این اتحادیه به طور دقیق  138 هزار و 374 گونه را در جهان بررسی کرده و می گوید شمار زیادی از گونه ها با عمیق تر شدن 
فعالیت های مخرب انسان، با خطر ناپدیدشدگی همیشگی روبه رو هستند. بر اساس این گزارش 37 درصد از کوسه ها و پرتوماهی ها، 33 
درصد دوزیستان، 26 درصد پستانداران و 12 درصد پرندگان در معرض انقراض اند. مدیر واحد فهرست قرمز IUCN هشدارهای پیشین را 

این بار محکم تر در کنفرانس جهانی شهر مارسی اعالم کرده است: انقراض ششم در راه است.

در تازه ترین به روزرسانی فهرست 
قرمز گونه های در معرض خطر، 

»اژدهای کومودو« در خطر 
انقراض قرار گرفته و دلیل آن 

افزایش آب سطح دریا و افزایش 
دما در زیستگاه این جانور در 

اندونزی عنوان شده است
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پیامک شما را دربـاره 
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نتایج دو پژوهش درباره اقتصاد انرژی  نشان داد:

انرژی های پاک تورم را کاهش می دهند
بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر سرمایه های سرگردان را جذب می کند

|  
لنا

 ای
 |

اوپک میزبان میزگرد 
وزارتی انرژی، آب و هوا و 

توسعه پایدار 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
از میزبانی برگزاری میزگردی وزارتی در حوزه 
انرژی، آب و هوا و توسعه پایدار خبر داد. به 
گزارش دبیرخانه اوپک، این سازمان امروز 
زمینه  در  وزارتی  میزگرد  نخستین  میزبان 
به  صورت  پایدار   انرژی، آب و هوا و توسعه 
ویدیو کنفرانس خواهد بود. این میزگرد در 
و  می شود  برگزار  همکاری  منشور  چارچوب 
موضوع آن بررسی چالش ها و فرصت های 
کلیدی مربوط به اقدام های جهانی با هدف 
مقابله با تغییرات آب و هوا در زمینه توسعه 
انرژی  فقر  ریشه کنی  برای  تالش  و  پایدار 
دبیرکل  بارکیندو،  سانوسی  محمد  است. 
در  میزگرد  این  باره گفت:  این  در  اوپک، 
جهان  و  می شود  برگزار  حساس  مقطعی 
بی سابقه،  موضوع  دو  با  مقابله  حال  در 
تغییرات  و  ویروس کرونا  یعنی همه گیری 
آب و هوایی است. این نشست زمینه ای پویا 
برای تسهیل تبادل دانش و گفت وگو درباره 
از  ناشی  نوظهور  فرصت های  و  چالش ها 
اقدام های انجام شده به منظور کاهش انتشار 

می کند. فراهم  آالینده ها 
این میزگرد شامل  موضوع های مورد بحث 
کربن،  انتشار  از  جلوگیری  فناوری های 
فقر   ،)CCUS( کربن  ذخیره  و  استفاده 
سبز  »ابتکار  دورانی کربن،  اقتصاد  انرژی، 
خاورمیانه«،  سبز  »ابتکار  و  عربستان« 
آخرین  و  عربستان  ازسوی  شده  معرفی 
کنفرانس  به  مربوط  مسائل  و  تحوالت 
متحد  ملل  سازمان  آب وهوایی  تغییرات 

بود. خواهد   )COP۲۶(

آب سدهای بانه 
رو به اتمام است 

دلیل  به  گفت:  بانه  آب  منابع  اداره  رئیس 
خشکسالی و عدم رعایت الگوی مصرف شاهد 
این  محالت  از  تعدادی  در  شرب  آب  قطع 
پشت  آب  منابع  شدید  و کاهش  شهرستان 
سدها هستیم. به گزارش مهر انور کریمی کانی 
گفت: امسال بحران کم آبی و خشکسالی در 
شهرستان مرزی بانه جدی است و بسیاری از 
شهرستان  این  حاشیه ای  محالت  و  روستاها 
دچار تنش آبی شده اند. در حال حاضر در برخی 
محالت بانه به دلیل ارتفاع زیاد و کمبود آب با 
استفاده از تانکر آب رسانی سیار می شود و برخی 
محالت با قطعی آب و برخی هم با افت فشار 
روبرو هستند. رئیس اداره منابع آب شهرستان 
بانه گفت: به دلیل کاهش بارندگی شاهد عدم 
ذخیره آب مناسب در این شهرستان هستیم و 
عالوه بر این نیز شرایط جغرافیایی بانه موجب 
و سد  آباد  عباس  آب سدهای  کاهش حجم 
بانه به میزان ۷۰ درصد شده است. تاکنون به 
دالیلی آب جیره بندی نشده و مردم با بحران 
کم آبی مواجه نشدند اما تنها راه حل این مشکل 
صرفه جویی در مصرف آب است چرا که در اوایل 
پاییز ممکن است آبی وجود نداشته باشد. هم 
اکنون سد عباس آباد بانه دو میلیون و 3۰۰ هزار 
متر مکعب آب ذخیره دارد و آب این سد نیز با 
نشت و تبخیر همراه است. کریمی کانی گفت: با 
توجه به اینکه منطقه بانه کوهستانی است هیچ 
گونه منبع ذخیره آب زیرزمینی وجود ندارد و 
شهرستان بانه روی یک گسل جوان قرار گرفته 
و الیه خاکی که آب ذخیره می کند وجود ندارد. 
حل مشکل کم آبی در بانه نیازمند همکاری مردم 
و صرفه جویی در مصرف آب است، آب سدهای 
عدم  در صورت  و  تمام شده شده  تقریبًا  بانه 
صرفه جویی در پایان تابستان امسال احتمال 
جیره بندی مصرف منابع آبی در بانه وجود دارد.

تغییر قیمت قابل توجه 
برخی تولیدات کشاورزی 
قیمت  متوسط  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش 
در  کشاورزی  خدمات  هزینه  و  محصوالت 
بهار امسال نشان می دهد که قیمت ۷ قلم از 
محصوالت کشاورزی بیش از 1۰۰ درصد رشد 
نسبت به بهار سال گذشته داشته  است. مرکز 
متوسط  از  خود  گزارش  تازه ترین  ایران  آمار 
قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی 
در بهار امسال را منتشر کرده که نشان می دهد 
درحالی که قیمت پیاز نسبت به بهار سال قبل 
کاهش یافته اما قیمت کاه بیش از 4۰۰ درصد 
رشد داشته است.  در سه ماهه سال ١٤٠٠، در 
گروه غالت، جو با 1۸۶.۹ درصد افزایش قیمت 
صدرنشین این گروه بوده و گندم با 1۰1.5 درصد 
رشد در رتبه  بعدی قرار دارد. متوسط قیمت جو 
در بهار امسال 5 هزار و ۷۸5 تومان و گندم 5 
هزار و 1۸ تومان بوده است. گزارش مرکز آمار 
ایران نشان می دهد پیاز تنها محصول کشاورزی 
است که قیمت آن در بهار امسال نسبت به بهار 
سال قبل 35.3 درصد کاهش داشته است. 
متوسط قیمت پیاز در بهار امسال هزار و 3۸۰ 

تومان بوده است.

ایران سال هاست که اقتصاد خود را مبتنی بر 
نفت تعریف کرده است. ذخایر فراوان نفت در 
ایران باعث شده سیاست گذاران همواره نسبت 
به ظرفیت های دیگر بی توجه باشند. در حوزه 
انرژی شاید این امر به شکلی ملموس تر اتفاق 
ایران  اینکه اقلیم خاص  افتاده باشد. به رغم 
باعث ایجاد ظرفیت هایی در کشور شده است 
که این فرصت را به سیاستگذاران می دهد که 
بدون اتکا به نفت بخشی از اقتصاد انرژی کشور 
چاه های  به  نگاه ها  همچنان  کنند،  تامین  را 
جوشان نفت و سوخت های فسیلی است. در 
حالی که دنیا نه تنها به واسطه گرانی نفت و 
ارزان قیمت بودن انرژی خورشید و باد یا در 
تجدیدپذیر،  انرژی های  داشتن  قرار  دسترس 
به  ویژه  توجه  زیستی  محیط  نگاهی  با  بلکه 
انرژی های پاک دارد، ایران همچنان بر احداث 
از  استفاده  و  برق آبی  و  حرارتی  نیروگاه های 
سوخت های فسیلی برای تامین نیاز کشور در 

انرژی معتقد است. بخش 
مقاله ای به قلم ابراهیم قائد با همکاری علی 
از  احمدی شادمهری  و محمد طاهر  دهقانی 
شماره  آخرین  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
تجدیدپذیر  »انرژی های  علمی  دوفصل نامه  
تأثیر  بررسی  به  نو« منتشر شده است که  و 
تولید  در  تجدیدپذیر  انرژی های  منابع  انواع 
نویسندگان  است.  پرداخته  ایران  در  برق 
نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  مقاله  این 

انرژی های  انواع منابع  رسیده اند که: »از بین 
تولید  بر  خورشیدی  انرژی  اثر  تجدیدپذیر، 
برق، در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است 
و باید سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی را در 
اولویت قرار داد« این پژوهش بر ظرفیت های 
موجود در مناطق بادخیز کشور هم اشاره کرده 
و مزایایی مثل امکان استفاده در تمام فصول 
سال و هزینه نسبتا کمتر را هم بر شمرده، اما 
به این نکته هم اشاره کرده است که انرژی باد 
بهره برداری  قابل  کشور  از  بخش های  در  تنها 
ظرفیت های  به  پژوهش  این  نگاه  و  است 
موجود انرژی های تجدیدپذیر در سراسر کشور 
انجام  را  مطالعه  این  پژوهشگرانی که  است. 
داده اند معتقدند: »فناوری نه چندان پیچیده، 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیست و از همه 
فسیلی  سوخت های  مصرف  کاهش  مهمتر 
آنها  تبدیل  و  صادرات  امکان  یا  آینده  برای 
استفاده  لزوم  دالیل  از  پتروشیمی،  مواد  به 
ویژه  به  و  پذیر  تجدید  و  پاک  انرژی های  از 
ایران  است.  کشورمان  در  خورشیدی  انرژی 
بهترین  به موقعیت جغرافیایی جزو  با توجه 
کشورهای دنیا در زمینه انرژی خورشیدی در 

می رود« شمار  به  جهان 
توصیه سیاستی آنها به دولت و تصمیم گیران 
افزایش  »برای  که:  است  این  انرژی  بخش 
منابع  انواع  بین  از  بلندمدت  در  برق  تولید 
باد  آب،  -خورشید،  پذیر  تجدید  انرژی های 

در  سرمایه گذاری  ایران  در  زمین گرمایی-  و 
شود،  داده  قرار  اولویت  در  خورشیدی  انرژی 
تولید این نوع انرژی مورد حمایت دولت قرار 
سرمایه گذاران  برای  صورت که  این  به  گیرد. 
انرژی خورشیدی، تسهیالت با نرخ بهره کمتر، 
به  نیاز  اگر  و  بیشتر  مالیاتی  معافیت های 
کاالها یا دستگاه هایی دارند که وارداتی است، 
صورت  تخفیفاتی  آنها  گمرکی  تعرفه های  در 
را  برقی  نیرو می تواند،  وزارت  گیرد. همچنین 
که با انرژی خورشیدی تولید می شود با قیمت 
انرژی  سرمایه گذاران  تشویق  برای  باالتری 
خورشیدی خریداری کند و دولت هم می تواند 
در بحث انرژی برای بخش خصوصی، انرژی 
خورشیدی را مطرح کند و برای الگوسازی در 
در  برق خورشیدی  به  را  برق فسیلی  جامعه، 

تبدیل کند.  دولتی  مراکز  و  ساختمان ها 
دولت ها  همه  امروزه  آنجا که  از  براین  عالوه 
انرژی  درگیر مسائل زیست محیطی هستند، 
برای کم  از گزینه ها  خورشیدی می تواند یکی 
برای کسانی  و  باشد  آلودگی  نوع  این  کردن 
دارند،  بیشتری  خورشیدی  انرژی  مصرف  که 
کشور  اگر  شوند.  قائل  مختلف  امتیازات 
بخش  در  سرمایه گذاری  و  تولید  سمت  به 
کند،  حرکت  نو  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
استفاده از این نوع انرژی ها به دلیل فراوانی 
می شود  کارآمدتر  و  راحت تر  روزبه روز  آن ها 
نخواهد  تورم  نرخ  بر  مخربی  تاثیر  تنها  نه  و 

گذاشت بلکه در همه  مناطق جغرافیایی موجب 
و  در بخش خصوصی  افزایش سرمایه گذاری 
را  اقتصادی  رشد  نهایتا  و  نیروی کار می شود 
در آینده به ارمغان خواهد آورد« در بسیاری از 
این  ردپای  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری ها 
پیشنهادات دیده می شود و حتی وعده انجام 
آنها هم مطرح است، اما در عمل کمتر شاهد 
تحقق این وعده ها و برنامه ها هستیم. شاید به 
دلیل کوتاه تر بودن مسیری که سالهاست برای 
تامین انرژی در کشور طی می شود، توجه به 
این حوزه چندان  برای متولیان  نو  راهکارهای 

نیست. آسان  و  سهل 
پژوهش  این  در  همکارانش  و  قائد  ابراهیم 
تاکید کرده اند که: »نیاز است که بدانیم تولید 
این نوع انرژی ها در کشور چه اثراتی بر سایر 
و  باشد  داشته  می تواند  اقتصادی  بخش های 
از آن جا که نرخ تورم در کشوری چون ایران 
مسئله بسیار مهمی است،  با شناسایی تاثیر 
اساسی  راه حل  می تواند  انرژی ها  نوع  این 
برای حل معضل افزایش قیمت ها در کشور به 
چشم دیده شود. طبق برآورد انجام شده، رابطه  
داخلی،  ناخالص  تولید  سرانه   تورم،  نرخ  بین 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  کار،  نیروی 
منابع  انواع  و  تجدیدپذیر  انرژی های  در 
انرژی های تجدیدپذیر و نو چه در کوتاه مدت 
همچنین  است.  کاهشی  بلندمدت،  چه  و 
نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نیروی 

سرمایه گذاری  داخلی،  ناخالص  تولید  کار، 
انرژی های  منابع  انواع  و  بخش خصوصی  در 
در  تورم  نرخ  نو موجب کاهش  و  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر  انرژی های  می شود.  بلندمدت 
نه تنها تاثیر مخربی بر نرخ تورم ندارند بلکه 
موجب رشد اقتصادی در بلندمدت می شوند« 
سوده افشاریان با همکاری لیال سهرابی عادل، 
پژوهشی  در  هم  نصیر  خواجه  دانشگاه  از 
دوفصل نامه   از  شماره  همین  در  که  دیگر 
شده  منتشر  نو«  و  تجدیدپذیر  »انرژی های 
آنها  پرداخته اند.  باد  انرژی  موضوع  به  است، 
مزارع نیروگاه های بادی و خورشیدی را با در 
نظر گرفتن شاخص های مالی و اقتصادی در 
آنجا که  »از  داده اند:  قرار  بررسی  مورد  ایران 
زیست محیطی  آلودگی های  دستخوش  ایران 
بین  از  و  زیستگاه ها  تخریب  و  است  فراوان 
و  مهاجرت  مناطق،  برخی  در  رفتن کشاورزی 
باید  ناگزیر  را به همراه داشته،  حاشیه نشینی 
مسیر توسعه را به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
افشاریان و  باد معطوف کرد«  انرژی  از جمله 
به  انجام داده اند  بررسی هایی که  با  همکارش 
درصد   44 »حدود  رسیده اند که:  نتیجه  این 
کیلومتر   ۷13۰ )معادل  سیستان  منطقه  از 
از  باالتر  بادی و  مربع( مناسب احداث مزارع 
مزرعه  احداث  جهت  مناسب  مساحت  این 
خورشیدی است. این منطقه باالترین رتبه در 
شهرهای دارای مناطق مساعد کشور را دارد. در 
اقتصادی  و  فرهنگی  معیارهای  پژوهش  این 
که باعث رشد و شکوفایی این استان محروم 
می شود، بیش از دیگر عوامل مورد توجه قرار 

است.« گرفته 
مطالعه  این  پژوهشگران  اقتصادی  منظر  از 
بخش  در  سرمایه  بازگشت  »زمان  معتقدند: 
بادی  انرژی  زمینه  در  خصوصا  پا  انرژی های 
با  بادی  توربین های  از  استفاده  صورت  -در 
راندمان باالتر- کوتاه تر خواهد بود و با معرفی 
بهتر این بخش صنعتی، می توان سرمایه گذاران 
بخش  این  در  مشارکت  برای  را  و کالن  خرد 
احداث  و  »ورود  معتقدند:  آنها  کرد«  دعوت 
بومی  فناوری  اجرای  معرفی  و  بادی  سایت 
می شود.  سرگردان  سرمایه های  جذب  باعث 
سرمایه هایی که حتی در زمان تحریم تهدیدی 
برای اقتصاد کشور بوده و تبدیل آن به فرصت، 
گزینه جدیدی را برای سرمایه گذاری داخلی در 
سرمایه گذاری  همچنین  و  فرابورس  و  بورس 
اینكه این  با توجه به  خارجی رقم خواهد زد. 
فناوری و عالقمندی به اجرای آن در کشورهای 
است«  اهمیت  پر  بسیار  اروپا  اتحادیه  عضو 
و  تجدیدناپذیر  انرژی های  بودن  محدود 
آلودگی های ناشی از بهره برداری از آنها، امروز 
دنیا  چالش های  مهمترین  از  یکی  به  تبدیل 
مثل  راهکارهایی  با  که  چالشی  است.  شده 
از  بسیاری  در  پاک  انرژی های  از  بهره گیری 

است. شده  مرتفع  کشورها، 
الزامات  و  قوانین  به رغم وجود  اما  ایران  در   
همچنان  مربوطه،  دستگاه های  به  مختلف 
این امر با وجود ظرفیت بسیار در کشور، مورد 
بی توجهی قرار گرفته است و بر اساس آمارهای 
در  تجدیدپذیر  و  نو  انرژی های   موجود سهم 
بخش انرژی کشور، کمی بیش از یک درصد 
برنامه  در  هم  امر  این  حالی که  در  است. 
هم  و  گرفته  قرار  تاکید  مورد  توسعه  ششم 
است  کرده  مقرر   ۹5 سال  در  وزیران  هیات 
شرکت های  و  موسسه ها  وزارتخانه ها،  که 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، 
شهرداری ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو 
تعیین و منتشر کرده، موظفند در دو سال دست 
ساختمان های  مصرفی  برق  از  درصد   ۲۰ کم 
انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند.  از  خود را 
اما عوامل بسیاری از قبیل یارانه انرژی، مانع 
از تحقق این امر در طول سال ها شده است. 

یک کارشناس انرژی با تشریح وضعیت ایران 
در بازارهای منطقه ای گاز گفت: دیپلماسی انرژی 
برای رسیدن به نقطه مطلوب باید در سطحی 
باالتر از وزارت نفت پیگیری شود. به گزارش مهر 
جواد سلیمان پور با اشاره به اهمیت دیپلماسی 
گاز و لزوم تقویت آن گفت: بحث تجارت گاز 
بیشتر از اینکه یک بحث صرفًا اقتصادی باشد 
یک بحث سیاسی است زیرا وقتی یک کشور 
امنیت انرژی خودش را در بلند مدت به شما گره 
میزند می خواهد از روابط سیاسی و امنیتی اش 

اطمینان حاصل کند.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه این حوزه 
باید در سطح سیاست خارجی و باالتر پیگیری 
شود افزود: متاسفانه در دولت گذشته این بحث 
صرفًا در الیه تجارت خارجی مطرح می شد و 
صرفًا وزارت نفت یا حتی شرکت ملی گاز مسئول 
توسعه دیپلماسی گاز بود و به همین خاطر در 
اکثر موارد به نتیجه مطلوبی نرسید. حتی در 
موارد مشابه دیدیم هنگامی که در سال ۸۷ بحث 
به مشکل خورد شورای  ترکمنستان  لوله  خط 
امنیت ملی و وزیر نفت پیگیری کردند تا مشکل 
رفع شد یا حتی در سال گذشته که صادرات گاز 
به ترکیه قطع شد، علی رغم پیگیری های متعدد 
شرکت ملی گاز کشورمان، صادرات از سر گرفته 
نشد تا وقتی که خود وزیر خارجه به ترکیه سفر 
کرد و ظرف یک روز خط لوله تعمیر و صادرات 

گاز از سرگرفته شد.

سلیمان پور با اشاره به معافیت صادرات گاز ایران 
به ترکیه و عراق در دو دوره از تحریم های آمریکا 
گفت: این نشان دهنده این است که صادرات گاز 
با توجه به ویژگی های که دارد تحریم ناپذیر است 
و اگر دولت دوازدهم به این امر اهتمام بیشتری 
داشت می توانست گره های زیادی را هم از جانب 

اقتصادی و حتی سیاسی از کشور باز کند.
سلیمان پور در پاسخ به سوالی درباره وضعیت 
کلی  طور  به  گفت:  کشور  دیپلماسی گاز  کلی 
دیپلماسی انرژی ایران وضعیت خوبی ندارد. خط 
لوله پاکستان با وجود انعقاد قرارداد بیش از ده 
سال است که کامل نشده است، ترکیه با ایجاد 
بسترهای مختلف نیاز خودش را به گاز ایران کم 
کرده است، عراق با قراردادهایی که شرکت های 
گاز  تأمین  دنبال  به  کردند  منعقد  آمریکایی 
نیروگاه های خود از محل دیگری است، خط لوله 

عمان با وجود قرارداد در هاله ای از ابهام قرار دارد 
و درباره ترکمنستان هم در یک نزاع گازی با این 
کشور قرار داریم و تقریبًا هیچ قرارداد گازی جدید 
در دولت گذشته بسته نشد. با توجه به موقعیت 
ویژه ای که ایران دارد استفاده از ظرفیت سوآپ 
گاز یکی از بهترین گرینه های ما است. در حال 
حاضر روسیه که تنها کشوری است که تقریبًا به 
اندازه ما منابع گازی دارد 5۰ درصد از واردات گاز 
اروپا را به خود اختصاص داده است در حالیکه 
این عدد در کشور ما به دو درصد می رسد. ضمنًا 
خطوط انتقال گاز که در کل کشور ما ایجاد شده 
بزرگی است که در حال حاضر  ظرفیت بسیار 
کمتر از نصف این ظرفیت استفاده می شود و 
در زمان هایی که پیک مصرف گاز نیست می توان 
از این زیرساخت در جهت استفاده از ظرفیت 

سوآپ گاز استفاده کرد.

دیپلماسی انرژی در سطحی باالتر از وزارت نفت پیگیری شود
انرژی

برای سرمایه گذاری 
درخصوص تامین 1۰ 

هزار و 5۰۰ مگاوات برق 
اعالم آمادگی و برای 13 

واحد از سوی وزارت نیرو 
موافقت نامه اصولی صادر 

شده است

معاون وزیر صنعت:

صنایع برای تامین بیش از 1۰ هزار مگاوات برق 
سرمایه گذاری می کنند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از اعالم آمادگی شرکت های بزرگ کشور 
برای تامین 1۰ هزار و 5۰۰ مگاوات برق خبر داد 
و گفت: تاکنون برای 13 شرکت از سوی وزارت 
نیرو موافقت نامه اصولی صادر شده است. به 
گزارش ایرنا، سعید زرندی معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سمینار آنالین 
تخصصی »چالش برق در زنجیره فوالد« گفت:  
چالش هایی که در تامین برق در سه ماه گذشته 
ایجاد شد، برنامه های تولید صنعتی و معدنی 
کشور را با افت شدید مواجه کرد و از هم اکنون 
نگران تامین برق واحدها در زمستان هستیم. 
هدف  به  دستیابی  برای  می شود  پیش بینی 
تولید 55 میلیون تنی فوالد در افق چشم انداز 
برق  مگاوات کمبود  هزار  پنج  دست کم   14۰4
تا  گرفتیم  تصمیم  نهایت  در  باشیم.  داشته 
کاری که پیشتر برای حوزه سرمایه گذاری آغاز 
کرده بودیم را در حوزه برق نیز ادامه دهیم. راه 
برون رفت از این مشکل، افزایش سرمایه گذاری 
بزرگ  شرکت   1۰۰ از  دلیل  همین  به  و  است 
اقتصاد  کمک  به  تا  کردیم  دعوت  را  کشور 
ایران بشتابند و بعدها تعداد این شرکت ها به 
5۰۰ شرکت افزایش یافت که پتانسیل باالیی 
برای  نهایت  در  دارند.  سرمایه گذاری  برای 
سرمایه گذاری درخصوص تامین 1۰ هزار و 5۰۰ 

مگاوات برق اعالم آمادگی و برای 13 واحد از 
سوی وزارت نیرو موافقت نامه اصولی صادر شد. 
زرندی همچنین از برنامه ریزی برای تامین برق 
با استفاده از پنل های خورشیدی در مجموعه 
شهرک های صنعتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
که برای تامین این 1۰ هزار و 5۰۰ مگاوات برق، 
وزارت نیرو بتواند گاز مورد نیاز این سرمایه گذاری 

را در تعامل با وزارت  نفت تامین کند.
در این وبینار، »بهرام سبحانی« رییس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه توسعه 
صنعت فوالد نیاز به برق دارد، گفت: مقرر بود 
در چشم انداز 14۰4 به ظرفیت 55 میلیون تنی 
فوالد دست یابیم، اما برخی محدودیت ها در 
سال های گذشته سبب شده تا امروز 4۰ میلیون 
تن ظرفیت بالقوه داشته باشیم که 3۰ میلیون 
تن آن بالفعل است. عدم النفع این 1۰ میلیون 
تن فاصله تولید فوالد، ساالنه ۶.5 میلیارد دالر 
است که منجر به از دست رفتن مشاغل بسیاری 

نیز شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: 
برای  برق  تامین  مشکالت  وجود  با  و  امروز 
واحدهای فوالدی، شرکت های فوالدی حاضرند 
در قالب تشکیل کنسرسیوم به ساخت نیروگاه 
بپردازند، اما نیاز است تا وزارت نیرو به تعیین 

بهترین و مناسب ترین نقاط بپردازد.

در  باالی کشور  به ظرفیت های  توجه  برق- مطرح می شود،  ویژه  -به  انرژی  رفع معضل کمبود  برای  راهکارهایی که همواره  از  یکی 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نو است. هر چند در میان وعده ها و برنامه های مسئوالن توجه و تاکید بر انرژی های پاک به وفور دیده 
می شود اما در عمل آمار و ارقام این بخش آنقدر قابل توجه نیست که بتوان انتظار تغییری عمده در بخش انرژی کشور را با بهره گیری 
از انرژی های تجدیدپذیر داشت. نفت خیز بودن ایران یکی از دالیلی است که نیاز به توجه به انرژی باد و خورشید را به حاشیه می برد 
و تمایل به بهره گیری از سوخت های فسیلی را در سیاست گذاری های متولیان امر انرژی افزایش می دهد. در شماره آخر دو فصلنامه 
»انرژی های تجدیدپذیر و نو« دو مقاله با رویکرد اقتصادی به بررسی موضوع انرژی های تجدیدپذیر در کشور پرداخته و به بررسی 

ظرفیت های موجود کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر پرداخته اند. در این گزارش مروری بر این دو مقاله داریم.

از بین انواع منابع انرژی های 
تجدیدپذیر، اثر انرژی 

خورشیدی بر تولید برق، در 
مقايسه با ساير انرژی ها بیشتر 

است و بايد سرمايه گذاری در 
انرژی خورشیدی را در اولويت 

قرار داد

رابطه  بین نرخ تورم، سرانه  
تولید ناخالص داخلی، نیروی 

کار، سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در انرژی های 
تجدیدپذیر و انواع منابع 

انرژی های تجدیدپذیر و نو چه 
در کوتاه مدت و چه بلندمدت، 

کاهشی است
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تهران  شهر  شورای  دیروز  جلسه  در  زاکانی 
می شد،  برگزار  چمران  مهدی  ریاست  به  که 
علیرضا  عملکرد  از  تقدیر  با  را  صحبت هایش 
جاوید، سرپرست شهرداری تهران آغاز کرد. بعد 
ائمه نقل کرد و تاکید کرد که  از  از آن حدیثی 
باید دقت ویژه ای در آبادانی و پیشرفت مادی و 
معنوی تهران هم در سطح کالبدی و هم جسم 
شهر داشت: »باید به صورت توامان، شهر را به 
سمت و سویی ببریم که کالن شهر تهران الگویی 
نمونه برای جهان اسالم باشد.« او در ادامه به 
جلساتش با معاونان شهردار و شهرداران مناطق 
و نواحی اشاره کرد، جلساتی که به گفته خودش 
در چند نوبت استمرار پیدا کردند و نتایجی هم از 
آن ها استنباط شده است. شهردار تهران معتقد 
است که شهروندان تهرانی از به رسمیت شناخته 
شهروندانی  با  »ما  ناراحتند:  شهر  در  نشدن 
مواجهیم که از ما دلگیرند زیرا در مسیر مواجهه 
با فقر و فساد و تبعیض ایستادگی و جدیت الزم 
را نداریم.« او در ادامه ناراحتی گروه دیگری از 
دانست  ارائه سطح خدماتی  به سبب  را  مردم 
که درخور و شایسته آن ها نبوده است. او معتقد 
بود که شهروندان در مسیر دیگری گام برداشتند 
و شهرداری مسیر دیگری را انتخاب کرده و به 
همین سبب هم شهرداری نیازمند اتخاذ راهی 
نو است. زاکانی، تهران را شهری می داند که در 
آن توجهی به کالبد صورت نگرفته و حتی اگر 
در مسیر رشد  توجه جدی شده،  به کالبد هم 

متوازن حرکت نکرده است: »وقتی از پنجره اتاق 
شهردار به هر سمت شهر می نگریم، بی هویتی 
را در شهر می بینیم. هویت دینی و ایرانی ما در 
آن نمایان نیست. فاصله شمال و جنوب در شهر 
معنادار است و بی دقتی در توسعه امکان استفاده 
یکسان از شرایط و امکانات را برای شهروندان 
تاکید کرد  تهران  شهردار  است.«  نکرده  فراهم 
که شهرداری باید از سازمانی خدماتی به سمت 
نهادی اجتماعی حرکت کند. او گفت که تالش 
می کند تا شهروندان پایتخت را به مثابه یک پیکر 

واحد ببیند. 

گذشته را چماق نکنیم 
همچون  صحبت هایش  ادامه  در  زاکانی 
سخنرانی قبلی اش در شورای شهر، اعالم کرد که 
تهران باید به مثابه مدرسه و کارخانه باشد: »همه 
اجزای آن باید برای ما درس آموز باشند و چون 
کارخانه باید در جهت مولد بودن حرکت کنیم.« 
زاکانی معتقد است که باید از عیوب و نواقص 
گذشته عبرت گرفت و نگاه به آینده باشد: »من 
معتقدم که همیشه باید نگاه ما به آینده باشد و 
در گذشته نمانیم و گذشته را ابزار و چماق نکنیم.« 
او به بدهی های شهرداری تهران و کرونا اشاره کرد 
و معتقد بود که با وجود این دو معضل شهر دچار 
انسداد نشده است: »شهرداری ۶۶ هزار میلیارد 
باید  آن  بابت  دارد که  پایان سال ۹۹  تا  بدهی 
1۲.5 میلیارد سود بانکی بدهد. اما باید انصاف 
داشته باشیم و مطالبات شهرداری و ظرفیت های 

شهر را نیز در نظر بگیریم. هر چند کرونا به شهر 
آسیب زده اما شهر دچار انسداد نیست و باید 
ناظر به آینده دست به دست هم حرکت کنیم.« 
زاکانی در ادامه به محورهای اساسی که شهرداری 
»در  اشاره کرد:  دنبال کند،  را  آن ها  دارد  سعی 
۲۶ روز گذشته مبتنی بر برنامه ای که پیش از 
انتخاب بنده تدوین شد، چارچوب های منطقی 
در راستای چهار محور اساسی استخراج شد.« او 
گام اول برنامه هایش را تنظیم یک افق مطلوب 
و داشتن سند مطمئن و قابل اتکا: »برای ترسیم 
یک قله پرافتخار برای شهر تهران« دانست. محور 
دوم تالش هایش را همبستگی حاکمیتی تلقی 
دانست. به نحوی که چندباری در صحبت هایش 
خود  تعهدات  باید  مسئوالن  »همه  تاکید کرد: 
را نسبت به شهر و شهروندان ادا کنند.« زاکانی 
محور سوم برنامه هایش را تالش برای به میدان 
آوردن مردم دانست و چندباری گفت که تمام 
فعالیت های شهرداری حول مردم محوری خواهد 
به  توجه  بدون  هرکاری  انجام  او  زعم  به  بود. 
مردم چیزی جز لکه گیری نیست. مقصود او از 
به میدان آوردن مردم تقویت سرمایه اجتماعی 
تقویت  این  برای چگونگی  توضیحی  او  است. 
ارائه نکرد و تنها اعالم کرد که مردم اگر »خاک 
خدمت صادقانه« ببینند، اعتماد می کنند و امید 
در جامعه زنده می شود. براساس صحبت های 
شهرداری  چهارم گام های  محور  تهران،  شهردار 
همانند  او  بود.  خواهد  هوشمندسازی  تهران، 

شفافیت  شعار  قبلی  شهری  مدیریت  و  شورا 
داد و اعالم کرد: »باید افکار عمومی را در جریان 
اخبار و اطالعات درست قرار دهیم و خودمان را 

شفاف سازی و شیشه ای کنیم.«

توسعه از نگاه شهردار تهران 
 او به عملکرد مدیران گذشته اشاره کرد و 
از شخص قالیباف نام برد و گفت در آن دوران 
کارهای جدی برای کالبد شهر صورت گرفته است. 
توسعه  را  دوره  این  در  شهر  اصلی  نیاز  زاکانی 
دانست و برایش چند مصداق هم آورد: »از هفت 
خط مترو که فعال است حدود 15۰ کیلومتر دیگر 
مترو باقی مانده که نیازمند تامین 1۸۰ هزار میلیارد 
هزار   5۰ نیز  اتوبوسرانی  نوسازی  است.  تومان 
میلیارد تومان امکان مالی نیاز دارد. با این وجود 
واگن  از جمله ۶3۰  طلب های جدی شهرداری 
مترو وجود دارد که باید همگی پیگیری شوند.« 

قرارگاه های زاکانی در شهرداری تهران 
زاکانی در بخش  آخر صحبت هایش بازهم 
تهران  شهرداری  در  قرارگاه  ایجاد  سیاست   از 
او  بود که  برد. قرارگاه اجتماعی، مساله ای  نام 
در سخنرانی  پیشین خود در شورای شهر تهران 
خبرنگاران  جمع  در  و  بود  اشاره کرده  آن  به 
اعالم کرد که قرار است، مجموعه ای متشکل از 
چندین متخصص ایجاد و باکمک آن ها درباره 
آسیب های اجتماعی چون معتادان متجاهر و 

شود. تصمیم گیری  کودکان کار 
از  یکی  بود،  گفته  ما  پیام  روزنامه  به  او   
خروجی های مجموعه همکاری برای جمع آوری 
است.«  شهر  از  ننگ  لکه  »زدودن  و  معتادان 
در  را  برنامه هایش  دیروز  جلسه  در  زاکانی 
بازه های یک ساله و یک و نیم ساله، دو ساله، 
بندی  تقسیم  ساله  چهار  و  ساله  نیم  و  دو 
کرد و تاکید داشت که ایجاد 5 قرارگاه جزو 

است.  فوری  برنامه های 
او اعالم کرد که باید با یک کار جهادی چهره 
و  اجتماعی  روی موضوعات  کند،  تغییر  شهر 
نگاه اجتماعی به مسائل تاکید داشت، با این 
وجود به نظر می رسید که نگاه او نسبت به قبل 
تغییر کرده و به طور مثال در حوزه آسیب های 
نمی داند.  مسئول  را  شهرداری  تنها  اجتماعی 

زاکانی گفت: باید موضوع اجتماعی را بپذیریم 
را  بیاوریم و چهره شهر  به میدان  را  و دیگران 
از نظر معضالت اجتماعی با بهره مندی از همه 
ظرفیت های موجود سامان دهیم. عرصه سوم 
باید در شهر آرامش را  فرهنگ و تبلیغ است، 
حاکم کنیم تا در و دیوار شهر به ما آرامش دهد. 
قرارگاه چهارم ناظر به تفریح و نشاط است، در 
این موضوع باید از مسائل و تبعات اجتماعی 
کرونا پیشگیری کنیم و نگذاریم شهر به سمت 
کرونا  پیرامون  قرارگاهی  برود.  پیش  سقوط 
راه اندازی می کنیم تا بزرگترین معضل مردم و 

آالم آنها را کاهش دهیم.« 
قالب  در  شهر  شورای  عضو  چند  آن،  از  بعد 

داشتند.  زاکانی  به  توصیه  چند  پیشنهاد، 

می توانستم پشت تریبون   
خیلی چیزها بگویم 

درباره  خبرنگاران  جمع  در  زاکانی  ادامه  در 
مهم ترین  داد.  بیشتری  توضیح  برنامه هایش 
پرسش خبرنگاران درباره ایرادات حقوقی صدور 
حکم او و »کارزار نه به زاکانی« بود که در روزهای 

اخیر بیش از 3۰ هزار نفر آن را امضا کردند.
 او در پاسخ به پرسش پیام ما درباره کارزار گفت: 
اطالعاتشان  کردند،  امضا  را  آن  که  »آن هایی 
ناقص بود.« زاکانی همچنین خودش را شهردار 
قانونی معرفی کرد و در توجیه امضای حکمش 
گفت: »نباید با موضوعات مردم سیاسی برخورد 
تریبون  پشت  اکنون  می توانستم  من  شود، 
بگویم که خیلی ها، سرشان می رود  را  مواردی 
در گریبان و خجالت بکشند، اما این بنا نیست 
که ما با سرنوشت جامعه برخورد سیاسی کارانه 
داشته باشیم، بنده شهردار تهران هستم، کامال 
واقع  در  است؛  حقوقی  برداشت  قانونی، کامال 
مسئوالن مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور 
با  است؛  قانونی  کامال  گفتند  و  دادند  پاسخ 
این حال به این موضوع بسنده نشد، از هیئت 
وزیران نیز سوال شد و هیئت وزیران آن را کامال 
قانونی و مسوولیتش را با وزیر کشور دانست.« 
زاکانی همچنین گفت: »در این مدت جوسازی و 
سیاسی کاری کردند و قصد داشتند آرامش شهر 

را به هم بزنند ولی من سکوت کردم.«

 علیرضا زاکانی خودش را شهردار قانونی تهران خواند

مخالفانم اطالعاتشان ناقص است

یک مقام شهردار تالش: 
مسافران زباله های شهر را 
تا 1۰۰ تن افزایش می دهند

شهرداری   شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
تالش گفت: روزانه به طور میانگین ۸۰ تن زباله 
زمان حضور  در  و  می شود  تولید  این شهر  در 
پیدا  افزایش  روز  در  تن  یکصد  به  مسافران 
می کند.  نامیار سکوتی به ایمنا گفت: خدمات 
شهری شهرداری تالش توسط پیمانکار بخش 
برای  شهرداری  و  می شود  اداره  خصوصی 
دستگاه   1۰ نیرو،   ۸۰ پسماند،  حوزه  مدیریت 
خودرو پرس و حمل زباله و دو دستگاه کامیون 
حمل ضایعات و نخاله شش تنی در اختیار دارد. 
او با بیان اینکه قرارداد پیمانکار بخش خصوصی 
در حوزه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری 
افزود:  پایان می رسد،  به  در شهریورماه جاری 
کارشناس مربوطه در حال برآورد قیمت آگهی 
فراخوان  آگهی  آینده  هفته  و  است  مناقصه 
می شود.  منتشر  جدید  پیمانکار  انتخاب  برای 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
ماشین آالت  و  تجهیزات  اینکه  بیان  با  تالش 
نسبت  سال   1۰ از  پس  شهرداری  زباله  حمل 
زباله  آمار جدید وسعت، جمعیت و میزان  به 
تولیدی این شهر به روزرسانی شده و افزایش 
در  خصوصی  بخش  پیمانکار  افزود:  می یابد. 
حوزه خدمات شهری شهرداری تالش، این بار 
نسبت به آمار جدید با امکانات و ماشین آالت 
الزم انتخاب می شود. او تاکید کرد: در شهریور 
پسماند  حمل  بهتر  مدیریت  برای  جاری  ماه 
 ۲4۰ پالستیکی  زباله  سطل  عدد   5۰ شهری، 
لیتری و 1۸ عدد سطل زباله گالوانیزه ۶۶۰ لیتری 
خریداری شده، همچنین ۸۰ عدد سطل زباله 
توری تولیدی کارگاه امانی شهرداری تالش در 
معابر شهر نصب شده است. به گفته سکوتی 
این  در  زباله  تن   ۸۰ میانگین  طور  به  روزانه 
شهر تولید می شود و این مقدار در زمان حضور 
مسافران به یکصد تن در روز افزایش می یابد 
که پس از جمع آوری در منطقه ساحلی قروق 

می شود. دفن 

دست فروشان بیرجند 
ساماندهی می شوند 

با  گفت:  بیرجند  شهرداری  سرپرست 
ثابت  آنها  جای  دست فروشان،  ساماندهی 
بوده  استفاده  بدون  فضایی که  از  و  می ماند 
به شکلی مناسب استفاده و فضای پیاده روها 
به  آزادتر می شود.  تردد شهروندان  برای  هم 
گزارش ایرنا، علی عدل در این باره اظهار کرد: 
به استناد تبصره ۶ از ماه ۹۶ قانون شهرداری، 
اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر 
عمومی  ملک  شهر  هر  محدوده  در  عمومی 
شهرداری  مالکیت  در  و  می شود  محسوب 

است.
او اضافه کرد: در طرح ساماندهی دست فروشان 
نظر  در  دست فروشان  و  شهروندان  منافع 
بیشتری  اعتماد  با  و شهروندان  گرفته شده 
سرپرست  می کنند.  خرید  دست فروشان  از 
شهرداری بیرجند تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
اهداف اجرای طرح ساماندهی دست فروشان 
اولویت  و  است  شهری  معابر  سازی  آزاد 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  کار 
در  بیرجند  شهرداری  فرآورده های کشاورزی 
اجرای این طرح مکان یابی و برپایی بازارهای 
موقت با محیطی مناسب برای دست فروشان 

است. خریداران  و 

زاکانی در جمع خبرنگاران: نباید 
با موضوعات مردم سیاسی 
برخورد شود، من می توانستم 
اکنون پشت تریبون مواردی 
را بگویم که خیلی ها، سرشان 
می رود در گریبان و خجالت 
بکشند، اما این بنا نیست که 
ما با سرنوشت جامعه برخورد 
سیاسی کارانه داشته باشیم، 
بنده شهردار تهران هستم، کامال 
قانونی، کامال برداشت حقوقی 
است

»کسانی که کارزار را امضا کردند، اطالعاتشان ناقص بود «، »من شهردار قانونی تهرانم«، »برخی در این مدت جوسازی سیاسی کردند«. 
این  جمالت مهم ترین صحبت های علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جمع خبرنگاران و در حاشیه صحن شورای شهر تهران بود. حرف هایی 
که با صحبت  قبلی اش در جمع خبرنگاران شهری تفاوت های عمده داشت. او که حدود 4 هفته پیش و بعد از انتخابش از سوی شورای 
شهر تهران بیش از 2۰ دقیقه به سواالت خبرنگاران درباره برنامه هایش توضیح داد، اینبار درحد 1۰ دقیقه صحبت کرد و تالش داشت تا 
بتواند افکار عمومی را توجیه کند که امضای حکمش از سوی وزیر کشور قانونی بوده است. تغییر لحن و نگاه زاکانی حتی در صحبت هایی 
که میان اعضای شورای شهر تهران داشت، نیز مشهود بود. او که با همراهی معاونان حناچی در صحن حضور پیدا کرده بود، چندباری به 
برگزاری جلسه با آن ها اشاره کرد و به نظر می رسید که در برخی موارد مانند نقش شهرداری در کنترل آسیب های اجتماعی، به نتیجه ای 
رسیده که معاونان حناچی پیشتر به آن رسیده و در صحن شورا مطرح کرده بودند، چنانچه اعالم کرد: »باید دیگران را به میدان بیاوریم در 

بحث معتادان متجاهر و کودکان کار با بهره مندی از کمک همه مسئوالن باید گام برداشت.« 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
مناقصه خرید ذخیره ساز اطالعات رایانه ایبهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
83/7/7/14۰۰

مناقصه خرید ذخیره ساز اطالعات رایانه ایموضوع مناقصه

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

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

)صرفًا جهت مشاهده(

17/48۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالبرآورد یکساله )ریال(
تضمین شرکت در مناقصه 

874/۰۰۰/۰۰۰ ریال)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد
14:3۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰6/24

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:3۰روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰7/۰6پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰7/۰7بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 1۰:3۰  روز دوشنبه  مورخ 14۰۰/۰6/29 در محل  مدیریت آمار و فن آوری اطالعات 
دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و 
دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کرمان 

مناقصه واگذاری خرید تجهیزات پشتیبانی کننده دوربین های مدار بسته 
بیمارستان شهید باهنر 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
85/11/7/14۰۰

مناقصه واگذاری خرید تجهیزات پشتیبانی کننده موضوع مناقصه
دوربین های مدار بسته بیمارستان شهید باهنر 

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

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

)صرفًا جهت مشاهده(

8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالبرآورد یکساله )ریال(
تضمین شرکت در مناقصه 

4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:3۰ دریافت اسناد
روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰6/24

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:3۰روز شنبه  مورخ 14۰۰/۰7/1۰پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11:۰۰ روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰7/11بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 1۰:۰۰ روز سه شنبه  مورخ 14۰۰/۰6/3۰ در محل  امور اداری بیمارستان شهید باهنر  
برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: 
کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰۰13۶هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
از  صادره   ۸ شناسنامه  شماره  به  شعبان  فرزند  هوتک  باب  منصوری  فاطمه  خانم 
پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   15۷1.۷5 مساحت  به  خانه  یکباب  در  زرند 
15 کرمان خریداری  بابهوتک بخش  ۲۹۰ اصلی واقع در زرند روستای  از  1۶۷ فرعی 
از مالک رسمی آقای شعبان منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

133 مالکیت صادر خواهد شد. م/الف  طبق مقررات سند 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰5/31-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۰۶/15

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
14۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰۰۹۷۰هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
 1۶ شناسنامه  شماره  به  اله  حبیب  فرزند  آبادی  رق  مومنی  صغری  خانم  متقاضی 
صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 5۰3.۶ مترمربع از پالک ۸3۲ اصلی واقع 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مخابرات  جنب  کوچه  امام  خیابان  ریحانشهر  در 
ماشاهللا مومنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  15روز  فاصله 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

13۲ م/الف  خواهد شد.  صادر  مالکیت  سند 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰5/31-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۰۶/15

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

م الف 1۰14م الف 1۰16

مهدی اقراریان

حرکت به سمت عدالت، بهسازی فضای بی دفاع شهری، 
تدوین برنامه جامع مقابله با آسیب پذیری شهر تهران، برنامه 

ریزی عملیاتی برای کاهش مسائل اجتماعی شهری نیز 
همچون کودکان کار، معتادین متجاهر و ... نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی با توجه ویژه به تاکسیرانی، منع زباله 
گردی در شهر تهران، ایجاد شفافیت نه از جنس شفافیت 

شورای پنجم از جمله مواردی بود که اقراریان توجه به آن ها را 
به شهردار تهران توصیه کرد.

مهدی عباسی
عباسی به پرداختی های برج میالد اشاره کرد و گفت: 

حقوق 3۰۰ نفر از پرسنل برج میالد تهران بیش از سه ماه است 
که پرداخت نشده و باید نسبت به این مساله اقدام عاجل 

انجام شود.

احمد صادقی

صادقی گفت: یکی از کارگر های رفت و روب با رادیو تماس 
گرفت و گفت 13 روز از ماه گذشته و حقوق شان پرداخت 
نشده، متوجه صحت آن شدیم. از آقای زاکانی می خواهم 
نسبت به اصالح این وضعیت و پرداخت حقوق کارگران 

اقدامات الزم را داشته باشند، چرا که حقوق یک کارگر رفت و 
روب که از نصف شب تا صبح زحمت می کشند، خیلی بد است 

که به موقع پرداخت نشود.



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1 - غذای تزریقی، غذای مایع و تزریقی - 

نزدیكتر، پست تر، خسیس تر - گریستن، 

گریه كردن - آب بند۲ - نوعی تخم مرغ، 

در  پا  و  های کشتی، گرفتن کمر  از سبک 

این سبک کشتی آزاد است، به زیور آراسته 

دانشي   - را  شده، شیرین گرداننده چیزی 

است که از چگونگي انتشار جانوران در روي 

زمين بحث مي کند3 - از سوره های مكی 

قرآن - بیتا بدون ب - کوچک4 - پوستین 

- دریاچه سوئد - ناپیدا، مروارید - صد و 

یازده5 - جمع دلیل، حجتها، برهانها - ذره 

باردار، نمد زین۶ - پرتقال معروف - خبرها، 

خبر دادن، آگاه ساختن - كارگاه هنری۷ - 

مادر ناصرالدین شاه۸ - مدل غربی، الگوی 

اروپایی - تکنوازی در موسیقی - ازعناصر 

شیمیایی با عدد اتمی ۸1 - پسوند شباهت۹ 

- از شهرهای شرقی سیبری - ساز زدن1۰ - 

درخت زبان گنجشك - آنچه در پایین صفحه 

کتاب نوشته شود. - پرنده کوچک و خوش 

آواز11 - مقابل گوینده، شنونده - همان سیب 

است - تکرار حرف1۲ - اثری از گراهام گرین 

- تنگه و کانال  - نت ششم موسیقی، نفی 

عرب، درون چیزی13 - نام سابق شهر ری 

- نام ورزشگاهی در آمستردام هلند - قصد 

و آهنگ، رکن اصلی نماز14 - فیلمی با بازی 

امیرآقایی - از اسطوره های یونانی15 - نت 

آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید ایتالیایی 

- شهر مازندران، نام قدیم این شهر مشهد سر 

بوده است - اظهار کرم کردن 

عمودی
آمده،  از روس  و  و خروشان  1 - جوشان 

 - یونان  دریای  خدای   - روسیه  سوغات 

واحد شمارش چار پا، کله۲ - وفات - کشور 

بیسواد،   - پادشاه   - مرکزی3  آمریکای 

خرقه،  دار،  وصله  جامه   - نخوانده  درس 

خرقه ای که وصله های چهارگوش داشته 

نوعی   - )ع(  موسی  دین  پیرو   - باشد4 

پیل  ای سمی - مخترع  ماده  سوپ5 - 

حرف  آش،  همراهی،  کلمه   - الکتریکی 

مشایعت۶ - راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - 

آزاد، از بند رسته - اثری از مالرو۷ - جدید، 

رطوبت  رطوبت،   - مدرن  و  پیشرفته  تازه، 

ناچیز - بخشنده - تیزی آقتاب ۸ - چراگاه 

دریاچه،  پرنده   - عظمت  شكوه،   - ایالت 

معروف است که این پرنده تنها می میرد - 

خسیس تر، زبون تر، فرومایه تر۹ - بدهی 

- نزدیکان، بستگان، خویشان - خیس، ضد 

هوا  از  تلفن، گرفتنی  مخترع   - خشک1۰ 

- دستگاه نساجی  - بلندی و بزرگی قدر 

- جوان11 - پرنده ساعتی - از انبیاء الهی، 

از پیامبران بنی اسرائیل، برادر حضرت خضر 

- خو گرفتن1۲ - دریای تركیه - داراالیتام 

- قورباغه درختی13 - برتر - قطار، از وسایل 

حمل و نقل، زوزه كش آهنی - لوس14 - 

آداب -  آیین ها،  آداب و رسوم،  درنگ - 

پست فطرت، فرومایه15 - زیر خاك پنهان 

كردن - مرغ سعادت - تیم فوتبال اشتروم 

گراتس در این شهر قرار دارد

جدول شماره 2۰98

در  رضوی  خراسان  استاندار  صدقی/  فهیمه 
در  استان  گاز  شرکت  ویژه  جایگاه  خصوص 
کشور گفت: خراسان رضوی از نظر شبکه گذاری 
در  طبیعی  گاز  از  روستایی  خانوار  بهره مندی  و 

دارد. قرار  کشور  نخست  رتبه 
بهره برداری  مراسم  در  معتمدیان  محمدصادق   
و آغاز عملیات اجرایی یک هزار پروژه گازرسانی 
سید  حضور  با  که  استان  تولیدی   _ روستایی 
مردم  نماینده  قاضی زاده هاشمی  احسان 
و  احمدآباد  بخش های  و  سرخس  فریمان، 
رضوی  خراسان  شرکت گاز  مدیرعامل  و  رضویه 
در محل روستای محروم کالته منار برگزار شد، 
مطالبات  از  یکی  پوشش گازرسانی  کرد:  اظهار 
و  تالش  با  بوده که  منطقه  این  مردم  حق  به 

مردم  نماینده  پیگیری های  و  مسئوالن  اهتمام 
شد. آغاز  امروز  اسالمی  شورای  مجلس  در 

روستایی  مناطق  درصد  نیم  و   ۹5 افزود:  او 
استان از نعمت گاز برخوردار هستند. امیدواریم 
روستاهای  همه  شده  انجام  پیگیری های  با 
از  آینده  سال  پایان  تا  استان  خانوار   ۲۰ باالی 

شوند. برخوردار  گاز  نعمت 
گفت:  همچنین  رضوی  خراسان  استاندار 
باجگیران  شهر  به  گازرسانی  اجرایی  عملیات 
نگاه  با  استان  گاز  فاقد  شهر  آخرین  به عنوان 
به زودی  مثبت وزارت نفت و شرکت ملی گاز  

می شود. آغاز 
توانایی های  به  توجه  با  کرد:  اظهار  معتمدیان 
را  پا  این شرکت  استان،  در شرکت گاز  موجود 

به  گازرسانی  عملیات  و  نهاده  فراتر  استان  از 
بلوچستان  و  سیستان  جمله  از  استان ها  دیگر 
را نیز عملیاتی کرده و طرح هایی را در این خطه 

است. اجرا کرده  محروم 
او افزود: این شرکت از نظر پاسخگویی به ارباب 
رجوع و دیدار چهره به چهره مدیران با مردم نیز 
از نظر سالمت  باالترین رضایتمندی را داشته و 
را  کشوری  نخست  رتبه  پارسال  نیز  اداری 
کسب کرده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
خراسان رضوی در آیین کلنگ زنی و بهره برداری 
واحدهای  و  روستایی  طرح گازرسانی  یک هزار 
اجرایی  عملیات  آغاز  صنعتی گفت:  و  تولیدی 
گازرسانی به ۲1 روستای این محور به نمایندگی 
می شود. حسن  انجام  استان  پروژه  یک هزار  از 

یکهزار  امسال  دولت  هفته  در  افزود:  افتخاری 
و  روستایی  پروژه   135 شامل  پروژه گازرسانی 
۸۶5 مورد طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی 
بخش  در  شد.  آغاز  استان  این  در  صنعتی  و 
به  ۸۹3۰ خانوار  با جمعیت  روستایی۷۶ روستا 
اجرایی  و عملیات  شبکه گاز کشور متصل شده 
جمعیت  با  دیگر  روستای   5۹ در  گازرسانی 
4۲35 خانوار نیز با مجموع ۲1۰۰  میلیارد ریال 

می شود. انجام 

او  افزود: حوزه گازرسانی به واحدهای تولیدی 
افتتاح  شامل  پروژه  مورد    ۸۶5 هم  صنعتی 
و  تولیدی  واحد   3۲۰ در  گازرسانی  طرح های 
گازرسانی  اجرایی  عملیات  شروع  و  صنعتی 
 ۲۷۰۰ اعتبار  مجموع  با  دیگر  واحد   545 به 
افتخاری گفت:  می شود.  اجرایی  ریال  میلیارد 
خراسان  در  طرح های گازرسانی  اعتبار  مجموع 
رضوی طی هفته دولت امسال رقمی بالغ 4۸۰۰ 

است. ریال  میلیارد 

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

 خراسان رضوی رتبه اول شبکه گذاری و بهره مندی 
خانوارهای روستایی از گاز طبیعی

عملکرد مناسب و بهینه درهای فلکسیبل 
کنترل  و  کاهش  در  به سزایی  نقش 
لذا  دارد  باتری کک سازی  آالیندگی های 
به منظور تکمیل فرآیند کنترل آالیندگی 
در این بخش، ساخت ، نصب و راه اندازی 
در   3 شماره  باتری  درهای  تمیز کننده 
دستور کار مدیریت تولیدات کک و مواد 

شیمیایی قرار گرفت. 
محسن قاسمی مهندس ارشد تعمیرات 
مکانیک مدیریت تولیدات کک و مواد 
شیمیایی در این خصوص گفت : از زمان 
راه اندازی باتری شماره سه و ماشین های 
تمیزکننده  مکانیزم های  کک،  تولید 
وجود  و  مناسب  عدم کارایی  دلیل  به 
ایرادات اساسی در طراحی و ساخت مورد 
استفاده قرار نگرفتند و لذا تمیزکاری به 

می گرفت  انجام  و ُکند  دستی  صورت 
که به دلیل شرایط محیطی روی باتری 
و ارتفاع هفت متری درها،تمیز کاری در 
ارتفاع غیرممکن و در نواحی در دسترس 

،کیفیت الزم را نداشت.
 قاسمی با اشاره به اینکه مکانیزم های 
و  مختلف  تیپ  چهار  دارای  تمیزکننده 
شامل تمیزکننده درب و رام در بازکن و 
همچنین تمیز کننده درب و رام ماشین 
کرد :  نشان  خاطر  شوند ،  می  تخلیه 
بازسازی و راه اندازی تمیز کننده ها ابتدا 
قرار بود توسط شرکت های خارجی از 
کشورهای چین،اوکراین،اسپانیا و ایتالیا 
تحریم ها  دلیل  به  برسد که  انجام  به 
امکان پذیر نشد و باری دیگر تالشگران 
نیز  عرصه  این  در  سازی  بخش کک 

دست  در  را  پروژه  این  و  همت کردند 
گرفتند و با یک برنامه ریزی گسترده به 
سرانجام رساندند. راه  اندازی تمیز کننده 
کک سازی ضامن افزایش عمر و عملکرد 
در های فلکسیبل است  او گفت : با راه 
و  تمیزکننده کک سازی کیفیت  اندازی 
سرعت تمیزکاری درب و رام به صورت 
چشمگیری افزایش یافت که منجر به 
درب های  بهتر  عملکرد  و  عمر  افزایش 
آلودگی  نتیجه کاهش  در  و  فلکسیبل 
محیط زیست شود. این تالشگر بخش 
تولیدات کک و مواد شیمیایی توضیح 
راه  بود در ساخت و  این  بر  داد: سعی 
اندازی این تجهیزات تا جای امکان از 
پلتفرم اصلی استفاده شود و تغییرات 
اساسی در سایر تجهیزات اجرا شود. 

ریزی  برنامه  معاون  باقرزاده/  سمیه 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مهندسی  و 
با  همزمان  گفت:  رضوی  خراسان 
به  برق رسانی  1۶ طرح   از  دولت  هفته 
روستاهای بدون برق، ساکنان عشایر و 

شد. برداری  بهره  روستایی  معابر 
 حسن کریم پور افزود: همزمان با هفته 
روستاهای  به  برق رسانی  طرح   دولت 
توابع  از  شاطه  و  طرسک  برق  بدون 
خواجه  و  قزلی  جغتای،  شهرستان 
شهرستان  توابع  از  بیجیرک  و  گرداب 
توابع  از  علیا  سوسناری  چناران، 
توابع  از  نیشابورک  بجستان،  شهرستان 
و  عراقی  و  برگیش  کالت،  شهرستان 
اطارچی از توابع شهرستان قوچان، کالته 
حاج حسن از توابع شهرستان نیشابور ، 
 ، بردسکن  توابع شهرستان  از  آباد  دوغ 

کاریزی از توابع شهرستان فیروزه ، قصر 
با  مجموعا  فریمان  شهرستان  توابع  از 
اعتبار ۹4 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به 

رسید. بهره برداری 
این هفته  او اظهار داشت: همچنین در 
عشایری  خانوارهای  برق  تامین  طرح 
از طریق واگذاری سامانه قابل  کوچ رو 
خانوار  یک هزار  به  خورشیدی  حمل 
عشایر استان با هزینه ۹۰ میلیارد ریال 

شد. رونمایی 
هزار  سه  نصب  طرح  از  بهره برداری  او 
روشنایی  دی”  ای  “ال  چراغ  دستگاه 
معابر در روستاهای تابعه شرکت توزیع 
اعتبار  با  رضوی  خراسان  برق  نیروی 
طرح های   دیگر  از  را  ریال  میلیارد   3۰

برشمرد. دولت  هفته  در  برق رسانی 
شرکت  مهندسی  و  برنامه ریزی  معاون 

رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع 
عملیات   دولت  هفته  با  همزمان  گفت: 
طاقی  چاه  روستای  به  برق رسانی 
در  سراسری  شبکه  احداث  طریق  از 
اعتبار ۹  با  در مجموع  شهرستان گناباد 
آغاز شد. ریال  میلیون    15۰ و  میلیارد 
کریم  پور همچنین از آغاز عملیات اجرایی  
محمد  ریزآب  روستاهای  به  برق رسانی 
بردسکن،  شهرستان  توابع  از  جعفر 
چناران، چاه  توابع شهرستان  از  کاسک 
کبوتری از توابع شهرستان فریمان، بنگ 
از  صدرآباد  داورزن،  شهرستان  توابع  از 
توابع شهرستان خوشاب، جهانگیر سفلی 
سرخس،  شهرستان  توابع  از  آرتینج  و 
کالته مغری از توابع شهرستان بجستان 
با اعتبار 53 میلیارد و ۲5۰  در مجموع 

میلیون ریال در هفته دولت خبر داد.

تکمیل فرآیند کنترل آالیندگی درب های باتری شماره 3 با اجرای پروژه تمیز کننده
کک سازی ذوب آهن اصفهان در مسیر سبز

بهره برداری از 16 طرح  برق رسانی همزمان با هفته دولت در خراسان رضوی 

| اصفهان | | خراسان رضوی |

پیام تبریک مدیرکل تعاون 
خوزستان به مناسبت 

هفته تعاون 
خوزستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
تمامی  به  را  تعاون  هفته  رسیدن  فرا  پیامی  طی 
تبریک  تعاون  حوزه  اندرکاران  دست  و  تعاونگران 
گفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خوزستان متن ارسالن غمگین بدین 

است:  شرح 
»بسم هللا الرحمن الرحیم"
تعاونوا علی البر و التقوی

تعاونی ها کانون های اقتصادی و اجتماعی هستند 
که با اشاعه فرهنگ تعامل و مشارکت برای استفاده 
از ظرفیت های بالقوه افراد جامعه تالش می کنند. در 
ایران اسالمی ما، تعاون بر اساس اخالق و تقوی و 
مشارکت پایه گذاری شده است و با توجه به جایگاه 
ویژه ای که در قرآن کریم به موضوع تعاون و کمک 
به همنوع در نظر گرفته شده است اهمیت آن برای 

ما بیش از پیش مشخص است.
در  انسانی،  و  اخالقی  اقتصادی،  شیوه ای  تعاونی 
جهت رشد تولید ، اشتغال و توسعه اجتماعی است . 
مشارکت، به عنوان خصیصه ی ذاتی تعاون، موجب 
احساس تعلق اجتماعی و تحقق سطح باالتری از 
تعهد می شود .تعاونی به پشتوانه فرامین دینی و 
توانایی های بشری در جایگاه یک شیوه اقتصادی – 
اجتماعی قوی می تواند نقش مهمی در فقرزدایی و 

ایجاد اشتغال داشته باشد.
از آن جا که یکی از شعارهای اصلی و اساسی دولت 
مردمی منتخب بکارگیری تمام ظرفیت های عظیم 
انسانی در ساختار اقتصادی جامعه است،  ما نیز با 
تمام توان در راه گسترش فعالیت ها در قالب تعاونی 
برای رفاه حال مردم استان از هیچ کوششی دریغ 
نخواهیم کرد چرا که اعتقاد عمیق داریم برای برون 
رفت از مشکالت موجود تنها راه اتکا به ظرفیت های 

باالی انسانی جامعه است
هفته تعاون فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت 
متجلی ترین جلوه همبستگی ، تالش و یکپارچگی 
در جامعه و در نخستین روز از هفته تعاون، ضمن 
که  استان  گرانقدر  تعاونگران  تمامی  به  تبریک 
کنند،  می  تالش  تعاون  بخش  توسعه  مسیر  در 
تندرستی و سعادت را برای تالشگران عرصه تعاون و 

از خداوند متعال خواستارم. را  آنها  خانواده 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

تشریح عوامل جذب سرمایه 
در منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس 
و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر عامل 
فلزی خلیج فارس 3 عامل کاهش بوروکراسی اداری، 
و  سرمایه گذاری  های  مجوز  صدور  فرآیند  تسهیل 
اعطای تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایه  گذاری 
منطقه  عمومی  روابط  به گزارش  دانست.  منطقه  در 
ویژه اقتصادی خلیج فارس حسن خلج طهرانی در 
رابطه با چگونگی جذب سرمایه گذار برای پروژه  های 
موجود در این منطقه  گفت: جذب سرمایه گذاری تابع 
عوامل متعددی از جمله بهبود زیرساخت ها تسهیل 
فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری و اعطای 
بهبودهای  است  تولید  بخش  به  بانکی  تسهیالت 
ویژه  منطقه  زیرساخت های  بخش  در  صورت گرفته 
و  برق  ، گاز،  آب  حوزه  در  فارس  خلیج  اقتصادی 
فراهم کردن زمین های مورد نیاز سرمایه گذاران یکی 
از عوامل ترغیب سرمایه  گذاران به  سرمایه  گذاری در 
این منطقه بوده است. او ادامه داد: افزایش نقدینگی 
در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید، 
افزایش  و  انسانی  نیروی  های  هزینه   بودن  پایین 
صادراتی  های  درآمد  افزایش  طریق  از  ارز  نرخ 
به  و منجر  داده  افزایش  را  تقاضای  سرمایه  گذاری 
جذب 3برابری سرمایه  گذاری در سال ۹۹ نسبت به 
سال های گذشته به طوری که در سال گذشته ۹ قرارداد 
سرمایه  گذاری منعقد و در 3 ماهه نخست سال جاری 
۸ قرارداد منعقد شده است.مدیر عامل منطقه ویژه 
درباره میزان جذب سرمایه در مدت 1۶ ماه گذشته 
گفت: سرمایه  گذاری صورت گرفته در سال ۹۹ طبق 
اظهار نظر سرمایه  گذاران در صورت اجرای کامل طرح  
اشتغال زایی  ظرفیت  با  دالر  میلیون   ۶1۰۰ میزان  ها 

حدود 1۷۰۰ نفر بوده است.
فرآیند  تسهیل  اداری،  بروکراسی  اداری  کاهش  او 
صدور مجوز های سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت 
منطقه  در  سرمایه گذاری  جذب  عوامل  از  را  بانکی 
دانست پیش  بینی کرد که حجم سرمایه گذاری در 

. یابد  افزایش  جاری  سال 

اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان خراسان رضو   ی

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك 
جغتا   ی

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
رسمي سند  فاقد  ساختمانهاي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي تكليف وضعيت ثبتي و 
هيات   14۰۰/۰۶/1۰  -  14۰۰۶۰3۰۶۰1۸۰۰۰1۷4 شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول/دوم 
ثبتي حوزه ثبت  ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
علی  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  جغتاي  ملك 
شماره  و   1۸4۹ شناسنامه  بشماره  نصراله   فرزند  نیک   کیوان 
قطعه  يك  ششدانگ  در  جغتای  از  صادره   5۲1۹۷33۷۲۹ ملی 

اراضی  در  واقع  اصلی   -1۸ پالک  از  قسمتی  مزروعي،  زمين 
شهرستانک از بخش ۷ سبزوار به مساحت ۷۰۶۶۹.۰۹ مترمربع 
شهرستانکی  کیوانلو  ابراهیم  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  باباحسن  فرزند 
15 روز آگهي مي شود در صورتي  به فاصله  نوبت  مراتب در دو 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت 

شد. خواهد  صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول :   14۰۰/۰۶/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :  14۰۰/۰۶/3۰

حمیدرضا آریان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای 

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
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
14۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰1155هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
شناسنامه  شماره  به  قربان  فرزند  آهوئی  همتی  معصومه 
 ۲۰1.3 مساحت  به  خانه  یکباب  در  آشتیان  از  صادره   ۹
مصلی  خیابان  زرند  در  واقع  ۲431اصلی  پالک  از  مترمربع 

خریداری از مالک رسمی خانم قمرالسادات مرتضوی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

1۲۹ م/الف  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰5/31

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۰۶/15
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و   14۰۰۶۰3۰۶۰1۲۰۰1۶3۶ شماره  آرای  برابر   
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   14۰۰۶۰3۰۶۰1۲۰۰1۶3۷
تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
ترتیب  به  كاشمر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
فاطمه  اقاي/خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
یکباب  ششدانگ  در   ۰۸۹۰۲۶51۶1 ملی  شماره  به  مرادیان 
به  شبیری  فاطمه  و  مربع  1۰/۷۰متر  مساحت  به  ساختمان 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   ۰۹۰1۰۰5۶۲۲ ملی  شماره 
اصلی   3۰۲۷ از  فرعی   ۸۹۲ پالك  از  مساحت11/۷5مترمربع 
آدرس کاشمر-خیابان  به  حومه کاشمر  یک  بخش  در  واقع 
رسمي  مالك  از  خريداري   ۲۲ و   3۰ پالک   13 خمینی  امام 
لذا  است.  گردیده  محرز  فروش  فرش  بمانعلی  آقاي/خانم 
15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي که  آگهي مي شود 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضی  مالكيت 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول :14۰۰/۰۶/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۰۶/3۰

احمد جهانگیر سرپرست ثبت اسناد و امالک کاشمر
از طرف محمود قاسمی

فقدان سند 
اینجانب صدرا محمدزاده محمودآبادی 
مالک خودرو سواری پژو4۰5 جی ال 
ایکس ای به شماره شهربانی 454ن۸۸ ایران 3۶  
و شماره   NAAM۰1CA1AR5۰3۸1۸ بدنه شماره 
موتور 1۲4۸۸34۲۹۰1 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت اسناد مزکور را نموده است لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دفتر حقوقی سازمان  به  روز  دارد ظرف مدت 1۰ 
شهر  پیکان  واقع  خودرو  ایران  شرکت  فروش 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
اقدام  مقرر  ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  انقضای  از 

خواهد شد.
ت ح ج
شماره 1۰5۰

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان رضوی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
سرخس 

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

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

هیات   14۰۰/۰5/1۰_ مورخ   14۰۰۶۰3۰۶۰1۶۰۰۰۰41 رای شماره  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تصرفات  سرخس  ملک  ثبت  حوزه  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
غالم  فرزند  کاردان   خدیجه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  در  سرخس     از  صادره   ۲ شناسنامه  بشماره  محمد  

از یک  فرعی   ۲۲۶۰ مربع پالک  متر   1۷۹.51 به مساحت  منزل   
اصلی  واقع خیابان طالقانی  شرقی ۷ محرز گردیده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  و پس  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

شد  خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰۰/۰۶/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۶/3۰
حسین مهر جو 
رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   14۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰۰۹۹4هیات  شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
آبادی  همت  ایزدی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
یکباب  در  زرند  از  13 صادره  به شماره شناسنامه  مهدی  فرزند 
پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   ۲1۸ به مساحت  خانه 

توکلی کوچه  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۲3۶۸ از  فرعی   ۲5۶
محرز  زاده  سلطان  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۲
به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گردیده است. 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  15روز  فاصله 
توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور سند 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

131 م/الف  شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰5/31

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۰۶/15
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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| روستای کندال سیریک |
شهر  4۰ کیلومتری  در  سیریک  روستای کندال 
بخش  توابع  از  هرمزگان  استان  در  سیریک 
دارا  با  روستا  این  است.  شده  واقع  کوهستک 
بودن جمعیتی بیش از ۹۸۰ نفر در بین روستاهای 
شهرستان سیریک به یکی از منحصر به فردترین 
است. کندال  معروف  این شهرستان  روستاهای 
و  بزرگ  تاالب  و  زیبایش  طبیعت  با  همیشه 
رودخانه جومحله معروف بوده است. به جاهای 
تفریحی و گردشگری روستای کندال می توان به 
تاالب بزرگ و زیبای این روستا که به نام ) بحل( 
در زمستان  تاالب  این  اشاره کرد.  است  معروف 
از آب شیرین باران که از اطراف به اینجا سرایز 
می شوند پر می شود و زیستگاه بسیاری از حیوانات 
و پرندگان بومی و مهاجر است. همچنین این تاالب 
داری نوعی پوشش گیاهی منحصر به فردیست که 
فقط به فراوانی در اینجا یافت می شوند. در قدیم 
نیز که به خاطر بارش باران در تمام فصل داری آب 
بوده است اهالی روستای کندال از این تاالب صید 
ماهی می کردند. پرندگان بومی به خصوصی در این 
تاالب که به بحل معروف است وجود دارند که از 

این جمله می توان به )کفن زیر و کبک( اشار کرد.
عالوه بر تاالب زیبایش می توان به ساحل دلنشین 
و  جای گردشگری  بهترین  عنوان  به  نیز  کندال 
تفریحی این روستا و البته محل درآمد بسیاری 
از آن جایی که شغل  اشاره کرد.  اهلی روستا  از 
بیشتر ساحل نشینان صیادیست مردم کندال نیز 
به این حرفه مشغول هستند و از این طریق امرار 
معاش می کنند. در این بین نیز افرادی هستند 
دام  و  هستند  مشغول  دام داری  شغل  به  که 
اصلی آن ها شتر است. گویش اصلی مردم کندال 
بلوچی است و تقریبًا همه به زبان بلوچی صحبت 

می کنند. اما متاسفانه این روستا از امکانات کمی 
برخوردار است.عالوه بر نبود امکانات کافی مردمان 
این روستا با مشکل بزرگ و جدی دست و پنجه 
نرم می کنند که چند سالی است زندگی را به کام 
مردم روستا تلخ کرده است. شن های روان، بله 
مشکل بزرگ و دست و پا گیر مردم شن های روان 
است که عالوه بر این که زمین های خود را از دست 
داده اند طی دو سال اخیر چند نفر از اهالی روستای 
کندال به دلیل تصرف خانه مسکونی شان توسط 
شن های روان مجبور به تخلیه خانه و کوچ از این 

روستا شده اند./ سیری در ایران

در روز 15ام شهریور 13۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»سرگیجه در ماه مدرسه« منتشر کرده است که به شرایط قرمز کرونایی 
اشاره  مدرسه  در  حضور  برای  خانواده ها  و  دانش آموزان  سردرگمی  و 
دارد. همچنین خبری با تیتر »وعده های حمایت از مرزبانان طبیعت 

به سرانجام رسید؟« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آفت کش ها )قسمت دوم(
ماندگاری آفت کش ها در محیط زیست درازمدت است، مثال هیدروکربن های 
کلردار تا پانزده سال دوام می آورند. ممکن است ماندگاری آفت کش ها در محیط 
زیست از نظر اقتصادی سودآور باشد، زیرا مقداری آفت کشی که پس از آن باید 
مصرف شود تا کم تر می شود، اما این موضوع برای محیط زیست زیان اور و 
مخرب است. آفت کش ها در زنجیره ی غذایی انباشته می شوند و ممکن است 
در سطوح اولیه ی زنجیره غذایی تاثیر نداشته باشند، اما احتمال دارد برای 
موجوداتی که از آن ها تغذیه می کنند، زیان آور باشند. یک زنجیره ی غذایی را 
در نظر بگیرید که اولین سطح آن جلبک ها باشند. دومین سطح، ماهی هایی 
هستند که از این جلبک ها تغذیه می کنند و سومین سطح، و پرندگانی که از این 
جلبک ها تغذیه می کنند. مصرف آفت کش ها در محیط زیست آبی ممکن است 
بر جلبک ها تاثیری نداشته باشد، اما احتمال دارد برای پرندگانی خطرناک باشد 
که در سطح سوم این زنجیره ی غذایی قرار دارند و از ماهی  ها تغذیه کرده اند که 

این جلبک ها را خورده اند./ دانشنامه محیط زیست

فیلم »بندر بند« در پانزدهمین جشنواره فیلم های هنری باتومی حضور 
دارد و در بخش مسابقه فیلم های بلند با هشت فیلم »تعهد حسن« 
ساخته سمیح کاپالن اوغلو )ترکیه(، »تکامل« کورنل موندروچو )آلمان/
مجارستان(، »مرگ  آوتار« سوسو بلیادزه )گرجستان/آلمان/لیتوانی(، 
»اولبولسین«  )اوکراین/آلمان/لهستان(،  سنتسوف  اولگ  »کرگدن« 
راباته  پاسکال  »بی صدا«  )قزاقستان/فرانسه(،  یرژانوف  عادلخان 
)فرانسه(، »وقتی به آسمان نگاه می کنیم چه می بینیم؟« آلکساندر 
عبدالرضا  دید«  نخواهی  را  »زمستان  و  )گرجستان/آلمان(  کوربیدزه 
کاهانی )کانادا( رقابت می کند. »بندر بند« تاکنون در بیست و پنج رویداد 
سینمایی، از جمله جشنواره های تورنتو، زوریخ، میل ولی، هاینان و...
به نمایش در آمده و جایزه بهترین فیلم جشنواره کلکته و جایزه نتپک 
جشنواره فیلم های کوهستانی اولجو را دریافت کرده است. جشنواره 
باتومی از ۲۷ شهریور تا ۲ مهر در کشور گرجستان برگزار می شود./ 

هنرآنالین

کتاب زندگینامه  باب مارلی با نام »هی زن، گریه نکن!« نوشته  
با عنوان  با ترجمه  مینا صفار منتشر شد. این کتاب  ریتا مارلی 
با باب مارلی« در 31۶ صفحه قطع  فرعی »داستان زندگی من 
رقعی با شمارگان 11۰۰ نسخه و قیمت ۷۹ هزار تومان در نشر نیماژ 
راهی بازار کتاب شده است. این کتاب زندگینامه ای است که از 
زاویه  دید ریتا مارلی که خود پیش از ازدواج با باب خواننده بود 
به زندگی مشترک این دو اعجوبه  موسیقی جامائیکا می پردازد.  
و  مارلی خواننده  باب  از قطعات  یکی  از  برگرفته  این کتاب  نام 
آهنگساز جامائیکایی ست. ریتا خاطرات خود از زمان گمنامی تا 
اوج شهرت جهانی باب را برای هتی  جونز نویسنده  شهیر نسل 
بیت و همسر سابق لیروی جونز و همسر کنونی امیری باراکا بازگو 
می کند و هتی جونز این خاطرات را به  رشته  تحریر درآورده است. 
کتابی برگرفته از دو زندگِی سراسر مبارزه، تلخکامی، موفقیت و 

فراز و فرود./ ایسنا

کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز خاموش و مالل انگیز بودم
برگ های آرزوهایم یکایک زرد می شد

آفتاب دیدگانم سرد می شد
آسمان سینه ام پر درد می شد

ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ می زد
اشک هایم همچو باران
دامنم را رنگ می زد

وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم
وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم

شاعری در چشم من می خواند شعری آسمانی
در کنارم قلب عاشق شعله می زد

در شرار آتش دردی نهانی
نغمه من 

همچو آوای نسیم پر شکسته
عطر غم می ریخت بر دل های خسته

پیش رویم:
چهره تلخ زمستان جوانی

پشت سر:
آشوب تابستان عشقی ناگهانی

سینه ام:
منزلگه اندوه و درد و بدگمانی

کاش چون پاییز بودم 
کاش چون پاییز بودم

فروغ فرخزاد

| سینما |

| چاپ و نشر |

خرگوشک از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی 
دندان های  دوپا  این  در  دارد.  دوپاها  سایر  به 
پاها   ، ندارد. گوش ها کوتاه  آسیا وجود  پیش 
انگشت وسطی  دارد که فقط سه  انگشت  پنج 
موهای  وسیله  به  انگشتان  این  رشد کرده اند، 
اطراف آن پوشیده شده اند ولی کف پاها بدون 
مخلوط  تیره  نخودی  پشت  موهای  است،  مو 
با سیاه ، پهلوها و صورت روشن تر و زیر بدن 
دم  انتهای  منگوله  کلفت،  دم  است.  سفید 

است. نوک سفید  با  اغلب سیاه 
میلی متر،   1۲5 تا   ۹۰ طول سر وتنه خرگوشک 
درازای دم آن 1۲۰ تا 15۰ میلی متر و میانگین 
در  تاکنون  است.  گرم   ۶۰ تا   44 آن  وزن 

گرگان و ترکمن صحرا مشاهده شده است. 
خرگوشک شبگرد است و به صورت انفرادی 
زندگی می کند. او دارای دو النه یکی دائمی 
ممکن  اصلی  تونل  و  است  موقتی  یکی  و 
این  باشد.  داشته  طول  متر  شش  است 
می شود.  تقسیم  شاخه  دو  به  معمواًل  تونل 
طول  تمام  در  خاک  وسیله  به  تونل  دهانه 
شده  حفاری  خاک های  می شود.  بسته  روز 
در اطراف سوراخ ریخته می شود و ارتفاع آن 
خالف  بر  می رسد.  سانتی متر   ۷5 به  گاهی 
و  نمی زند  بلند  جست های   ، دوپاها  سایر 
نگه  پایین  را  خود  سر  نیز  جهیدن  موقع  در 
زمستان  تمام  سردسیر  مناطق  در  می دارد. 
به   ، مواد گیاهی  از  می گذارند.  خواب  در  را 
پیاز تغذیه می کند./ کویرها  و  خصوص غده 

ایران بیابان های  و 

خرگوشک

زمان های  از  قدیمی  کینه های  حکایت 
خیلی دور باعث اتفاقات جبران ناپذیری در 
است.  بوده  و کوچک  بزرگ  مقیاس های 
کینه هایی که حتی به جنگ ملت ها ختم 
شدند و یا باعث فروپاشی خانواده، دولت ها 
و روابط انسانی شدند. اگر به عمق و ریشه ی 
موضوعاتی که بذر کینه را در دل افراد کاشته 
پیدا می کنیم  را  مواردی  نگاه کنیم گاهی 
که از ساده ترین چیزها ناشی شده اند و به 
اسفناکی ختم شده اند. سیامک  اتفاقات 
داستانی  تلخ  مهمانی  کتاب  در  گلشیری 
رازآلود از کینه ای قدیمی را روایت می کند.
اساتید  از  یکی  سال ها  از  بعد  تورج 
قدیمی اش استاد رامین ارژنگ را در اتوبان 
می بیند. رامین ارژنگ که قباًل باعث اخراج 
شدن تورج از دانشگاه شده سوار ماشین 
آن ها  میان  صحبت  و  می شود  تورج 
می گوید  استاد  به  تورج  می شود.  شروع 
که گذشته ها را فراموش کرده است و حاال 
ازدواج کرده و زندگی مرفهی دارد. تورج با 
آن شب  تا  استاد دعوت می کند  از  اصرار 
به همراه همسرش به باغ آن ها بیایند؛ اما 
دارد  شیرینی  ظاهر  ابتدا  مهمانی که  این 
تبدیل به ضیافتی تلخ و هولناک می شود. 
مهمانی تلخ رمان کوتاهی است از سیامک 
گلشیری که در ژانر رازآلود نوشته شده است. 
سوی  از  مختلف  سال های  در  رمان  این 

ناشران متفاوت منتشر شده است. در سال 
13۹5 از سوی نشر چشمه منتشر شد و 
بازار موجود  این چاپ در  با  بعد  به  آن  از 
است. مهمانی تلخ همچنین نامزد دریافت 
در  مهرگان  جشنواره  رمان  بهترین  جایزه 
سال 13۸۰ بوده است. سیامک گلشیری 
قلم شناخته شده ای در داستان نویسی دارد. 
او معمواًل رمان ها و داستان های خود را به 
شکلی می نویسد که حس تعلیق و اضطراب 
به خواننده القا شود. در این رمان هم همان 
حس دلهره تا پایان داستان خواننده را رها 
و  دقیق  توصیفات  با  نمی کند. گلشیری 
نویسنده شبیه یک فیلم رازآلود هالیوودی 
خواننده را از میان صفحات کتاب به مهمانی 
تلخی دعوت می کند. یکی از ویژگی هایی 
که این رمان را مثل یک فیلم سینمایی 
فرمول  از  استفاده  می کند  هیجان انگیز 
»تعادل اولیه -برهم خوردن تعادل- تعادل 
ثانویه« است که نویسنده با ظرافت آن را به 

کار گرفته است.

| مهمانی تلخ | 
| نویسنده : سیامک گلشیری  |

 شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی بهسازی فاز 1 خیابان شهید 
چمران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،کلیه 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اجرای کار مبلغ 92.271.665.397 ریال بر اساس فهرست 

بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 14۰۰ می باشد.
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد.

ریال  میزان 4.613.583.265  به  بانکی  نامه  ارائه ضمانت   -
در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی 

می باشد.

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

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 14۰۰/۰6/17می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:۰۰ مورخ 

14۰۰/۰6/27
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:۰۰ مورخ 14۰۰/۰7/۰6

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 1۰:۰۰ مورخ 14۰۰/۰7/۰8
- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 

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

شهرداری بم امور قراردادها - تلفن:۰34-44345214 
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
سامانه: مرکز تماس 41934-۰21 دفتر ثبت نام : 88969737- 

85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت اول(


