
پس از ماه ها کشمکش برای انتخاب رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، رئیس این سازمان مشخص شد

سالجقه بر صندلی پردیسان نشست
دوازدهمین رئیس سازمان محیط زیست کشور در حالی دیروز انتخاب شد که 
رئیسی  ابراهیم  آمدن  روی کار  و  دولت سیزدهم  تشکیل  از  ماه  چهار  حدود 
می گذرد. در تمام ماه های گذشته انتظار برای انتخاب رئیس برای این سازمان 

مهم به تعویق افتاد...

 رئیس شورای شهر تهران
  از واگذاری پروژه های شهرداری تهران

 به قرارگاه خاتم خبرداد

باز گشت قر ار گاه خاتم
خانه تکانی در شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی 
در راس دستگاه مدیریت شهری پایتخت و اصولگرایان 
در پارلمان شهری تهران در حال انجام است. نیروها و 
دیگری  از  پس  یکی  مختلف  بخش های  مدیران 
جابه جا می شوند و یاران و نزدیکان زاکانی جای آنان را 
می گیرند. موضوع اما به جابه جایی افراد ختم نمی شود 

و تغییر و تحوالت کالن تر از این حرف هاست.

کیومرث کالنتری معاون 
 سازمان محیط زیست

 در گذشت
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیست درگذشت. کیومرث کالنتری پس از یک دوره 
طوالنی تحمل بیماری سرطان، با ابتال به کرونا، شامگاه 
شنبه، به دیار باقی شتافت. عیسی کالنتری، رییس 
پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ظهر دیروز در 
مراسم یادبود مرحوم کالنتری، گفت: »جامعه محیط 
زیست و محیط بانی کشور خادمی صادق و بزرگوار را 
را  کالنتری  کیومرث  مرحوم  او  داد.«  دست  از 

خدمتگزاری صادق دانست.   

  طرحی که ایالت ناگالند
 هند را روشن کرد

 هیدروژ، دستگاهی
 که از آب، برق گرفت

مردم  جدی  مشکالت  از  یکی  برق  مشکل کمبود 
هند، به خصوص ساکنان مناطق مرزی، دورافتاده و 
فقیرنشین است. ایالت ناگالند هندوستان، یکی از 
ایاالتی است که سالها است به شدت با این مشکل 
دست و پنجه نرم می کند. ناگالند در شمال شرق 
هندوستان واقع است. این ایالت در نزدیکی چین 
بزرگ  ترین  و  کوهیما  مرکزش شهر  و  گرفته  قرار 

شهر آن دیماپور است. »شاهین« جان 7 نفر را گر فت
 6 ایرانی و پاکستانی در پسابندر و یک کودک در عمان غرق شدند، 13 نفر مصدوم و 122 به دلیل مشکالت تنفسی راهی بیمارستان شدند

توفان حاره ای در ایر ان و عمان قربانی گرفت، وضعیت هنوز ناپایدار است

| روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده |

»رئیس جدید آدم خوبیه؟«

»حاال این رئیس جدید سازمان محیط زیست 
آدم خوبیه؟« این سوالی است که روز گذشته از 
بسیاری از فعاالن، کارشناسان و خبرنگاران حوزه 
محیط زیست پرسیده شد، آن هم درست پس 
از اعالم خبر انتصاب دکتر علی سالجقه به عنوان 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت 
جدید. نه فقط در مورد این انتصاب جدید، که در 
مورد همه انتصاب هایی که در دولت های مختلف 
انجام می گیرد، دغدغه مندان حوزه های مختلف 
احتماال  افرادی که  از  را  سوالی  چنین  همواره 
تصمیمات  و  انتصابات  از  بیشتری  اطالعات 
دولتی دارند، می پرسند؛ سوالی گنگ که پاسخ 
اگر  چرا که  است.  دشوار  بسیار  آن  به  دادن 
مقصود از »خوب بودن« خلقیات فردی مدیر 
با توجه به تجربیات فردی تا حدودی  باشد، 
می توان به آن پاسخ داد. اما منظور از این سوال، 
عملکرد مدیریتی و برنامه های یک مدیر تازه 
منصوب شده است که پاسخ دادن به آن بسیار 

دشوار است. 

 فرمانده کل قوا با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب:

 تامین امنیت با تکیه بر دیگران تامین امنیت با تکیه بر دیگران
 توهم است توهم است
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سرپرست آموزش و پرورش گفت: »اطلس 
بازگشایی مدارس ۱۵ آبان رونمایی خواهد 
شد که در آن تعداد مدارس بازگشایی شده 
و همچنین نظارت بر رعایت شیوه نامه های 
انجام می شود.  به روز  به صورت  بهداشتی 
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص الگوی بازگشایی از آبان 
ماه گفت: »مدارس در حال ثبت وضعیت 
بهداشتی خود در سامانه آموزش و پرورش 
آبان، کالس های  دوم  نیمه  از  و  هستند 
رعایت شیوه نامه های  با  مدارس  حضوری 
برگزار  اجتماعی  فاصله های  و  بهداشتی 
می شوند.«او ادامه داد: »اطلس بازگشایی 

مدارس ۱۵ آبان رونمایی خواهد شد که در 
آن تعداد مدارس بازگشایی شده و همچنین 
نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 
به صورت به روز خواهیم داشت.«به گفته او 
هم اکنون ۴۵ درصد از مدارس به صورت 
حضوری فعال هستند که ۸ درصد دانش 
آموزان  دانش  شامل  مدارس  این  آموزان 
روستایی و عشایری می شوند.کاظمی درباره 
سامانه ثبت سفارش کتاب های درسی نیز 
بیان کرد: »سامانه ثبت سفارش کتاب های 
درسی برای ۳۰۰ هزار دانش آموزی که به 
دلیل ثبت نام دیرهنگام و یا تغییر مدرسه 

انجام نشده است، همچنان باز است.«

 اطلس بازگشایی مدارس 1۵ آبان
 رونمایی خواهد شد
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3ادامه در صفحۀ

فراخوان مناقصات  عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( 

 شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های مربوط به تامین برق و اصالح و نوسازی شبکه های 
توزیع برق حوزه عملیاتی خود را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به شرح اطالعات و جدول زیر به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

1 - ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.

2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار 
ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.

3-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، 

تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به 

تاریخ  1400/07/10 میباشد.
تا  ۵- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه حداکثر 

ساعت 17:00 روز شنبه به تاریخ   1400/07/17
6-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه 
اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز 

بازگشایی پاکات بر اساس تاریخ مندرج در جدول فوق.
7- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 
10:30 صبح براساس تاریخ مندرج در جدول فوق و در محل سالن کنفرانس 

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان .
8- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه 

پیشنهادات مختار می باشد .
9-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی 

بالمانع میباشد .
10- مناقصات به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند و سایر 

جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  11- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
مناقصات : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع 
نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تداركات و 

قرادادها  -  تلفن -03432۵20003               
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصات  برگزاری  مراحل  کلیه   -  12
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد 
شد . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/

پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

شماره ردیف
ضمانت نامه شرکت در منطقه عملیاتیموضوع مناقصهمناقصه

فرایند ارجاع کار  )ریال(
شماره فراخوان در 

سامانه ستاد
زمان بازگشایی 
پاکات مناقصه

خرید کاال و ۱۱۴۰۰-۸۵
تجهیزات،انتقال نیرو 
و برقرسانی، اصالح و 

نوسازی شبکه و تاسیسات 
توزیع نیروی برق جهت 

ایجاد نقطه مانور

۱،۱۵۴،۸6۰،۰۰۰2۰۰۰۰۰۵6۳۰۰۰۰۰7۵گلباف )فاز اول(

روز چهارشنبه به 
تاریخ ۱۴۰۰/۰7/2۸ ۱،۱6۵،7۸6،۰۰۰2۰۰۰۰۰۵6۳۰۰۰۰۰76گلباف )فاز دوم(2۱۴۰۰-۸6

صفحه 8

از پرسنل ایمنی و آتش نشانی شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر تجلیل شد 

بهمناسبتهفتهملیایمنیوآتشنشانی؛
آب را 

َهدر
ندهیم

روزنامه پیام ما 

  جناب آقای دکتر علی سالجقهجناب آقای دکتر علی سالجقه
انتصاب شـما  به عنوان رییس سـازمان 
تبریـک  را  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
مقـام  در  کـه  امیدواریـم  می گوییـم. 
چهـره ای دانشـگاهی  همچـون گذشـته 
پاسـدار محیـط زیسـت ایـران باشـید و 
و  دشـواری ها  بـر  راه  ایـن  در  بتوانیـد 

موانـع فائـق آییـد.
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فرمانده  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
قوا صبح دیروز )یکشنبه(  معظم کل 
مراسم  با  تصویری  ارتباط  در 
دانشجویان  دانش آموختگی  مشترک 
نیروهای  افسری  دانشگاه های 
امام  افسری  دانشگاه  در  مسلح 
نیروهای  این  علیه السالم،  حسین 
امنیت  مستحکم  »قلعه  را  افتخار  پر 
و  مقتدر  میهن  و  ایران  سربلند  ملت 
»دخالت  افزودند:  و  خواندند  عزیز« 
اختالف  مایه  منطقه  در  بیگانگان 
و  مسائل  همه  و  است  خسارت  و 
و  بیگانه  دخالت  بدون  باید  حوادث 
از  منطقه  کشورهای  الگوپذیری  با 
نیروهای  و  ایران  عقالنیت  و  اقتدار 
شود.« اسالمی حل  جمهوری  مسلح 
رهبر انقالب اسالمی با ابراز امیدواری 
و  دانش آموختگان  توفیق  برای 
مسلح  نیروهای  جوانان  ارتقای 
به  حسینی،  دانشگاه  و  مکتب  در 
جوانان  داشتن  به خاطر  ایران  ملت 
عزم  دارای  و  شجاع  صالح،  مومن، 
افزودند:  و  گفتند  تبریک  بصیرت  و 
جوانان  که  عزیزی  »فرماندهان 
می کنند،  تربیت  اینگونه  را  میهن 

تقدیرند.« و  افتخار  شایسته 
تحقق  به  اشاره  با  قوا  کل  فرمانده 
نیروهای  درباره  امیرمؤمنان  فرموده 
الهی،  فضل  »به  افزودند:  مسلح 
به  امروز  ایران  مسلح  نیروهای 
معنای واقعی کلمه سپر دفاعی ملت 
سخت  تهدیدهای  مقابل  در  و کشور 
هستند. درونی  و  بیرونی  دشمنان 
سربازی  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
و  سرافرازی  موجب  را  ایران  ملت 
عزت دانستند و گفتند: آمادگی برای 

دفاع از ملت ایران و هویت اسالمی، 
بزرگ  افتخار  کشور  انقالبی  و  ملی 

است.« مسلح  نیروهای 
اساسی  زیرساخت  را  امنیت  ایشان 
برای  ضروری  فعالیت های  همه 
مهم  با  و  برشمردند  کشور  پیشرفت 
بدون  کشور  امنیت  تحقق  خواندن 
»این  افزودند:  بیگانگان  بر  تکیه 
عادی  ایران  ملت  برای  البته  مسئله 
حتی  مختلف  کشورهای  اما  است 
مشکل  این  از  اروپایی  کشورهای 

می برند.« رنج 
و  اروپا  اخیر  بگومگوهای  به  ایشان 
و گفتند: »برخی  اشاره کردند  آمریکا 
از  خنجر  را  آمریکا  اقدام  اروپایی ها، 
پشت خواندند و به نوعی گفتند اروپا 
به  واقع  در  و  ناتو  به  اتکا  بدون  باید 
آمریکا، مستقاًل امنیت خود را تامین 

کند.«
»وقتی  افزودند:  انقالب  رهبر 
به  اتکا  علت  به  اروپایی  کشورهای 
اروپا  با  که  کشوری  یعنی  آمریکا، 
امنیت  تحقق  در  نیست  هم  مخالف 
می کنند،  کمبود  احساس  پایدار 
نیروهای  که  دیگر  حساب کشورهای 
آمریکا و  را تحت کنترل  مسلح خود 
دیگر بیگانگان قرار داده اند، مشخص 

» است.
با  امنیت  تأمین  قوا،  کل  فرمانده 
توهم  یک  فقط  را  دیگران  بر  تکیه 
خواندند و گفتند: »کسانی که به این 
به زودی  را  آن  سیلی  دچارند  توهم 
دخالت  که  چرا  خورد  خواهند 
در  بیگانگان  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
کشوری،  هر  صلح  و  جنگ  و  امنیت 

است.« مصیبت بار  فاجعه ای 

ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی 
آزمایش های  در  مسلح  نیروهای 
جنگ  ویژه  به  دشوار  و  مهم  بسیار 
اقتدار  گفتند:  ساله   ۸ تحمیلی 
نظیر  مسائلی  به  مسلح  نیروهای 
پیشرفت های  و  ابتکارات  آموزش ها، 
سازمانی  انضباط  و  تجهیزات  علمی، 
عامل  مهم ترین  اما  است  وابسته 
روحیه،  مسلح،  نیروهای  اقتدار 
اخالقی  و  دینی  مسائل  و  معنویت 

ست. ا
ارتش  خروج  اسالمی،  انقالب  رهبر 
مجهز و بدون روحیه اخالقی و معنوی 
از  نمونه ای  را  افغانستان  از  آمریکا 
واقعی  نه  و  ظاهری  اقتدار  نتایج 
 2۰ »آمریکایی ها  گفتند:  و  خواندند 
به  طالبان  سرنگونی  برای  قبل  سال 
در  و  کردند  لشکرکشی  افغانستان 
کشتار   طوالنی مدت،  اشغالگری  این 
بار  به  فراوانی  خسارات  و  جنایت  و 
هزینه  همه  این  از  بعد  اما  آوردند 
به  را  حکومت  انسانی،  و  مادی 
این  شدند که  خارج  و  دادند  طالبان 
واقعیت برای همه کشورها درس آموز 

است.«
ارتش  اوضاع  قوا،  کل  فرمانده 
افغانستان  از  خروج  هنگام  آمریکا 
واقعی  ماهیت  نشان دهنده  را 
»آن  گفتند:  و  دانستند  ارتش  این 
آمریکا  ارتش  از  هالیوودی  تصاویر 
نمایش  فقط  او،  امثال  و کشورهای 
آنها  واقعی  ماهیت  که  چرا  است 
دیده  افغانستان  در  که  است  همین 

» . شد
آسیا  مردم شرق  نفرت  انقالب،  رهبر 
و  شدند  یادآور  را  آمریکا  ارتش  از 

دخالت  جا  هر  آمریکایی ها  گفتند: 
هستند. ملت ها  منفور  کنند، 

نظامی  حضور  قوا،  کل  فرمانده 
مایه  نیز  را  منطقه  در  بیگانگان 
ویرانی  و  خسارت  و  اختالف 
»صالح  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
این است که همه کشورها  در  منطقه 
به  متکی  و  مستقل  ارتشی  از 
ارتش های  با  هم افزا  و  خود  ملت 

باشند.« برخوردار  همسایگان 
»ارتش های  افزودند:  انقالب  رهبر 
را  منطقه  امنیت  می توانند  منطقه 
که  دهند  اجازه  نباید  و  کنند  تامین 
منافع  حفظ  برای  بیگانه  ارتش های 
خود، دخالت یا حضور نظامی داشته 

» باشند.
»حوادثی  افزودند:  قوا  کل  فرمانده 
برخی  در  ایران،  شمال غرب  در  که 
است  جریان  در  همسایه  کشورهای 
دادن  از  پرهیز  منطق  همین  با  باید 

شود.« حل  بیگانگان  حضور  مجوز 
مسلح  »نیروهای  گفتند:  ایشان 
اقتدار  با  همواره  ما  عزیز  کشور 
و  می کنند  عمل  عقالنیت  با  همراه 
الگویی برای دیگر  باید  این عقالنیت 
موجود  مسائل  حل  عامل  و  کشورها 
کسی  اگر  که  بدانند  همه  و  باشد 
اول  بَکند  چاه  خود  برادران  برای 

می افتد.« چاه  در  خودش 
سخنانشان  پایان  در  قوا  فرمانده کل 
نیروهای مسلح را برای تداوم افتخار 
افزایش  و  و کشور،  ملت  به  خدمت 
و  مادی  توانایی های  روزافزون 

کردند. موکد  توصیه  معنوی 
قوا،  کل  فرمانده  سخنان  از  پیش 
باقری  محمد  سرلشکر  سردار 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
و  توانمندی ها  از  گزارشی  بیان  با 
امنیتی  و  دفاعی  رزمی،  آمادگی های 
خدمات  همچنین  و  مسلح  نیروهای 
به  مردم،  به  نیروها  این  اجتماعی 
اشاره  افغانستان  در  آمریکا  شکست 
و  این شکست خفت بار  و گفت:  کرد 
و  تجهیزات  از  بزرگی  بخش  تخلیه 
در منطقه، و شکست  آنها  پایگاه های 
روزه   ۱2 نبرد  در  صهیونیستی  رژیم 
موسوم به شمشیر قدس، نشانه های 

است. آمریکا  افول  در  تسریع 
در  همزمان  که  مراسم  این  در 
نیروهای  افسری  دانشگاه های 
تصویری  ارتباط  طریق  از  مسلح 
سرتیپ  سردار  می شد،  دریافت 
امام  دانشگاه  فرمانده  غالمی  پاسدار 
حسین)ع(، امیر سرتیپ دوم خلبان 
شهید  دانشگاه  فرمانده  رودباری 
ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار 
علوم  دانشگاه  فرمانده  بختیاری 
فعالیت ها،  از  امین گزارشی  انتظامی 
این  تحصیلی  برنامه های  و  اقدامات 

کردند. بیان  دانشگاه ها 
پرچم  اعطای  سوگند نامه،  قرائت 
جدید،  به  قدیم  دانشجویان  توسط 
توسط  مشترک  سرود  اجرای 
از  میدان  در  مستقر  دانشجویان 
مشترک  مراسم  برنامه های  دیگر 
مسلح  نیروهای  دانش آموختگی 
کل  ستاد  رئیس  همچنین  بود. 
اجازه  کسب  با  مسلح  نیروهای 
از  تعدادی  به  قوا  کل  فرمانده  از 
افسری  دانشگاه های  برگزیدگان 

داد. سردوشی  و  درجه 

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب:

تامین امنیت با تکیه بر دیگران توهم است

»مختاری« نماینده 
رئیسی در هیات امنای 
دانشگاه اهل بیت شد

محمد حسین  حکمی  در  رئیس جمهوری 
مختاری را به عنوان نماینده خود در هیات 
امنای دانشگاه بین المللی اهل بیت منصوب 
کرد. در متن حکم سید ابراهیم رئیسی برای 
بند)2(  ر اجرای  مختاری آمده است که » 
بین المللی  دانشگاه  اساسنامه   )۸( ماده 
اهل بیت علیهم السالم مصوب ۱۳۹۳,۱.۱۹ 
به  عنایت  با  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
پژوهشی  علمی  ارزشمند  تجارب  و  سوابق 
عنوان  به  این حکم  موجب  به  جناب عالی، 
امنای  هیات  در  رئیس جمهور  »نماینده 
دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السالم« 
آن  روزافزون  توفیقات  می شوید.  منصوب 
انجام  در  محترم  اعضای  سایر  و  جناب 
آرمان های  تحقق  محوله،  وظایف  شایسته 
دوم  گام  بیانیه  ویژه  به  و  اسالمی  نظام 
متعال  خداوند  درگاه  از  اسالمی  انقالب 

خواستارم.«

انتقاد وزیر امور خارجه از دوگانه های 
آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای

نمی خواهند طلب 10 میلیارد 
دالری ایران را آزاد کنند

و  ایران  میان  هسته ای  مذاکرات  روند  توقف 
اروپایی  طرف های  تا  شده  سبب   ۵+۱ کشورهای 
میز  به  بخواهند  ایران  از  بی گاه  و  آمریکایی گاه  و 
اخیر  هفته  در  که  درخواستی  برگردد.  مذاکرات 
لحنی هشدار آمیز به خود گرفت به گونه ای که وزیر 
مذاکره  پنجره  که  کرد  تاکید  فرانسه  خارجه  امور 
امیرعبداللهیان،  بود.  نخواهد  باز  ایران  برای  ابد  تا 
با  گذشته  روز  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
صداوسیما  یک  شبکه  یک  نگاه  برنامه  در  حضور 
همین  در  او  داد.  ارائه  زمینه  این  در  توضیحاتی 
مهم  ما  برای  مذاکره  است: »در مسیر  راستا گفته 
نیت جدی حضور  و  اراده  با  مقابل  است که طرف 
پیدا کند و حتما روش و رفتار طرف مقابل می تواند 
داشته  مذاکرات  خروجی  در  تعیین کننده ای  نقش 
باشد« وزیر امور خارجه در ادامه با بیان اینکه »ما 
در دانش و فناوری هسته ای به نقطه ای رسیده ایم 
که برای تامین نیازهای دارویی کشور در این حوزه 
گفت:  یافته ایم«،  دست  خوبی  پیشرفت های  به 
هسته ای  فعالیت های  می خواهند  »آمریکایی ها 
ایران را به نقطه برجام برگردانند در حالی که حاضر 
را  ایران  بلوکه شده  پول  از  دالر  میلیارد   ۱۰ نیستند 

کنند.« آزاد 
سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  امیرعبداللهیان 
آمریکایی  مقامات  اخیر  اظهارات  از  برخی  درباره 
طرح  و  هسته ای  مذاکرات  بحث  در  اروپایی  و 
B گفت: »بخشی از سخنان  عناوینی همچون پالن 
چراکه  تهدید.  نوعی  به  هم  است،  بلوف  هم  آنها 
برگردیم.  مذاکرات  میز  به  زودتر  ما  می خواهند 
از  را  ایران  به طرف های مقابل گفتم که مردم  من 
طرح های C و B نترسانید و اگر نیت واقعی دارید 
برای  مالک  کنید.  ایجاد  تغییر  خودتان  رفتار  در 
عمل  و  قضاوت  رفتار  براساس  و  است  رفتار  ما 
طلبکاری  و  حرف  از  غیر  به  آنها  از  ما  و  می کنیم 
ایران  طلب  موضوع  ندیده ایم.«  چیزی  متاسفانه 
امور خارجه  بود که وزیر  بریتانیا دیگر مساله ای  از 
در این برنامه زنده تلویزیونی به آن اشاره کرد. او 
در پاسخ به سوالی درباره آخرین نتیجه رایزنی ها، 
وزیر  وعده های  به  ایران  اعتمادی  بی  بر  تاکید  با 
امور خارجه بریتانیا، گفته است: »در دیداری که با 
ایشان  داشتیم  نیویورک  در  انگلیس  خارجه  وزیر 
و  پیگیری کند  را  موضوع  این  داد که  قول  ما  به 
توضیحاتی را در این ارتباط داد و ما به آنها گفتیم 
منتظر  ما  و  نیست  مالک  ما  برای  شما  وعده  که 
وصول  را  ما  طلب  می مانیم که  شما  عملی  اقدام 
صورت  انگلیس  سوی  از  اقدام  این  اگر  و  کنید 
طرف های  از  یکی  که  بگوییم  می توانیم  ما  بگیرد 
است.« داده  انجام  عملی  اقدام  ما  مذاکره کننده 

اختالفات ایجاد شده میان ایران و آذربایجان یکی 
خارجه  امور  وزیر  اشاره  مورد  موضوعات  از  دیگر 
این  واقعیت   « بیان کرد:  راستا  همین  در  او  بود. 
خارجی  بازیگران  تحرکات  این  پشت  در  است که 
قرار  تروریست هایی  و  صهیونیست ها  جمله  از 
هستند.  منطقه  ناامن سازی  دنبال  به  که  دارند 
آذربایجان  بزرگ  همسایه  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  رد  را  پیام هایی  دیپلماتیک  در مسیر  ما  و  است 
است  ممکن  هستیم.  خوش بین  و  کرده ایم  بدل 
برخی  تاثیر  تحت  آذربایجان  جمهوری  مقامات 
و  باشند  گرفته  قرار  منطقه  در  دشمنان  تحرکات 
با  ما  دارد.  مساله  این  در  ریشه  اظهارات  از  برخی 
نگاه دوستانه  در عین حال  و  قاطعیت  حساسیت، 
و  رصد  را  مسائل  این  آذربایجان  خود  همسایه  به 

می کنیم.« مدیریت 

عزم مجلس یازدهم 
در تصویب طرح 

شفافیت آرای نمایندگان
یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
بر  یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
عزم پارلمان برای تصویب طرح شفافیت آرا 

نمایندگان تاکید کرد.
طالقان،  مردم  نماینده  حدادی  علی 
مجلس  در  نظر آباد  و  چهارباغ  ساوجبالغ، 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در 
توییتر، نوشت: »مجلس یازدهم در اجرای 
و  مردم  آگاهی  افزایش  جهت  شفافیت 
اعتماد آنها به حوزه قانون گذاری کشور مصم 
است. به موجب طرح  شفافیت، مردم از نظر 
و  مختلف  لوایح  و  طرح  درباره  نمایندگان 
موضوعات  مطرح در مجلس مطلع می شوند. 
لوایح   و  طرح ها  به کارآمدسازی  طرح  این 
مردم  اعتمادسازی  و  اطمینان  همچنین  و 
کمک می کند.« طرح شفافیت آرا نمایندگان 
در  یازدهم  پارلمان  کار  به  آغاز  با  مجلس 
به  مرتبه  یک  و  خورد  کلید  کمیسیون ها 
صحن علنی آمد ولی با دست رد نمایندگان، 
به کمیسیون های تخصصی برگشت و حاال 
دوباره  نهایی،  های  از چکش کاری  و پس 
قرار  مجلس  علنی  بررسی صحن  نوبت  در 
گرفته است. پیش از این محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس تاکید کرده بود که این طرح 
تصویب می شود. یازدهم  در مجلس  حتما 

آغاز تحقیق و تفحص 
مجلس از سازمان 

سنجش
طرح  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سنجش  سازمان  از  تحقیق و تفحص 
کمیسیون  سخنگوی  کردند.  آغاز  را 
ایسنا، گفته  به  این خبر  اعالم  با  آموزش 
سازمان  در  شبهاتی که  دلیل  »به  است: 
تفحصی  و  تحقیق  دارد،  وجود  سنجش 
احمد  است.«  آغاز شده  سازمان،  این  در 
طرح  آغاز  چرایی  درباره  فالحی،  حسین 
سنجش  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق 
در  نمایندگان  »پرسش  است:  گفته 
این  در  که  است  هزینه هایی  خصوص 
شده  پرداخته  خاصی  افراد  به  قسمت، 
ما  بحث  مورد  سنجش  سازمان  و کلیت 
بخش  در  مجلس  نماینده  این  نیست.« 
که  کرده  تاکید  خود  اظهارات  از  دیگری 
ایرادات  به  ربطی  تفحص  و  تحقیق  این 
گذشته  سال  کنکور  سواالت  در  موجود 
افشای  درباره  شده  مطرح  مطالب  و 
با  همچنین  او  ندارد.  کنکور  سواالت 
رئیس  شدن  ممنوع الخروج  خبر  تکذیب 
»سازمان  کرد:  بیان  سنجش،  سازمان 
است  اعتماد  مورد  سنجش، یک سازمان 
و  داریم  اعتماد  آن،  کلیت  به  نیز  ما  و 
جزئیات  برخی  در  فقط  ما  پرسش های 
سازمان  رئیس  خدایی،  ابراهیم  است.« 
در  را  جوابیه ای  راستا  همین  در  سنجش 
اختیار مجلس قرار داد. در بخشی از این 
از  استقبال  »ضمن  است:  آمده  جوابیه 
و  سنجش  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق 
واریز  ارتقای  خصوص  در  آموزش کشور، 
شرکت  حساب  از  تومان  میلیون  صدها 
تعاونی به حساب شخص رئیس سازمان 
باید اعالم کنیم اینجانب در طول ۹ سالی 
که به عنوان رئیس سازمان بودم دو مورد 
سال  در  تومان  میلیون   ۳۰ مبلغ  به  وام 
۹2 و 2۵۰ میلیون تومان در سال ۹۴ اخذ 
هر  پیش  مدت ها  خوشبختانه  که  کردم 
وام تسویه شده است، شرکت مذکور  دو 
سالیانه به اکثر کارکنان سازمان وام داده 
و اشاره نماینده مذکور در واریز یک مورد 
حساب شخصی  به  تومان  میلیون  صدها 
تسهیالت  همین  بر  ناظر  سازمان  رئیس 

است.« 

رهبر انقالب در دیدار ویدئویی 
با دانش آموختگان نیروهای 
مسلح به حوادث شمال غرب 
ایران اشاره کردند و با بیان 
اینکه »کسانی که به این توهم 
دچارند سیلی آن را به زودی 
خواهند خورد چرا که دخالت 
مستقیم یا غیرمستقیم 
بیگانگان در امنیت و جنگ و 
صلح هر کشوری، فاجعه ای 
مصیبت بار است«، بر لزوم 
تامین امنیت منطقه توسط 
کشورهای منطقه تاکید کردند.

|پیام ما| رهبر انقالب به صورت ویدیویی با دانش آموختگان نیروهای مسلح دیدار کرده و به مسائل شمال غرب ایران و 
اختالفات ایجاد شده میان تهران و باکو اشاره کردند. رهبری بر جلوگیری از دخالت ارتش های بیگانه در منطقه خاورمیانه 

تاکید کردند و این مهم را راه حل مشکالت شمال غرب ایران برشمردند.

جنس  آن  از  عراقچی  عباس  سید 
سابقه کار  است که  ایرانی  دیپلمات های 
وزارت  در  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  با 
میان  حسنه  رابطه  دارد.  را  خارجه  امور 
او و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
شد  سبب  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
امور  وزیر  سیاسی  معاون  عنوان  به  تا 
ایران،  مذاکره کنندگان  از  یکی  و  خارجه 
چه  و  برجام  توافق  انعقاد  از  پیش  چه 
پس از آن ظاهر شد. او در ماه های آخر 
دولت روحانی و ابتدایی دولت جو بایدن 
مذاکره کننده  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
ارشد ایران با ۱+۵ به شمار می رفت ولی 
ایران  در  رئیسی  آمدن دولت  با روی کار 
و کمرنگ تر  نقشش کمرنگ تر  رفته  رفته 
عنوان  به  او  بود که  پیش بینی  قابل  شد. 
مدافع برجام با وزیر امور خارجه ای چون 
همیشگی  منتقدان  از  که  امیرعبداللهیان 
نتواند  می رود،  شمار  به  توافق  این 
پیش بینی  باشد.  داشته  را  الزم  همکاری 
که خیلی زود محقق شد و او جای خود 
سیاسی  معاونت  در  کنی  باقری  به  را 
عبداللهیان  امیر  داد.  خارجه  امور  وزارت 
همچنین عراقچی را به عنوان مشاور خود 
انتخاب کرد ولی کاهش نقش او در این 

بود. مشهود  وزارتخانه 

عنوان  به  پیش سرانجام  روز  دو  یکی  او 
خارجی  روابط  راهبردی  شورای  دبیر 
انتصابی  شد.  منصوب  اسالمی  جمهوری 
از  تقدیر  تحلیلگران  برخی  سوی  از  که 
قدرت  ساختار  جانب  از  او  اقدامات 
در  می شود.  محسوب  اسالمی  جمهوری 
همین راستا کمال خرازی، رئیس شورای 
گذشته  روز  خارجی  روابط  راهبردی 
توصیه  و  اشاره  او  انتصاب  چرایی  به 
این  دالیل  اصلی ترین  از  یکی  را  رهبری 
مقام  »نظر  کرد:  تاکید  و  برشمرد  مهم 
آقای  جناب  مورد  در  رهبری  معظم 
ایشان  از  است که  بوده  این  نیز  عراقچی 

دبیری  برای  لذا  شود؛  استفاده  شورا  در 
اعضای  اکثر  و  گرفته شدند  نظر  در  شورا 
توانایی های  از  که  شناختی  با  نیز  شورا 
مقام  نظر  از  اطالع  با  و  دارند  ایشان 
استقبال  گزینش  این  از  رهبری  معظم 
شورای  اعضای  قانون  براساس  کردند.« 
خود  آرا  با  باید  خارجی  روابط  راهبردی 
قرار  از  ولی  منصوب کنند  را  جدید  دبیر 
این  رهبری،  توصیه  به  توجه  با  معلوم 
اجرایی  خارجی  روابط  شورای  در  مهم 
راستا  همین  در  خرازی  چنان کنه  نشده 
رسمی  رای گیری  »مراسم  است:  گفته 

نگرفت.« صورت 

تشریح چرایی انتصاب سید عباس عراقچی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی 

خرازی: نظر رهبری بود

بین الملل

رئیس جمهوری به ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت 
دستور داد هر چه سریع تر 
با برگزاری نشستی فوری، 
راهکارهای ایجاد ثبات در 
بازار را بررسی کنند

مساله افزایش قیمت اقالم مصرفی مردم 
در ایران در یکی دو سال اخیر، به ویژه پس 
از اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی 
تاریخ جهان از سوی ایاالت متحده آمریکا 
از  پاره ای  شد.  ظاهر  بحران  یک  حد  در 
از کاالهای مصرفی مردم  اوقات بسیاری 
در بازار موجود نبود یا اگر هم بود، قیمت 
آن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده 
بود. اتفاقی که مستقیما بر سبد مصرفی 
درآمدی  پایین  دهک های  و  خانوارها 
جامعه ایران تاثیر گذاشته است. چنان که 
مصرفی  اقالم  رسمی  گزارش های  برابر 
مردم از لبنیات گرفته تا پروتئین ها یکی 

پس از دیگری حذف شدند. 
همه این ها سبب شد که مسئوالن مربوطه 
در  مردم  مصرفی  اقالم  تامین  لزوم  بر 
کنار ایجاد ثبات قیمت آنان در بازار تاکید 
کنند. تاکیدی روز گذشته از سوی ابراهیم 
نیز صورت  ایران  رئیس جمهوری  رئیسی، 
اقتصادی  ستاد  جلسه  در  که  او  گرفت. 
اعضای  به  می کرد،  سخنرانی  دولت 
سریعتر  هرچه  داد که  دستور  ستاد  این 
تثبیت  و  کنترل  برای  الزم  برنامه های 
آن  و  را پیش بینی کرده  بازار  قیمت ها در 
سیزدهم  دولت  رئیس  کنند.  اجرایی  را 
همچنین خواستار برگزاری نشستی فوری 
در ستاد اقتصادی دولت با موضوع کنترل 

قیمت ها شد. این مساله پس از آن صورت 
قیمت  گذشته  روز  دو  یکی  در  گرفت که 
با  دیگر  بار  ایران  بازار  در  لبنیات  و  میوه 
افزایش قیمت مواجه شده بود. این دستور 
در شرایطی صادر می شود که پیش از این 
الگوی کنترل دستوری بازار بارها از سوی 

است.  خورده  شکست  دولت ها 
بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این نظرند 
که این شیوه در چهار دهه گذشته ناکارآمد 
یحیی  منتقدان  این  از  یکی  است.  بوده 
امسال گفته  ابتدای  است که  آل اسحاق 
بود: » تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده 
که کنترل قیمت با دستور، جریمه، شالق و 
بگیر و ببند یا حتی خواهش و تمنا، سرابی 
از  بهره گیری  بدون  بازار  و  نیست  بیش 
ابزارهای اقتصادی و کم و زیاد کردن عرضه 
و تقاضا به قیمت تعادلی نمی رسد«. باید 
دید دولت رئیسی با تکرار این شیوه چه 

تجربه ای را از سر می گذارند. 
دیگر  از  ایران  نفتی  درآمدهای  بررسی 
هماهنگی  شورای  نشست  موضوعات 
اقتصادی دولت بود. در این جلسه معاون 
کارگروه های  و  رئیس جمهور  اقتصادی 
وضعیت  آخرین  از  گزارشی  مربوطه 
برنامه های  و  کالن  اقتصاد  متغیرهای 
پیشنهادی 27گانه با رویکرد مساله شناسی 

کردند.  ارائه  اقتصادی  مسائل  حل  و 

رئیس جمهور بر لزوم کنترل قیمت اقالم مصرفی مردم تاکید کرد

تکرار نسخه کنترل دستوری بازار 
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است  پر شده  درحالی  پردیسان  خالی  صندلی 
که ماه های گذشته صحبت از نام های مختلفی 
در میان بود. از سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس تا مسعود منصور، رئیس 
سازمان جنگل ها. امیر سرتیپ محمدحسن نامی 
هم از جمله دیگر افرادی بود که نامشان در این 
میان شنیده شد. کشمکش ها برای گرفتن این 
پست تا جایی پیش رفت که برای تعدادی از این 
اسامی کارزار حمایت شکل گرفت و تالش ها برای 
آنکه هر کدام از این افراد به ریاست سازمان برسند 
شائبه سیاسی کاری را  مطرح کرد. با این همه در 
نهایت بعد از حدود چهار ماه رئیس جدید این 

سازمان انتخاب شد.
تهران  دانشگاه  آموخته  دانش  سالجقه  علی 
است. مدرک کارشناسی اش در رشته  مهندسی 
منابع طبیعی - آبخیزداری از  دانشگاه تهران و 
مهندسی  رشته  در  ارشدش  کارشناسی  مدرک 
آبخیز- سیالب از همین دانشگاه بوده است. او 
همچنین دانش آموخته دکتری مهندسی رودخانه 
از دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دکتری مهندسی 

ریاست  است.  آمریکا  فلوریدای  از  را  آب  منابع 
ریاست  همچنین  و  ایران  آبخیزداری  انجمن 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کارنامه 

فعالیت او دیده می شود. 
سالجقه البته در سازمان محیط زیست هم سمت 
داشته و از سال ۸6 تا ۸7 مدیر کل مشارکت های 
مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست 
سازمان محیط زیست کشور بوده و از سال ۹۸ 
تا کنون هم رئیس اتحادیه انجمن های علمی 
منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن 

مهندسی منابع آب ایران بوده است.
یکی از سمت های مهم و پرچالش او اما حضورش 
در ریاست سازمان جنگل ها بود؛ ریاستی کم عمر 
و پرچالش که در نهایت منجر به برکناری او از 

این سمت شد.

انتقاد، باعث برکناری 
از سازمان جنگل ها

تیر ماه سال ۸۹ بود که سالجقه رئیس سازمان 
جنگل ها شد. او پیش از آنکه در این سمت قرار 

بگیرد، رئیس انجمن آبخیزداری ایران و رئیس 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود و دست 
ریاست  کرسی  بر  شریفی  فرود  جای  به  آخر 
سازمان جنگل ها، مراتع  و آبخیزداری کشور تکیه 
زد اما عمر ریاستش بر این سازمان کوتاه بود و در 
حدود یک سال بعد زمزمه های استعفا و بعد خبر 

برکناری اش آمد.
با   مرداد ماه سال ۹۰ سالجقه در گفت و گویی 
مهر درباره این ماجرا گفت: »بنده استعفا نکردم 
برای  منابع طبیعی  زیرا  کردند،  برکنار  مرا  بلکه 
ضمن  ندارد،  اولویت  جهاد کشاورزی  مسئوالن 
اینکه این موضوع سال گذشته هم با آتش سوزی 
جنگل ها بیشتر خود را نشان داد، چراکه وزیر 
حتی یک بار هم با سازمان تماس نگرفت تا از 
وضعیت آتش سوزی در جنگل ها اطالعی کسب 
کند. سال گذشته بخش زیادی از جنگل ها در 
حال سوختن بود و ماهواره ها علیه کشور تبلیغ 
می کردند اما وزیر جهاد کشاورزی یک بار هم از 

ما سوالی نکرد.«
بخش  برای  بسته   ۱۰« بود:  همچنین گفته  او 

کشاورزی تدوین شد اما در منابع طبیعی با وجود 
اعالم و اصرار ما هیچ کاری انجام نگرفت؛ بنابراین 
وزارتخانه  به  و  تدوین کردیم  را  بسته  خودمان 
فرستادیم اما هیچ خبری نشد. بنده از روز اول 
هم به وزیر اعالم کردم که با تکه تکه شدن منابع 
طبیعی مخالفم و باید از این منابع حفاظت کرد.« 
همان زمان یکی دیگر از دالیل برکناری سالجقه 
از ریاست سازمان جنگل ها را عالءالدین پسیان، 
معاون وقت توسعه منابع انسانی سازمان جنگل ها 
بیان کرد. او در مرداد ماه سال ۹۰ به فارس گفت: 
»بركناری علی سالجقه به دلیل اختالفات ایشان 
با وزارت جهاد كشاورزی در زمینه اجرای باغ شهرها 
و واگذاری زمین به افرادی كه تاكنون زمین های 

منابع طبیعی را تصرف كرده اند، بوده است.«
به گفته پسیان، وزارت جهاد كشاورزی اعالم کرده 
بود که اگر زمین انفال به هر طریقی در تصرف 
فرد یا افرادی باشد همچنان به زراعت و عملیات 
خود ادامه دهند و در این زمینه تنها تفاوت بین 
كشاورزان و زمین خواران در نظر گرفته شود. »از 
از سوی  طریق  هر  به  موضوع  این  آنجایی كه 

كشاورز و یا زمین خوار موجب تصرفات زمین های 
منابع طبیعی می شود، سازمان  جنگل ها و در راس 
آنها رئیس این سازمان همواره این نظر را مورد 
نقد و انتقاد قرار می داد. این در حالی است که 
از نظر سازمان جنگل  ها اجرای طرح باغ شهرها 
موجب از دست رفتن 2 میلیون هكتار از منابع 
طبیعی می شود كه سودی هم برای كشور ندارد.«
این برکناری عنوان  اما دلیل دیگری هم برای 
سازمان  معاونت های  برخی  الحاق  بود؛  شده 
جنگل ها از جمله معاونت آبخیزداری به معاونت 
معاونت  و  جهاد کشاورزی  وزارت  خاک  و  آب 
اراضی  امور  سازمان  به  اراضی  امور  و  حفاظت 
کشور. این مهم ترین مورد اختالف سالجقه با 
صادق خلیلیان بود. خلیلیان، که سالجقه را به 
دلیل این انتقادات و اختالف ها برکنار کرد، وزیر 
وقت وزارت جهاد کشاورزی بود که حاال استاندار 
خوزستان شده است. او در جلسه روز یکشنبه 
۱۴ شهریورماه درحالی توانست رای هیات دولت 
برای استانداری خوزستان را بگیرد که این استان 
با انبوهی مشکالت محیط زیستی در هم تنیده و 

با تنش آبی درگیر است.

سالجقه و تحصیالت در حوزه آب
سالجقه همچنین کتابی با نام »محاسبه و 
ارزیابی رد پای آب« به همراه کاوه مدنی، منتشر 
این کتاب  برای  توضیحی که  در  است.  کرده 
به حضور  اعتقاد  آمده: »…وقتی که  نوشته اند 
آب در همه اجزای مصرفی زندگی را بپذیریم، 
دولت مردان  و  سیاستمداران  قانون گذاران، 
کشورهای کم آب نیز می توانند مناسبات درونی و 
بیرونی خود را به نحوی طراحی و برنامه ریزی 
کنند که ضمن استفاده از تمام مواهب الهی، فکر 
کم آبی )که امروز تمامی ارکان حیات خود را تحت 
تاثیر قرار داده است( توسعه اقتصادی اجتماعی 
آنها را تحت تاثیر قرار ندهد. توجه نکردن به این 
واقعیت مهم و تنها تکیه بر منابع آب شیرین 
همه  شده  موجب  دسترس  در  و  محدود 
برنامه ریزان و طراحان، به ویژه در کشورهای کم آب 
غفلت کنند و فقط ندای بی آبی را در هر محفل و 
مجلس سر دهند؛ ولی به داشته های خود و به 
جریان نامرئی آبی که با دبی های سرسام آور در 
هر لحظه از کشور خود خارج و به آن وارد می شود 
یا حتی در درون کشور، خانه ها و کوی و برزن 
ساری و جاری است، هیچ وقوفی ندارند.« این 
کتاب در سال ۱۳۹7 و توسط انتشارات دانشگاه 

تهران منتشر شد.
که  زیست  محیط  سازمان  رئیس  حاال 
تحصیالتش در حوزه آب است، در حالی در میان 
تنش آبی، فرونشست گسترده زمین ها، تمام 
شدن آبخوان کشور، سدسازی های گسترده در 
سال های گذشته و سایر مشکالت محیط زیستی 
کشور برای ریاست این سازمان انتخاب شده که 
همچنان بیم از سنگ اندازی ها، افزایش توسعه 
نامتوازن، گسترش معدن کاوی در مناطق مختلف 
و... از جمله نگرانی های عمده برای آینده محیط 

زیست کشور است.
 باید دید رئیس جدید سازمان با وجود تخصص 
و  دانشگاهی  مراکز  در  حضور  و  زمینه  این  در 
تحقیقاتی مرتبط از سویی و از سوی دیگر تجربه 
کوتاه در سازمان جنگل ها چطور می تواند با این 
چالش ها کنار بیاید و عمر ریاست او بر سازمان 

چطور و چگونه خواهد گذشت؟

پس از ماه ها کشمکش برای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس این سازمان مشخص شد

سالجقه بر صندلی پردیسان نشست
سالجقه در سازمان محیط زیست هم سمت داشته و از سال 86 تا 87 مدیر کل مشارکت های مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد 

محیط زیست سازمان محیط زیست کشور بوده

کیومرث کالنتری معاون 
 سازمان محیط زیست 

درگذشت 
سازمان  طبیعی  زیست  محیط  معاون 

درگذشت. زیست  محیط  حفاظت 
کیومرث کالنتری پس از یک دوره طوالنی 
کرونا،  به  ابتال  با  سرطان،  بیماری  تحمل 

شتافت. باقی  دیار  به  شنبه،  شامگاه 
سازمان  پیشین  رییس  کالنتری،  عیسی 
در  دیروز  ظهر  زیست  محیط  حفاظت 
گفت:  کالنتری،  مرحوم  یادبود  مراسم 
»جامعه محیط زیست و محیط بانی کشور 
داد.« دست  از  را  بزرگوار  و  صادق  خادمی 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پیشین  رئیس  زیست،  محیط  حفاظت 
کالنتری  کیومرث  مرحوم  سازمان  این 
افزود:  و  دانست  صادق  خدمتگزاری  را 
محیط بان  و  زیست  محیط  »جامعه 
داد،  دست  از  را  بزرگواری  و  صادق  خادم 
من  و  دوست داشتنی  محبوب،  شخصیتی 
فقید  این  رفتار  و  اعمال  هستم  مطمئن 
همکاران  بین  در  الگو  یک  سازمان  برای 

می ماند.« باقی 
همکاران  از  را  کالنتری  مرحوم  او 
پایدار  توسعه  به  همواره  مثبت اندیش که 
محیط  و  داشت  اعتقاد  زیست  محیط 
کنار  در  بود  شناخته  خوب  را  زیست 
همکاران محیط بان و فعاالن محیط زیست 

نست. ا د
سازمان  یار دیرین  این  فقدان  کالنتری 
تاسف بار  بسیار  را  کشور  زیست  محیط 
کیومرث  دکتر  »زنده یاد  افزود:  و  دانست 
پیشکسوتان  و  محیط بانان  از  کالنتری 
حفظ  در  خستگی ناپذیر  و  نیک اندیش 
طبیعت و محیط زیست کشور بود، مرحوم 
و  تعهد  نمی آسود،  طاقت فرسا  زحمات  از 
تالش بی وقفه در حفظ و صیانت از محیط 

بود.« با ارزش  ویژگی های  از  زیست 
در  کالنتری  »مرحوم  داد:  ادامه  کالنتری 
سمت های  صادقانه،  خدمتگزاری  طول 
در  را  مختلفی  مدیریت  و  محیط بانی 
ستاد  کشور،  کوچک و بزرگ  استان های 
از  همچون  را  سازمان  معاونت  و  سازمان 
با موفقیت طی کرده  به سرداری  سربازی 
است و یاد و خاطره این زنده یاد و اسطوره 
ابد بر تارک این مرز و بوم و  مقاومت، تا 
تاریخ سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

می ماند.« جاوید 
کیومرث کالنتری متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه و 
دارای مدرک دکتری حقوق محیط زیست 
از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 
از این در سمت های معاون  او پیش  بود. 
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط 
دفتر  کل  مدیر  زیست،  محیط  سازمان 
محیط  سازمان  اطالعات  فناوری  و  آمار 
سازمان  آموزش  دفتر  مدیر کل  زیست، 
زیست  محیط  مدیرکل  زیست،  محیط 
محیط  حفاظت  مدیر کل  تهران،  استان 
حفاظت  مدیرکل  اصفهان،  استان  زیست 
مدیرکل  کرمانشاه،  استان  زیست  محیط 
و  غربی  آذربایجان  استان  زیست  محیط 
مدیرکل محیط زیست استان ایالم خدمت 
یک  پس از  شنبه  شامگاه  که  است  کرده 
دوره طوالنی بیماری، در بیمارستان پارس 
تهران دار فانی را وداع گفت و پیکرش در 
سپرده  خاک  به  )کرمانشاه(  زادگاهش 

می شود.

دوازدهمین رئیس سازمان محیط زیست کشور در حالی دیروز انتخاب شد که حدود چهار ماه از تشکیل دولت سیزدهم و روی کار آمدن 
ابراهیم رئیسی می گذرد. در تمام ماه های گذشته انتظار برای انتخاب رئیس این سازمان مهم به تعویق افتاد و در این میان نام های 

مختلفی برای سکان داری این سازمان به میان آمد. در نهایت اما »علی سالجقه« برای این ِسمت انتخاب شده است.

سالجقه در سال های ۸7 تا 
۹۱ رئیس انجمن  آبخیزداری 

ایران و از سال ۸۸ تا ۹۰ رئیس 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 
تهران بوده است. او همچنین از 
سال ۹2 تا ۹۵ رئیس پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران بوده و در سازمان 

محیط زیست هم مسئولیت 
داشته است

تیر ماه سال ۸۹ بود که سالجقه 
رئیس سازمان جنگل ها شد. او 
پیش از آنکه در این سمت قرار 
بگیرد، رئیس انجمن آبخیزداری 

ایران و رئیس دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه تهران بود و 

دست آخر به جای فرود شریفی 
بر کرسی ریاست سازمان 

جنگل ها، مراتع  و آبخیزداری 
کشور تکیه زد اما عمر ریاستش 

بر این سازمان کوتاه بود

این سوال درباره رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در 

کشوری است که چند سالی با 
مصائب ناشی از برهم خوردن 

تعادل اکولوژیک، توسعه ناپایدار 
و انتشار آلودگی ها دست به 

گریبان است

|  
س 

فار
  |

رییس  درباره  سوال  این  اگر  خصوصا 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
با  است  سالی  چند  که  باشد  کشوری 
تعادل  خوردن  برهم  از  ناشی  مصائب 
انتشار  و  ناپایدار  توسعه  اکولوژیک، 

است. گریبان  به  دست  آلودگی ها 
مدیران  انتصاب  نحوه  آنکه  نخست 
گروهی  نظرات  پایه  بر  کشور  در  ارشد 
این  معیارهای  که  است  بسته  نسبتا 
شفاف  جامعه  عموم  برای  انتخاب 
نیز  منصوب  مدیران  برنامه های  نیست. 
معموال به صورت شفاف در اختیار عموم 
بدنه  آن  چه  جامعه،  نمی گیرد.  قرار 
غیرمتخصص  اکثریت  چه  و  متخصص 
افراد  نام  با  ناگهانی  صورت  به  معموال 
یا  سازمان  یک  مسئول جدید  عنوان  به 
وزارتخانه روبرو می شوند و برای بررسی 
مجبورند  ناچار  به  انتصاب  ارزیابی  و 
تحصیلی  مدرک  و  گذشته  سوابق  به 
که  کنند  رجوع  شده  معرفی  مسئول 
نیست.  هم  بی خطا  رجوع  این  معموال 
)انتصاب  خاص  مورد  این  در  اگرچه 
زیست(  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
تحصیالت  دارای  شده  منصوب  رئیس 
علمی  و  اجرایی  سوابق  و  مرتبط  عالی 
دانشکده  ریاست  جمله  از  مشخصی 

ریاست  و  تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
نگرانی های  به  همین،  و  است  کشور 
که  زیست  محیط  حوزه  دغدغه مندان 
این روزها تقریبا تمامی جامعه را شامل 
اما  می دهد.  مناسبی  پاسخ  می شود 
ادوار  اجرایی  و  علمی  سوابق  به  رجوع 

نیست. کافی  گذشته 
نکته دوم، فاصله ای است که بین عملکرد 
علمی مدیران در دانشگاه و محیط علمی 
دستگاه های  در  آنها  اجرایی  عملکرد  و 
اجرایی و دولتی وجود دارد. طبیعی است 
هیچگاه  کارشناسی  نظرات  اجرای  که 
امکان پذیر  کمال  و  تمام  صورت  به 
ماموریت های  شرایط  که  چرا  نیست 
متغیرهای  تابع  سازمان ها،  اجرایی 
در  موارد،  بسیاری  در  عدیده ای است که 
توجه  آن  به  کمتر  علمی  پژوهش های 
همچون  مواردی  متغیرها  این  می شود. 
اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  وضعیت 
سازمان  مورد  در  و   - کشور  فرهنگی  و 
شرایط  حتی  زیست  محیط  حفاظت 
اقلیمی – را شامل می شوند که همگی با 
سهمی متفاوت در تصمیم گیری ها دخیل 
که  نیست  ذهن  از  دور  پس  هستند. 
حتی مشهورترین و عالی ترین چهره های 

عملکرد  است  ممکن  نیز  آکادمیک 
باشند. نداشته  مناسبی  اجرایی 

سایر  است که  تعاملی  نیز  سوم  موضوع 
سازمان  نظیر  دستگاه  یک  با  دولت  بدنه 
که  چرا  دارند.  زیست  محیط  حفاظت 
هر  آشیل های  پاشنه  از  یکی  همواره 
محیط  حفاظت  سازمان  ریاست  دوره 
بوده  دولت  درون  تعامل  همین  زیست، 
مواقع  اکثر  در  باید گفت که  متاسفانه  و 
توسط  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
خود  اصلی  ماموریت های  از  دولت  خود 
با  که  آمده  پیش  بسیار  است.  بازمانده 
اول،  معاون  یا  جمهوری  رئیس  دستور 
اظهار  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
کنار  تصمیم  یک  درباره  کارشناسی  نظر 
گذاشته شده یا باالجبار طرحی را تصویب 
کرده که از نظر بدنه کارشناسی اش مغایر 
اصول  و  زیستی  محیط  مالحظات  با 
نمونه های  است.  بوده  پایدار  توسعه 
و  صنایع  جانمایی  در  را  آن  فراوان 
معادن، تایید استاندارد خودرو و سوخت 
کشور  عمرانی  طرح های  از  بسیاری  و 
حفاظت  سازمان  ضعف های  دیده ایم. 
انسانی  منابع  و  بودجه  در  زیست  محیط 
و گاه در حوزه کارشناسی خود به تنهایی 

دارند. دیگری  داستان 

سازمان  رئیس  شرایطی،  چنین  در 
و  باالترین  زیست  محیط  حفاظت 
تعیین  برای  دولت  چهره  تاثیرگذارترین 
زیست  محیط  حفاظت  مشی های  خط 
این  سکان  عمال  و  نیست  کشور  در 
دستگاه های  دست  به  تصمیم گیری 
را  توسعه کشور  دیگری است که وظیفه 
که  داده  نشان  تجربه  و  دارند  برعهده 
سیاهه  شدن  پربارتر  از  مهم تر  چیزی 
عملکرد چهار ساله یا هشت ساله وزرا در 

نیست. دولت ها 
فشار های  که  شرایطی  در  درست 
تبدیل  را  ما  اقتصادی، کشور  و  سیاسی 
منطقه  در  خام فروش  کشور  یک  به 
درازی  دست  که  است  طبیعی  کرده، 
افزایش  برای  طبیعی  عرصه های  به 
یکی  این  و  یابد  افزایش  کشور  درآمد 
حفاظت  سازمان  بزرگ  چالش های  از 
خواهد  دولت  بدنه  در  زیست  محیط 
بود. چالشی که روز به روز بیشتر کشور 
سوق  اکولوژیک  ناپایداری  سوی  به  را 
چاه  جای  به  معدن  سیاست  می دهد. 
زمین های  ضابطه  بی  توسعه  نفت، 
راندمان  به  توجه  بدون  کشاورزی 
سرزمین  اکولوژیک  توان  و  زمین  آبی 
که  چالش هاست  همین  از  نمونه هایی 
نیز  اتفاقا ذینفع و تصمیم گیر اصلی آن 
می توانند  تصمیم هایی که  است.  دولت 
سرزمین  به  ناپذیری  جبران  آسیب های 

وارد کنند )و در مواردی وارد کرده اند( و 
از درون  سازمان حفاظت محیط زیست 
یک  عنوان  به  دارد  وظیفه  دولت  بدنه 
داشته  نظارت  آنها  بر  حاکمیتی  دستگاه 
شدن  روبرو  که  است  پرواضح  باشد. 
سازمان  رئیس  برای  چالشی  چنین  با 
نیست؛  ساده  زیست  محیط  حفاظت 
سطح  عالی ترین  در  که  رئیسی  حتی 

دارد. قرار  علمی  کارشناسی 
همچون  مواردی  مورد،  سه  این  به 
فشار  سیاسیون،  سهم خواهی 
اعتماد  شدید  کاهش  و  مجلسی ها 
باید  نیز  را  دولتی  تصمیمات  به  عمومی 
افزود. تنها درباره مجلس، مطرح کردن 
سازمان  جایگاه  تنزل  طرح  چندباره 
حفاظت محیط زیست به وزارتخانه خود 
است.  جدی  بسیار  خطری  تنهایی  به 
فشارهای  شود،  تصویب  اگر  طرحی که 
ابزار  با  بار  این  نیز،  مجلس  نمایندگان 
سازمان  رئیس  شخص  بر  استیضاح 
خواهد  اضافه  زیست  محیط  حفاظت 
به  سر  سازمان  این  مسیر  عمال  و  شد 

زد. خواهد  بیراهه 
گردیم!  باز  اول  سوال  به  هم  باز  حال 
آیا رئیس جدید سازمان حفاظت محیط 
بله.  قطعا  است؟  خوبی  فرد  زیست 
اجرایی  و  علمی  تجربه  دارای  ایشان 
مرتبط هستند. اما آیا عملکرد خوبی هم 
ندارد!  پاسخ  این سوال  خواهند داشت؟ 

»رئیس جدید آدم خوبیه؟«
ادامه یادداشت از صفحه یک 

| روزنامه نگار |

|  فروغ فکری |

انسداد 616 حلقه چاه آب غیرمجاز در تهران
از  برداشت  دلیل  به  ایسنا،  گزارش  به 
آب های زیرزمینی بیش از پتانسیل موجود 
هستیم  دشت ها  در  فرونشست  شاهد 
طرح  قالب  در  مساله  این  جبران  برای  که 
تعادل بخشی برنامه هایی در نظر گرفته شده 
غیرمجاز  چاه های  آن  براساس  که  است 

در  افت  بیشترین  شد.  خواهد  متوقف 
متر  به طوری که یک  است  ورامین  دشت 
و 2۰ سانت تراز آب زیرزمینی در این دشت 
دشت  در  این  بر  عالوه  می یابد.    کاهش 
دو  و  دو متر  با کاهش  نیز  -  آبسرد  هومند 
سانتی متر مواجه هستیم. در بقیه دشت ها 

نیز میزان کاهش به 6۰ سانتی متر می رسد 
اما عمده مشکل در دشت ورامین و دشت 
رضا پور  یوسف  است.  آبسرد   - هومند 
تهران  منطقه ای  آب  شرکت  -مدیرعامل 
ایسنا گفت:  به  رابطه  این  در  پیش  چندی 
در بحث تعادل بخشی در ابتدا چاه هایی که 

فعال هستند را مورد بررسی قرار دادیم و روی 
برخی از آنها کنتور هوشمند نصب شد. عالوه 
بر این در بحث تغذیه مصنوعی نیز اقداماتی 
صورت گرفته که اثرات آن در دشت شهریار 
کامال مشهود است. او با بیان این که در بحث 
که  پساب هایی  طریق  از  مصنوعی  تغذیه 
تولید می شود نیز اقداماتی صورت گرفت به 
گونه ای که جای خالی آب هایی که برداشت 
بتوانیم  اگر  می کنیم.  پر  پساب  با  را  شده 

این اقدامات را به همین شکل پیش ببریم 
وضعیت دشت ها بهبود می یابد. طبق اعالم 
وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
تهران به تازگی اعالم کرده است: طی شش 
ماهه نخست سال جاری، 6۱6 حلقه چاه آب 
غیرمجاز در دشت های استان تهران، توسط 
امورهای منابع آب شرکت مسدود و از تخلیه 
سالیانه بیش از 6 میلیون متر مکعب آب از 

شد. جلوگیری  استان  آبخوان های 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری 
پژو 40۵ جی ال ایکس مدل 1376 
موتور  شماره  با  متالیک  خاکستری 
شاسی  شماره  و   22۵27601407
ل  پالک 241  شماره  به   76302191
23 ایران 6۵ به نام علی محمودی 
کدملی  یعقوبعلی  فرزند  میمندی 
31497۵9641 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا 
GTXi مدل 1386 نقره ای متالیک 
با شماره موتور 21063۵0 و شماره 
به   S1412286371۵48 شاسی 
شماره پالک 91۵ د ۵2 ایران 6۵ به 
نام محمود رئیسی استبرق فرزند 
 3149۵66843 کدملی  منصور 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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چهارشنبه گذشته کم فشار فعال در شمال غرب 
هند با ورود به دریای عرب به یک کم فشار 
حاره ای تبدیل شد و با دریافت انرژی از دریا، 
توفان  شد.  تبدیل  حاره ای  چرخند  یک  به 
شاهین که جمعه شب به نزدیک ترین فاصله 
به سواحل جنوب ایران رسید، پس از ادامه 
فاصله  در  دیروز  خود،  سوی  غرب  حرکت 
۱۸۰ کیلومتری چابهار قرار گرفت و به سمت 
که  اینطور  متمایل شد.  جنوب-جنوب غرب 
و  پیش بینی  گروه  رئیس  مالشاهی،  علی 
هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفته 
از روز شنبه توفان در حوالی مرکز دریای عمان 
قرار گرفته و با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت 
به سمت جنوب غرب و سواحل کشور عمان 
اطالعات  آخرین  براساس  است.  حرکت  در 
به  شاهین  حاره ای  طوفان  چرخنده  انحراف 
سمت دریاست و از سواحل هرمزگان فاصله 
گرفته است اما این فاصله گرفتن از سواحل 
مخاطره آمیز  شرایط  پایان  معنی  به  جنوبی 
نیست. »همچنان شرایط دریای عمان برای 
فعالیت های دریایی به شدت نامناسب است 
و توصیه می شود تا زمان عادی شدن شرایط 
همچنان فعالیت های دریایی ممنوع باشد.« 
هم  کشور  هواشناسی  سازمان  هشدارهای 
سامانه  فعالیت  تداوم  می گوید:  را  همین 

شاهین. حاره ای  چرخند 

مرگ 6 ایرانی و پاکستانی در 
پسابندر

پنج  که  بود  آمده  خبرها  در  شنبه  عصر 
شکستن  اثر  در  پاکستانی  و  ایرانی  صیاد 
تارم،  عمران  شده اند.  مفقود  لنج هایشان 
به تسنیم  بندر بریس  عضو شورای اسالمی 
گفته است: »یک نفر به نام اقبال طاهرنژاد 
اهل بریس و محمدکریم چپانی اهل سماچ 
توابع بریس در بخش مرکزی شهرستان  از 
پاکستانی  تبعه  نفر  به همراه سه  دشتیاری 
در اثر شدت توفان گالب مفقود شدند.« به 
گفته او این افراد یاد شده در مسیر پسابندر به 
بریس دچار حادثه شده اند و از سرنوشت آنان 
خبری در دست نیست. نیروهای مردمی برای 
تجسس افراد مفقود شده در تالش هستند 
و قطعی سیستم ارتباطی در پسابندر مشکل 
از  پس  مسئوالن  است.  چندان کرده  دو  را 
گذشت یک روز می گویند ظاهرا آنها جانشان 

از دست داده اند. را 
مدیرکل  شهرکی،  علیرضا  دیگر  سوی  از 
استانداری  بحران  مدیریت  دفتر 
است که  ایرنا گفته  به  سیستان و بلوچستان 
از مردم منطقه سیستان در شمال  نفر   ۱22
این استان به دلیل مشکالت تنفسی ناشی از 
توفان و گرد و خاک از روز گذشته تاکنون روانه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند. به گفته او 

این افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و 
قلبی ناشی از توفان به بیمارستان ها، مراکز 
درمانی و پایگاه های اورژانس مراجعه کرده اند؛ 
شمال  بیمارستان های  در  آنها  از  نفر   ۱۸
به  نفر   ۱۰۴ و  بستری  سیستان و بلوچستان 

شدند. درمان  سرپایی  صورت 

 دریا همچنان مواج است
هشداری  در  هواشناسی  سازمان 
نارنجی رنگ با اشاره به ادامه فعالیت سامانه 
چرخند حاره ای شاهین آورده است: »فعالیت 
افزایش  موجب  یکشنبه  روز  در  این سامانه 
ارتفاع موج ۳ تا ۴ متر، افزایش سرعت باد 
تا 7۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت باد لحظه ای 
بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، بارش شدید 
غربی  نیمه  در  رعدوبرق  و  رگبار  وقوع  باران، 
موجب  مهرماه(   ۱2( دوشنبه  و  هرمز  تنگه 
افزایش ارتفاع موج ۱ تا ۱.۵ متر در سواحل و 
2 تا ۳ متر در فراساحل همراه با وقوع رگبار 
و رعد وبرق و وزش باد خیلی شدید در نواحی 
فراساحلی دریای عمان، تنگه هرمز و شرق 

می شود.« فارس  خلیج 
ترددها  در  اختالل  هشدار،  این  دنبال  به 
به  رسیدن  آسیب  دریایی،  فعالیت های  و 
وارد  خسارت  صیادی،  تورهای  و  قفس ها 
غرق  و  شناورهای کوچک  و  قایق  به  شدن 
این  حاکمیت  مخاطرات  از  شناگران  شدن 

شرایط جوی اعالم شده و سازمان هواشناسی 
نسبت به ممانعت از ترددهای دریایی به ویژه 
از تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و 
تفریحی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم توسط 
از شنا توصیه  کلیه فعاالن دریایی، ممانعت 

است. کرده 
روی  از  حاره ای  کم فشار  سامانه  ورود  با 
آن  تاثیر  و  عمان  دریای  به  هند  اقیانوس 
جنوب  در  دیروز  کشور،  شرق  جنوب  در 
و  هرمزگان  شرق  و  سیستان و بلوچستان 
دریای عمان بارندگی شدید و وزش باد شدید 
 پیش بینی شد. صادق ضیاییان، رئیس مرکز 
ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا به ایسنا گفته است که در روزهای 
به ویژه  شرق کشور  در  سه شنبه،  و  دوشنبه 
منطقه زابل و شرق کرمان در برخی ساعت ها 
و  خیزش گرد  احتمال  با  شدید  باد  وزش 
خاک  پیش بینی می شود. به گفته او آب های 
دریای عمان و تنگه هرمز طی این مدت مواج 
و این شرایط منجر به صدور هشدار قرمز در 

است. شده  نواحی  این 
با اینکه گفته می شود خطر از سر ایران گذشته، 
به گفته رییس اداره هواشناسی دریایی چابهار 
با وجود فاصله حدود 22۰ کیلومتری چشم 
توفان از سواحل سیستان و بلوچستان همچنان 

شرایط چابهار ناپایدار و ناایمن است.

تیر برق ها افتاد، برق قطع شد
چرخند حاره ای شاهین باعث شکستن 
تعدادی از تیرهای برق در منطقه لیردف در 
شرق جاسک در هرمزگان شده است. محمد 
رادمهر، فرماندار جاسک گفته که »۱۰ تیر برق 
وجود  آن ها  افزایش  احتمال  که  شکسته 
دارد. منطقه ای که این تیرها شکسته اند 2۰ 
روستا را شامل می شود.« از یک روز پیش 
از توفان، شماری از اهالی روستای کروچ در 
جاسک با درخواست خودشان در مکانی امن 
در همان حوالی روستا اِسکان یافته یافته اند. 
نائب رئیس مجلس  درنهایت علی نیکزاد، 

تعداد فوتی ها را 6 نفر اعالم کرده است.
از سوی دیگر مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری سیستان و بلوچستان گفته پست 
و کنارک  چابهار  در  زیادی  برق  تیرهای  و 
این  برآوردها  نخستین  طبق  و  آسیب دیده 
میزان خسارت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان 

است. بوده 
نیروی  توزیع   طبق گفته مدیرعامل شرکت 
 7۱۰ بیش از  شاهین  نیز،  استان  این  برق 
شهرهای  برق  توزیع  شبکه  به  ریال  میلیارد 
چابهار، دشتیاری، قصرقند و راسک خسارت 

است. وارد کرده 

 ثبت بارش های شاهین
 در 3۵ ایستگاه هواشناسی

 ۳۵ در  شاهین  حاره ای  چرخند  فعالیت  با 
 ۱۰ در  باران سنجی  و  هواشناسی  ایستگاه 
بارندگی  سیستان وبلوچستان  شهرستان 

گزارش شده است. محسن حیدری، مدیرکل 
بارندگی  گفته که  مهر  به  استان  هواشناسی 
راسک،  زرآباد،  دشتیاری،  چابهار، کنارک،  در 
سیب  و  سراوان  قصرقند،  نیکشهر،  سرباز، 
سوران بارندگی گزارش شده است. بر اساس 
توضیح او عمده مخاطرات جوی که در جریان 
فعالیت طوفان روی داد، وزش باد شدید و 
گردوخاک، مواج شدن شدن دریا، بارش های 
و  سیالب  وقوع  و  معابر  آبگرفتگی  شدید، 

است. بوده  رعد وبرق 

 یک کودک در عمان جان باخت
عمان  به  دیروز  که  »شاهین«  توفان 
رسید، موجب مرگ یک کودک شد. ایرنا از 
است که  نوشته  عمان  »اثیر«  خبری  پایگاه 
این کودک در منطقه »العامرات« به یکی از 
را  خود  جان  و  شد  پرتاب  آب  حوضچه های 

داد. دست  از 
غیر  حوادث  مدیریت  ملی  مرکز  همچنین   
شدید  بارش  که  کرده  اعالم  عمان  مترقبه 
شدن  جاری  موجب  توفان  این  با  همزمان 
سیل در برخی مناطق »العامرات« شد و این 
توفان سیل آسا یک نفر که داخل خودرو بود را 
همراه با وسیله نقلیه اش برد که از سرنوشت 
او اطالعی در دست نیست. همچنین بیش از 
27۰۰ نفر نیز در پناهگاه های اضطراری اسکان 

شدند. داده 
توفان  با  العامرات در مسقط دیروز همزمان 
باران  شدید  بارش  شاهد  شاهین  حاره ای 
پی  در  که  است  متر  میلی   ۱۴۹ میزان  به 
در  تردد  و  شده  بسته  خیابان ها  همه  آن 
و  اضطراری  موارد  برای  فقط  بزرگراه مسقط 
عمان  فرودگاه های  دارد.  امدادرسانی جریان 
نیز به دلیل شرایط جوی پروازها را به تعویق 
 ۱۳۹ توفان   این  در  باد  سرعت  انداخته اند. 
دریای  در  موج  ارتفاع  و  ساعت  در  کیلومتر 
عمان و آبهای اطراف آن، ۱2 متر برآورد شده 
است. سازمان هواشناسی عمان با اعالم اینکه 
با شدت های مختلف در  بارش های پراکنده 
مناطق ساحلی این کشور ادامه دارد و توفان 
شاهین در 2۴ ساعت آینده شدیدتر و دریا 

شد. خواهد  مواج 

روز  به عنوان  سال  هر  اکتبر  دوشنبه  اولین 
جهانی زیستگاه ها نامگذاری شده و موضوع 
برای  شهری  اقدامات  »تسریع  امسال  آن 
تهران  شهر  است.  کربن«  بدون  جهانی 
زیادی  سهم  کشور  به عنوان  پایتخت  نیز 
جمله  از  متعددی  آالینده های  انتشار  در 
دی اکسید کربن دارد. مدیرواحد مدل سازی 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  پیش بینی  و 
دی اکسید کربن  درصد   ۳2 می گوید  تهران 
منتشر شده در تهران ناشی از منابع خانگی 

است.
که  زیستگاه  جهانی  روز  ایسنا،  گزارش  به 
جهان  به  است،  مهر   ۱2 با  مصادف  امسال 
و  قدرت  مـا  همـه  که  می کند  یادآوری 
مسـئولیت شکل دادن به آینده شهرهای مان 
و مسئولیت حفظ و نگهداری زیستگاه برای 
بهترین  و  داریم  برعهده  را  آینده  نسل های 
و  تنها  زمین  باشد  یادمان  است که  فرصت 
یگانه زیستگاه همه زیستمندان است و باید 

محافظت کنیم. آن  از 
کالنشهر تهران به عنوان  پرجمعیت ترین شهر 
کشور و یکی از ۳۰ کالنشهر  پرجمعیت جهان 
نیز می تواند نقش مهمی در انتشار همچنین 
کند.  ایفا  کربن  دی اکسید  انتشار  کاهش 
مدل سازی  واحد  مدیر  شهبازی،  حسین 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  پیش بینی  و 
انتشار  میزان  »بررسی  می گوید:  تهران 

انواع  احتراق  از  ناشی  کربن  دی اکسید 
که  می دهد  نشان  تهران  شهر  در  سوخت 
انتشار  در  را  سهم  بیشترین  خانگی  منابع 

دارند.« آالینده  این 
نشان  ما  »مطالعات  می دهد:  ادامه  او 
آالینده شهر  منابع  تمام  بین  از  می دهد که 
نیروگاه ها،  خانگی،  منابع  شامل  تهران 
حدود  خانگی  منابع   ... و  فرودگاه  صنایع، 
 2۸ تردد  حال  در  خودروهای  درصد،   ۳2
منابع  به عنوان  صنایع  و  نیروگاه ها  و  درصد 
در  درصد   ۱2 و   ۱۵ به ترتیب  و چهارم  سوم 

دارند.« سهم  کربن  دی اکسید  تولید 
بخش  باالی  سهم  به  اشاره  با  شهبازی 
سایر  به  نسبت  سوخت  مصرف  در  خانگی 
علت  تهران می گوید: »عمده  در شهر  منابع 

استفاده  خانگی  بخش  در  سوخت  مصرف 
و  سرما  فصل  در  سیستم های گرمایشی  از 

است.« سال  طول  در   پخت و پز 
او به بارگذاری جمعیتی بیش از حد ظرفیت 
شهر تهران اشاره و عنوان می کند: »جمعیت 
نفر  میلیون   ۸.۵ از  بیش  تهران  ثابت شهر 
سهم  خانگی  بخش  شده  باعث  و  است 
داشته  را  دی اکسید کربن  تولید  در  زیادی 

باشد.«
انرژی  بهینه سازی مصرف  به گفته شهبازی 
فرهنگی  به لحاظ  باید  خانگی،  بخش  در 
هم  و  بی رویه  مصرف  کاهش  طریق  از  و 
به لحاظ تکنولوژی و با استفاده از تجهیزات 
به روزتری که مصرف سوخت کمتری دارند، 

بیفتد. اتفاق 

 توفان حاره ای در ایر ان و عمان قربانی گرفت، وضعیت هنوز ناپایدار است

 »شاهین« جان 7 نفر را گر فت
 6 ایرانی و پاکستانی در پسابندر و یک کودک در عمان غرق شدند، 13 نفر مصدوم
 و 122 به دلیل مشکالت تنفسی راهی بیمارستان شدند
بیش  از 710 میلیارد ریال به شبکه توزیع برق شهرهای چابهار، دشتیاری، قصرقند و راسک خسارت وارد شده است

سهم باالی منابع خانگی پایتخت در انتشار دی اکسید کربن

کشف جایگاه ویژه یک 
تماشاخانه تاریخی

آمفی تئاتر  در  کردند  اعالم  باستان شناسان 
ترکیه  باستانی  شهرهای  از  یکی  تاریخی 
را  تماشاخانه  ویژه  جایگاه های  بقایای 
کشف کرده اند. به گزارش ایسنا و به نقل از 
نتیجه کاوش در شهر  در  آناتولی،  خبرگزاری 
»ازمیر«  شهر  در  واقع  »پرگامون«  باستانی 
یک  شخصی  جایگاه های  بقایای  ترکیه، 

شد. کشف  ساله   ۱۸۰۰ تماشاخانه 
در  از سال 2۰۱۸  باستان شناسی  کاوش های 
شده اند.  آغاز  باستانی  شهر  این  تماشاخانه 
دلیل  به  »پرگامون«  عظیم  تماشاخانه 
شباهت هایی به تماشاخانه »کولوسئوم« واقع 
باستان شناسان  توجه  مورد  بسیار  »رم«  در 
جایگاه سنگی که  پنج  است.این  گرفته  قرار 
بر روی آن ها نام هایی حکاکی شده در جریان 
به همت  تحقیقاتی  کشف شده اند که  پروژه 
موسسه  و  آلمان  باستان شناسی  موسسه 
همکاری  با  و  برلین  فنی  دانشگاه  معماری 
آغاز شده  ترکیه  وزارت فرهنگ و گردشگری 
دوران  در  که  »پرگامون«  است.تماشاخانه 
امپراتوری روم ساخته شده است میدان بسیار 
بزرگی داشت و این نکته در مقایسه با سایر 
»پرگامون«  برای  منطقه،  باستانی  شهرهای 
»فلیکس  می آمد.  حساب  به  مزیت  یک 
باستان شناسی  موسسه  مدیر  پیرسون«، 
آناتولی  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  آلمان، 
دیگر  نمونه  یک  می خواستند  »آن ها  گفت 
مردم  و  بسازند  این جا  در  »کولوسئوم«  از 
تماشاخانه  این  در  جامعه  طبقات  تمامی  از 
باال  طبقات  مردم  اما  می کردند.  پیدا  حضور 
در  مهم صندلی های شخصی  خانواده های  و 
روی  بر  نامشان  و  داشتند  ویژه   جایگاه های 
در  آثار  می شد.«این  نوشته  جایگاه ها  این 
موزه ای واقع در »ازمیر« به نمایش گذاشته 
می شوند و کاوش در این منطقه نیز امسال 
به پایان می رسد.با اینکه هنوز تحقیقات برای 
مشخص کردن ظرفیت دقیق این تماشاخانه 
ظرفیت  معتقدند  محققان  اما  دارد  ادامه 
حداکثر  و   2۵,۰۰۰ دست کم  تماشاخانه  این 

است. بوده  ۵۰,۰۰۰ نفر 

 محو یادگار نوشته ها
 از پیکر گنبد باز در نطنز

و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره  رئیس 
صنایع دستی شهرستان نطنز از محو یادگار 
نوشته ها از پیکر گنبد باز بر فراز با همکاری 
خبر  شهرستان  میراث فرهنگی  دوستداران 
داد. حسین یزدانمهر با اعالم این خبر گفت: 
به شماره  که  تاریخی  ارزشمند  بنای  »این 
ثبت  به  ملی کشور  آثار  فهرست  در   6۴۴
رسیده است، متاسفانه جداره داخلی آن از 
سوی افراد کم اطالع از هویت تاریخی این 
نوشته هایی شده  یادگاری  فاخر، بستر  اثر 
بود، که چهره بسیار زشت و ناخوشایندی را 
ایجاد کرده بود. با توجه به اهمیت این بنای 
دوستداران  از  تعدادی  تاریخی،  ارزش  با 
میراث فرهنگی شهرستان، به منظور مرمت و 
آمادگی  نوشته ها،  یادگار  این  بردن  بین  از 
کردند.«او  اعالم  اداره  این  به  را  خود 
از  بررسی های کارشناسی  از  »پس  افزود: 
اداره،  این  مرمت گران  و  سوی کارشناسان 
مرمتی  دستورالعمل های  و  شیوه نامه 
از دوستداران  این گروه  اختیار  در  و  آماده 

گرفت.« قرار  میراث فرهنگی، 

با اینکه گفته می شود خطر 
از سر ایران گذشته، به گفته 
رییس اداره هواشناسی دریایی 
چابهار با وجود فاصله حدود 
22۰ کیلومتری چشم توفان از 
سواحل سیستان و بلوچستان 
همچنان شرایط چابهار ناپایدار و 
ناایمن است 

|پیام ما| توفان شاهین-گالب اکنون تغییر مسیر داده و از جنوبی ترین نقطه کشور دور شده اما در دو روز گذشته جان 6نفر را گرفته و 13 
نفر را مصدوم کرده است. جریان چرخند حاره ای گالب-شاهین، عصر جمعه به سیستان وبلوچستان رسید و شرق و جنوب هرمزگان را 
هم در برگرفت. در حالی که همزمان بادهای 120 روزه هم وزیدن گرفته است، دیروز 122 نفر به دلیل مشکالت تنفسی راهی بیمارستان ها 
برق سیستان وبلوچستان  تاسیسات  به  و  را در هرمزگان قطع کرده  10 روستا  برق  توفان سهمگین دست کم  این ها  بر  شده اند. عالوه 

71 میلیارد تومان خسارت وارده کرده است. اکنون شاهین به عمان رسیده و تا کنون جان یک کودک را گرفته است.

روز جهانی زیستگاه

توفان »شاهین« که دیروز 
به عمان رسید، موجب مرگ 

یک کودک شد. ایرنا از 
پایگاه خبری »اثیر« عمان 

نوشته است که این کودک در 
منطقه »العامرات« به یکی از 
حوضچه های آب پرتاب شد و 

جان خود را از دست داد
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 |
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 |
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رویداد بین المللی اکسپو 2020 دبی در حال برگزاری است

پرواز سیمرغ در دبی 
معاون گردشگری وزارت میراث ایران در حاشیه این مراسم با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه مذاکره کرد

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:

ترکیه می خواهد ایران را دور بزند
 رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید 
که دولت اردوغان به دنبال پیدا کردن راهی 
و  ترانزیت  در  ایران  مسیر  زدن  دور  برای 
ابراهیمی  نقل کاالست. سید جالل  و  حمل 
جایگاه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت و گو  در 
جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت و جابجایی 
کاال، جایگاهی خاص و منحصر به فرد است 
تمام  وجود  با  سال های گذشته  طول  در  و 

برای  که  ندارد  تردیدی  هیچکس  موانع 
جابجایی بسیاری از محموله های اقتصادی، 
ایران  کشورها چاره ای جز استفاده از خاک 

ندارند.
او با اشاره به کریدورهای مهم منطقه ای که 
به ایران ختم می شوند، توضیح داد: بسیاری 
به سمت  اروپا  از سمت  کامیون هایی که  از 
کشورهایی چون افغانستان و پاکستان تردد 

می کنند باید از خاک ایران رد شوند. از سوی 
حاشیه  کشورهای  از  کامیون هایی که  دیگر 
خلیج فارس مانند امارات متحده عربی بار 
دارند نیز برای رسیدن به اروپا از خاک ایران 
استفاده می کنند. کشورهایی مانند ترکیه و 
ایران  مسیرهای  به  ترانزیت  برای  نیز  عراق 
وابسته هستند. رئیس خانه اقتصاد ایران و 
ترکیه ادامه داد: با گسترش زیرساخت های 

راهی ایران برای عبور خودروها از آذربایجان 
ما  به گرجستان  آنها  رسیدن  و  ارمنستان  و 
همچنان در این زمینه برگ برنده را خواهیم 
با  تالش کرده  مقابل  در  اما  ترکیه  داشت. 
از آذربایجان و نخجوان  عبور کامیون هایش 
و  بزند  دور  را  ایران  نوعی  به  خزر  دریای  و 
در سال های اخیر برنامه  ریزی هایی نیز برای 
این موضوع داشته است. ابراهیمی با اشاره 
به درگیری و اختالف نظر همزمان ترکیه با 
روسیه و ایاالت متحده آمریکا، تشریح کرد: 
از زمانی که روسیه در شبه جزیره کریمه وارد 
شد، اختالفات با ترکیه افزایش پیدا کرد. این 
در حالی است که ترکیه عضو ناتوست و اگر 

اختالف ها را با روسیه کم کند، از سمت غرب 
فشارها افزایش خواهد یافت، موضوعی که 
تاثیر خود را در کاهش ارزش لیر نشان داده 

و می تواند در آینده ادامه پیدا کند.
ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان   افزود:  او 
بین  این  در  و  دارد  در سر  طرح های کالنی 
منطقه ای مطرح  رقیب  عنوان یک  به  ایران 
از  استفاده  با  کنیم  تالش  باید  ما  است. 
نه  بین المللی  و  داخلی  تمامی ظرفیت های 
نکنیم که  خالی  رقابت  این  در  را  فضا  تنها 
برای  راه  ایران،  نسبی  مزیت  از  استفاده  با 
گسترش ترانزیت و استفاده از ظرفیت های 

شود. باز  آن 

|  
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 م
 |

رئیس شورای رقابت:

رقابتی کردن بازار نه 
وظیفه ما بود و نه 
امکانش را داشتیم

رئیس شورای رقابت در پایان حضور خود در این 
شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو که قرار بود 
در مهرماه انجام شود گفت که دیگر قیمت گذاری 
خودرو به من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن 
را پیگیری می کند که ممکن است بخواهد مدل 
را تغییر بدهد. به گزارش ایسنا، دیروز یکشنبه، 
رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این 
شورا و حضور خود در آن را اعالم کرد و گفت که 
فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت 
قرار  حالی  در  می شود  تغییراتی  دستخوش 
بود در پایان شهریور ماه و تعیین تورم بخشی 
شورا نسبت به قیمت گذاری جدید خودرو برای 
پاییز اعالم نظر کند که این موضوع از شیوا مورد 
پرسش قرار گرفت و او گفت: در این مورد از من 
سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من 
ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری 
می کند شیوا یادآور شد که قیمت گذاری با روش 
از بانک  باید بر اساس تورم بخشی که  فعلی 
مرکزی اعالم می شود انجام شود اما هنوز بانک 
مرکزی تورم را به شورای رقابت اعالم  نکرده و 

ممکن است تا پایان مهر طول بکشد.
نحوه  برای  اخیرا  که  بحث های  مورد  در  او 
قیمت گذاری خودرو و یا مخالفت هایی که درباره 
است  مطرح  خودرو  فروش  برای  قرعه کشی 
یادآور شد که آنچه مشخص است در قرعه کشی 
هیچکس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از 
از طریق سایت  فروش خودرو  زمانی که  این 
انجام  می شد دائم با شکایت و اعالم مشکل 
از سوی مردم مواجه بودیم که می گفتند نفوذ 
دالالن و ربات ها هستند که در این نحوه فروش 
برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، 
قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی 
دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. شیوا 
در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم 
رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای 
رقابت مطرح می شود، گفت: این شورا نه جزو 
وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش 
را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود 
نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری 
وزارت  و  سازمان گسترش  وظیفه  این  و  دارد 
صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد 
شورا نیز از آن خارج می شود و اینکه بگویند با 
حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند 

ادعای بیهوده است.
شیوا در ادامه با اشاره به اینکه تمام تالش شورا 
این بود که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم 
تحمیل کنند، گفت: به هر صورت در کشوری که 
تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می شود 
ما  یابد  افزایش  خودرو  قیمت  است  طبیعی 
روی  منصفانه  قیمت  سعی کردیم که  همواره 
خودرو قرار بگیرد اما به هر صورت این افزایش 
قیمت مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با 
شورای رقابت بد شدند. او گفت: از سوی دیگر 
خودروسازها هم راضی نبودند و می گفتند این 
نحوه قیمت گذاری و نتیجه عملکرد شورا به زیان 
انباشته با رقم های ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی منتهی 
قیمت گذاری  نحوه  مورد  در  شیوا  است.  شده 
خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه هیچگاه 
قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده را قبول 
نداشته است، افزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا 
بخواهد هر چه هزینه کرده را به اضافه سود به آن 
برگردانیم  در حالی که این موجب زیان مصرف 

کننده می شد.

ایران یکی از ۱۹2 شرکت کننده در این رویداد 
نمایش  با  رویداد  این  است.  بین المللی 
شد.  افتتاح  رسمی  صورت  به  باشکوهی 
امروز نیز پاویون ایران با برگزاری یک مراسم 
رسمی، با حضور وزیر گردشگری امارات، سفرا 
و رایزنان افتتاح شد تا معرف خلق رویدادها، 
نمایش فرهنگ  بازرگانان و  با  ارتباط تجاری 
و هنر ایرانی باشد. به گزارش مهر برنامه های 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  پاویون  افتتاحیه 
اکسپو 2۰2۰ دبی به مدت پنج روز ادامه دارد 
پاویون  اول  روز  برنامه های  از  دیگری  بخش 
جلوه های  به  مربوط  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  است  آژانس های گردشگری  و  ایران گردی 
لباس  با  نمایندگان بخش خصوصی  از  یکی 

مهمانداران هواپیمایی های مختلف از قبل کرونا 
تا بعد از مهار کرونا به فضاسازی گردشگری 
دیگری  بخش  در  همچنین  می پردازد.  ایران 
شهرداری  مسئوالن  از  یکی  برنامه  این  از 
پایتخت  گردشگری  ظرفیت های  معرفی  به 
کشورمان می پردازد. رونمایی از پرواز سیمرغ 
و  استارت آپ ها  جشنواره  افتتاح  مجازی، 
از  اهدای جوایز  با  اجرای مسابقه  و  برگزاری 
پاویون  افتتاحیه  اول  روز  بخش های  دیگر 
ایران در رویداد بین المللی  جمهوری اسالمی 
اکسپو 2۰2۰ است. پاویون ایران در نمایشگاه 
روزنه چشمی  دارای هفت  اکسپو 2۰2۰ دبی 
کاخ  طبیعت،  پل  آزادی،  برج  میالد،  برج 
داود  امامزاده  دارالفنون،  مدرسه  سعدآباد، 

جمهوری  پاویون  است.  کمال الملک  موزه  و 
صورت  به   2۰2۰ اکسپو  در  ایران  اسالمی 
ویدیو کنفرانسی با دستور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مورد افتتاح قرار گرفت. در آئین افتتاح 
پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 2۰2۰ 
دبی وزیر تجارت سوریه، معاون وزیر تجارت 
امارات، سفرای لبنان، هلند، الجزایر و رئیس 
کل اکسپوی دبی حضور داشتند. حسن زمانی 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نمایشگاه های بین المللی ایران نیز در این آئین 
افتتاح گفت: پاویون ایران در نمایشگاه اکسپو 
سبب  دارد که  قرار  موقعیت  بهترین  در  دبی 
فعاالن  و  صادر کنندگان  بازدیدهای  افزایش 
اقتصادی از آن می شود. او همچنین معماری 

منحصر به فرد پاویون جمهوری اسالمی ایران 
این پاویون دانست که  از دیگر نقاط قوت  را 

می شود. مخاطبان  جذب  سبب 
این رویداد بین المللی در حالی برگزار می شود 
که بازرگانان و فعاالن حوزه گردشگری و صنایع 
دستی در ایران به دلیل نزدیکی شهر دبی با 
ایران می توانند از آن به مدت 6 ماه بهترین 
روزانه  اکسپو  این  چرا که  ببرند.  را  استفاده 
حداقل 2۰ میلیون بازدیدکننده خواهد داشت. 
ایران نیز که دیروز فعالیت خود را به طور رسمی 
از متریال های  استفاده  با  توانسته  آغاز کرده 
تاریخ  و  از فرهنگ  تاریخی بخشی  و  سنتی 
افتتاح  بگذارد. در مراسم  به نمایش  را  ایران 
معاون  شالبافیان  علی اصغر  ایران،  پاویون 

گردشگری وزارت میراث فرهنگی حضور دارد.
حاشیه  در  گردشگری  معاون  همچنین 
تجارت سوریه  و  اقتصاد  وزیر  با  مراسم  این 
مذاکراتی داشته است. در بخش ویژه پاویون، 
فردوسی  شاهنامه  اسطوره ای  پرنده  سیمرغ 
و  گرفته  قرار  بازدیدکنندگان،  دید  معرض  در 
بخشی از فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران را به 
بازدیدکنندگان معرفی می کند. همچنین بافت 
فرش دستباف ایرانی به عنوان هنر بارز ایرانیان، 
با عنوان یک گره تا همدلی، توجه بسیاری از 
عالقه مندان و بازدیدکنندگان پاویون ایران را به 
پاویون  خود جلب کرده است. ۱2  سالن در 
جمهوری اسالمی ایران پیش بینی شده است 
که به سالن های گردشگری، فرش دستباف، 
های تک،  معدن،  خانه  صنعت،  تماشاخانه، 
از  متشکل  ایرانی  رستوران  تجاری،  بخش 
ایران  سنتی  نوشیدنی های  ایرانی،  فضای 
اختصاص پیدا کرده اند. فضای کوچکی به نام 
»گیفت شاپ« در اختیار مجریان پاویون ایران 
قرار دارد و تنها فضایی است که برای فروش 
گرفته  نظر  در  بازدیدکنندگان  به  محصوالت 
شده است. همچنین، امکان عرضه محصوالت 
 27 مختص  تنها  پاویون،  تجاری  فضای  در 
در  نتیجه،  در  بود.  خواهد  مصوب  محصول 
غرفه های  مانند  بزرگی  فضای  ایران  پاویون 
نمایشگاه های تجاری برای فروش محصوالت 

داشت. نخواهد  وجود 
در داخل پاویون ایران، هفت مانیتور دیجیتالی 
بسیار بزرگ )از 7 تا 2۰ متر مربع( وجود دارد. 
پاویون  بیرون  از  دیجیتالی  مانیتورهای  این 
ایران آغاز شده و سپس در فضاهای داخلی 

متعدد توسعه می یابد.
 به هر برند تجاری با توجه به پکیجی که در 
اختیار دارد، تعداد ثانیه های پخش مشخصی 
تجاری  برندهای  ترتیب  بدین  می شود.  ارائه 
می توانند معرفی محصوالت خود را در قالب 
ارائه  بازدیدکنندگان  به  دیجیتالی  فیلم های 
زمان  کوتاه ترین  در  باید  فیلم ها  این  دهند. 
کانتر  سه  کند.  جذب  را  مخاطب  ممکن 
و  دارد  وجود  ایران  پاویون  در  دیجیتالی 
نمایندگان برندها می توانند با حضور در کنار این 
کانترها، محصوالت و خدمات خود را به صورت 
کاتالوگ های دیجیتالی به بازدیدکنندگان ارائه 
کنند. استیج بزرگی برای برگزاری برنامه های 
قرار  ایران  پاویون  مرکز  در  هنری  و  فرهنگی 
با  هماهنگی  ضمن  تجاری  برندهای  دارد. 
مجریان خود می توانند در هر روز به مدت یک 
رویداد  قبیل  از  متنوعی  برنامه های  ساعت 
)ایونت(، نمایش محصول و »اکتیویشن« بر 
برگزار کنند. مجله معماری  این استیج  روی 
Architectural Design پاویون ایران را یکی 
معرفی  امسال  اکسپو  برتر  پاویون  هشت  از 
دلیل  به  نیز  آن  جانمایی  البته  است  کرده 
اینکه رو به روی ساختمان اصلی زون تحرک و 
محل برگزاری همایش ها واقع شده، موقعیت 

است. آورده  فراهم  را  مناسبی 

رئیس خانه اقتصاد ایران 
و ترکیه: ترکیه تالش کرده 

با عبور کامیون هایش از 
آذربایجان و نخجوان و 

دریای خزر به نوعی ایران را 
دور بزند و در سال های اخیر 

برنامه  ریزی هایی نیز برای 
این موضوع داشته است

پاویون ایران در اکسپوی دبی به صورت رسمی و با حضور مجازی وزیر صمت در حضور معاون گردشگری کشورمان افتتاح شد در حاشیه 
این برنامه، شالبافیان با وزیر اقتصاد سوریه مذاکره کرد. به گزارش مهر رویداد بین المللی اکسپو 2020 دبی، از تاریخ اول اکتبر 2021 
)9مهر 1400( تا 31 مارچ 2022 )11 فروردین 1401( در »دبی« برگزار می شود. در واقع این اکسپو به دلیل همه گیری کرونا قرار بود 

سال 2020 برگزار شود اما یک سال به تعویق افتاد و امسال افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی ایران: پاویون ایران 

در نمایشگاه اکسپو دبی در 
بهترین موقعیت قرار دارد 

که سبب افزایش بازدیدهای 
صادر کنندگان و فعاالن 
اقتصادی از آن می شود

شاپور کریمی - سرپرست شهردار پارس آباد مغان

آگهی مزایده عمومی مرحله چهارم
شماره :  40  – 1400

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجّوز شماره 400/208 ش - 1400/04/20 شورای اسالمی شهر ،  شش دانگ عرصه تعداد 9  
قطعه زمین با كاربری تجاری را از پالك های ثبتی 1/ 11۵/10۵ اصلی و 11۵/10۵ اصلی واقع در شهرپارس آباد، ضلع جنوبی زمین ترمینال را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

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

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

یاارائه  ۱- واریز نقدی سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 3100000883006 
ضمانت نامه بانکی )حداقل با اعتبارسه ماهه(

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

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

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

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

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

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

مهلت قانونی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸- هزینه خرید اسناد هرقطعه مبلغ ۵00/000 ریال بوده که میبایست بشماره حساب 

310000031۵007 بنام شهرداری واریز گردد.
۹- پیشنهاد قیمت برای هر قطعه میبایست بصورت مجزا ارائه گردد و به پیشنهادات 

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

قرارداد و به حراست شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند. 
10- مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده :ازمورخه    ۱۴۰۰/۰7/۱۱ تا آخر وقت اداری 

مورخه    ۱۴۰۰/۰7/۱۳         
11- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :از مورخه    ۱۴۰۰/۰7/۱۴ تا آخر وقت اداری 

مورخه   ۱۴۰۰/۰7/2۴
12-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :در مورخه   ۱۴۰۰/۰7/2۵ -    دفتر شهردار - ساعت 

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

WWW.SETADIRAN.IR  امكانپذیر است.

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

22۵/000/000-/404/4۵0/000/000 مترمربع10*4قطعات شماره 118-20

22۵/000/000-/404/۵30/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 221

230/000/000-/404/۵70/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 322

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

240/000/000-/404/6۵0/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره ۵24

240/000/000-/404/700/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 62۵

240/000/000-/404/7۵0/000/000 مترمربع10*4قطعه شماره 26 7

نوبت دوم

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج 
در قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 
دو شهرکرد مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 21- اصلی

262 فرعی محمد ملكی  فرزند رضا نسبت به یك ونیم 
مساحت   به  خانه  باب  یك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
۱۴۳/۱2 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از شهین 

اشرفی و سیف اله ملكی 
فرج  فرزند   قهفرخی  نادریان  هادی  2۹۵7فرعی 
باب  یك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله 
ساختمان به مساحت 2۰7/66 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه ازحسین باقری
فرج  فرزند   قهفرخی  نادریان  حسین  2۹۵7فرعی 
باب  یك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله 
ساختمان به مساحت 2۰7/66 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه ازحسین باقری
مرتضی  فرزند  قهفرخی  غم  بی  سعید  ۳۴۹2فرعی 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 2۱6/۴۵ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازسید كمال امامی 
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی

۳۸2۳فرعی پریسا باقرزاده سورشجانی فرزند سبزعلی 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  2۸۹/2۹ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازسید عزیزاله حسینی
۴۱۰۸ فرعی سهراب ذوالفقاری دهنوی فرزند حفیظ اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت 2۴۹/2۵  متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازقربانعلی نادری
۴۱۰۸ فرعی شهربانو ذوالفقارزاده دهنوی فرزند یوسفعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت 2۴۹/2۵  متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازقربانعلی نادری
۴۸۰۳فرعی همایون شگفت  فرزند بختیار ششدانگ یك 

باب ساختمان به مساحت  226/66 متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه ازحیدر شگفت 

۵۱۴7فرعی ملك فتاح ترابی قهفرخی فرزند نیاز علی 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  2۸2/۴۸ متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه ازاحمد مشرف
6۵26فرعی كریم محسن پور  قهفرخی فرزند غالمحسین 
نسبت به ۹ سهم مشاع از۹6 سهم  ششدانگ یك قطعه  
زمین مزروعی به مساحت   ۴۸7۹۹2/۳۵ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه از شعبانعلی الیاسی
7۰26فرعی محسن شریفیان قهفرخی فرزند  عبدالعلی 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  ۱7۸/6۰ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازعبداله اسدیان 
فرزندسید  قهفرخی  درخشنده  امین  سید  76۰۱فرعی 
مساحت   به  مخروبه  خانه  باب  یك  ششدانگ  فرهاد 
ازسید  الواسطه  مع  خریداری شده  مربع  متر   ۱72/۱7

احمد درخشنده 
حیدر   فرزند  قهفرخی  فیضی  مصطفی  76۴۸فرعی 
مربع  متر    ۱6۰ مساحت  به  خانه  باب  یك  ششدانگ 

خریداری شده مع الواسطه ازحیدر فیضی 
76۸۹فرعی معصومه ستاری قهفرخی فرزند عبدالرسول 
به  مسكونی  تجاری  ساختمان  باب  یك  ششدانگ 
الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر  مساحت  ۸۴ 

ازقربانعلی نادری
حسین  فرزند  قهفرخی  موسوی  عباس  77۰۰فرعی 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت ۱۵۹/۳۵  متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه ازیوسف ربیعی
 امالک واقع درشهرهفشجان  به شماره پالک 221- اصلی

چهارمحال  استان  برق  توزیع  شركت  6۳2۸فرعی 
ششدانگ   ۱۰6۸۰۰2۵۰۱7 ملی  شناسه  به  وبختیاری  
مربع  متر  به مساحت  ۱۵۴۱/۹۳  باب ساختمان  یك 

خریداری شده مع الواسطه ازابراهیم كامكار 
علی   فرزند  هفشجانی   امانی  مهین  6۹۰7فرعی 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت ۴6۹/۰۸  متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازعلی فروزنده 
امالک واقع در اراضی مزروعی صحرای   قریه سیرك  به 

شماره پالک 234- اصلی
فرزندحسن   هفشجانی   دمساز  علمدار  ۳۰۸فرعی 
متصله  وزمین  مرغداری  ساختمان  یكباب  ششدانگ 
مزروعی و مشجر  جمعا به مساحت 2۹2۴2/۵2  متر 
با كاربری  ان  مربع  متر   ۸۴۰۰ میزان  )توضیحا  مربع 
مزروعی  ان  مربع  متر  ومساحت2۰۸۴2/۵2  مرغداری 
ومشجر می باشد. ( خریداری شده مع الواسطه ازغالم 

حسین و رمضان اسدی
 امالک واقع در  شهركیان به شماره پالک 1۵74- اصلی

اقامنصور   فرزند  چقاخور  رشیدی  علی  ۴6۸۰فرعی 
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت  266/۰2 متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازلطف اله سلیمی 
  به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی 
نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در 
اعتراضی  آراء صادره  به  نفع  صورتی که اشخاص ذی 
داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یك شهرکرد تسلیم 
از  ماه  یک  ظرف  باید  نمایند.معترض  اخذ  رسید  و 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
در  دهد.  تحویل  شهرکرد  یك  ناحیه  ثبت  اداره  به  را 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
دادخواست  تقدیم  ، گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول :  یكشنبه۱۴۰۰/۰6/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:     دوشنبه ۱۴۰۰/۰7/۱2

مهرعلی هیبتی
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو  شهرستان 
شهرکرد

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
نوبت دومحوزه ثبتی ناحیه دو  شهركرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

مفقودی

مفقودی

پیکان  سواری  خودرو  سبز  برگ 
روغنی  سفید   1381 مدل   1600
 111۵8133966 موتور  شماره  با 
به  و  شماره شاسی 81۵3۵386 
ایران   43 ل   697 پالک  شماره 
6۵ به نام ابراهیم عسکریان مرج 
فرزند اکبر کدملی 3149771۵87 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

می باشد. ساقط 

 131SE   برگ سبز سواری سایپا
مدادی  نوک   1393 مدل 
-متالیک رنگ به شماره  موتور  
شاسی      شماره  و   ۵247476
 NAS411100E3697879
شماره پالک 6۵ایران 11۵ق76 
مفقود  خواجه  امیر  به  متعلق 
گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز 

گنج قلعه  است. 
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مفقودی
برگ سبز خودرو ساینا رنگ سفید 
روغنی  مدل 1396  به شماره پالک  
84د489ایران79  و شماره موتور:  
M1۵/8466071  و شماره شاسی  
به    NAS831100H۵734884
نام پیمان باقری لیاولی  مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  

می باشد.

 مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات سازمان زمین شناسی:
جریان 7مترمکعب آب در زاینده رود ضروری است

زیست  مخاطرات  بررسی  دفتر  مدیرکل 
»برای  زمین شناسی گفت:  سازمان  محیطی 
بر  7مترمکعب  باید  آبخوان،  تعادل  حفظ 
رودخانه  نقطه ای که  تا  زاینده رود  دبی  ثانیه 
باشد.« جاری  می شود،  خارج  شهر   از 
نشست  در  شهبازی  رضا  مهر،  گزارش  به 
منظر  از  اصفهان  فرونشست  بررسی 
محیط زیست اظهار داشت: »در سال ۱۳۹2- 
طبق  و  بود  چالش کشور  غبار  و  ۱۳۹۳ گرد 

تاکید  زابل  و  اهواز  شهرهای  بر  مطالعات 
داشتیم اما به این معنا نبود که سایر مناطق 
سال  پنج  نیستند.  مشکل  این  درگیر  کشور 
توفندها  با  ارتباط  در  مطالعاتی  طی  پیش 
هشدار  جنوب کشور  در  اقلیمی  تغییرات  و 
حاره ای  طوفان  اولین  شنبه  روز  و  می دادیم 
کردیم.  ثبت  را  کشور  جنوبی  ساحل  در 
به  بارها  است،  ایران کشیده  درون  گردوغبار 
هشدار  بوشهر  مثل  مناطق  این  استانداران 

دادیم که در آینده چالش آب در استان های 
کشور  مناطق  سایر  از  کمتر  خیلی  شما 
داشت.« خواهید  سیالب  چالش  اما   است 
او افزود: »حاال اخباری که در روزهای اخیر از 
فرونشست اصفهان منتشر شده، شائبه ایجاد 
معضل  این  درگیر  مناطق  سایر  مگر  کرد که 
و  سخت ترین  زمین  فرونشست  نیستند. 
می رود.« به شمار  مخاطرات   پیچیده ترین 
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی 

باید  را  فرونشست  پدیده  اینکه  به  اشاره  با 
بر  »بالغ  گفت:  آورد،  مردم  چشم  جلوی 
مستقیم  طور   به  فرونشست ها،  درصد   ۹۰
نبود  و  زیرزمینی  آب  از  بی رویه  برداشت  با 
اتفاق  آبخوان  تخلیه  و  تغذیه  بین  تعادل 
که  اصفهان  مانند  منطقه  یک  در  می افتد. 
رودخانه  است،  تغذیه  عامل  تنها  زاینده رود 
بارندگی  میلیمتر   ۱2۰ تا   ۱۰۰ ندارد،  جریان 
هیچ  تبخیر  میلیمتر   2۰۰۰ برابر  در  ساالنه 
بارندگی  میزان  این  زیرا  نمی کند  کاری 
می کند،  مرطوب  را  خاک  سطحی  الیه  یک 
نفوذی ندارد و از این رو است که تنها عامل 
 تغذیه دشت اصفهان، زاینده رود بوده است.«

که  می شود  گفته  امروز  »اگر  افزود:  او 
میانگین بهره وری آب در کشاورزی کشور بین 
سی تا چهل درصد است همچنان با چالش 
درباره  هنوز  اما  هستیم  مواجه  فرونشست، 
حالی  در  می کنیم  چانه زنی  بهره وری  درصد 
باشد. دست کم  بهره وری ۸۰ درصد  باید  که 
می توان با ۱۰ درصد افزایش، میزان بهره وری 
رساند.« درصد   ۵۰ به  را  کشاورزی  در   آب 
بر  مترمکعب  »هفت  تصریح کرد:  شهبازی 
ثانیه دبی زاینده رود در شهر اصفهان )دشت 
از  رودخانه  نقطه ای که  تا  برخوار(  اصفهان- 
شهر خارج می شود باید جاری شود تا تعادل 

را در این آبخوان حفظ کنیم.

طبق گزارش های رسیده، تا چندی پیش تقریبا 
هیچ یک از روستاهای جنگلی و استوایی این 
ایالت دورافتاده برق نداشتند. طبق گزارش پایگاه 
Third Pole، بیشتر کودکان محصل روستاهای 
ناگالند برای انجام تکالیف مدرسه و مطالعه دچار 
ناگالند  روستاهای  کودکان  اکثر  بودند.  مشکل 
در  مجبورند  خانواده  فقر  علت  به  و  کشاورزند 
روز کار کنند. شب، تنها زمانی است که به این 
کودکان مجال می دهد درس بخوانند. کمبود برق 
و نبود نفت و روغن کافی، باعث شد بسیاری 

از این کودکان قادر به مطالعه نباشند. همچنین، 
ویروس کرونا و مجازی شدن کالس های درس 
منجر به ترک تحصیل اجباری بسیاری از کودکان 

و محصالن ناگالند گردید.

  ژنراتورهای آبی، وقتی نهرها به کمک 
ناگالند آمدند

با  پایگاه Third Pole، حاال  بر اساس گزارش 
خالقیت مسئولین هندی، مشکل برق بسیاری 
از ساکنین دیماپور و کوهیما و مناطق روستایی 

ایالت ناگالند حل شده است. مسئوالن هندی 
برای حل مشکل برق ساکنان ناگالند از منابع و 
ظرفیت های داخلی و بومی خود ناگالند استفاده 
small water-( کرده اند. ژنراتورهای کوچک آبی
powered generator( وسیله ای مفید و نسبتا 
کم هزینه است که توانسته روشنایی حاصل از 
برق را به خانه های کوچک ساکنان ناگالند بیاورد.
برق  مشکل  شد،  باعث  آبی  ژنراتورهای  طرح 
رسانی ایاالت شمالی هند تا حد زیادی رفع شود. 
رسانی  برق  طرح  داخلی،   منابع  طبق گزارش 

انجام  اخیر  سال های  در  هند  دولت  روستایی 
نتوانست سراسر مناطق شمال شرقی  اما  شد 
را تحت پوشش قرار دهد و تنها ۵۵ درصد از 
276،726 خانوار روستایی ناگالند به شبکه برق 
انرژی  تامین  شدند.سازمان  وصل  سراسری 
ایالت ناگالند )NEPeD( یکی از نهادهایی است 
که تالش کرده مشکل کمبود برق مردم ایالت 
شمال شرقی هندوستان را رفع کند. این سازمان 
در طرحی خالقانه، توانست از منابع آبی عظیم 
برق مردم حل  تا مشکل  استفاده کند  ناگالند 
شود. ناگالند سرزمین نهرها و آبراهه های بزرگ 
و خروشان است. سازمان تامین انرژی ناگالند 
از این فرصت طالیی استفاده کرده و طرح عظیم 

اجرا کرد. را   )hydropower( برقی مولدهای 
این طرح در چند فاز عملیاتی شد. در ابتدا سازمان 
نام  به  NEPeD )در سال (2۰۰7 دستگاه هایی 
پیکو ژنراتور )picogenerator( را از چین وارد 
کرد. این مولدهای کوچک برق از قدرت جاذبه 
استفاده  برق  تولید  برای  آب  و   )gravity(
می چرخید    سرازیری  در  نهرها  آب  می کردند. 
و توربین را به حرکت در می آورد )چیزی شبیه 
آسیاب آبی(. این حرکت باعث تولید برق می شد 
و می توانست برق یک یا چند روستا را تامین کند.
با این حال، عمر پیکوها طوالنی نبود. هزینه نسبتا 
باالی تعمیر و نگهداری مکرر این دستگاه ها و 
دشواری در تهیه قطعات و لوازم یدکی، واردات 

آنها را غیرممکن کرد.
سازمان NEPeD، بعد از این تالش کرد که خود 
به ساخت ژنراتورهای آبی بپردازد. هند به زودی 
ژنراتورهای آبی خود را ساخته و به سراسر ایاالت 
شمالی و شرقی ارسال کرد. هندی ها نام ژنراتور 
خود را "هیدروژر" )hydroger( گذاشتند. تیم 
فنی NEPeD با همکاری دولت هند توانستند 
در طول یک سال، طرح توسعه ژنراتورهای آبی 

را به اتمام برسانند.
طبق گزارش ها، دستگاه های جدید هیدروژر در 
روستاهای پرآب ناگالند نصب شده و توانسته 
منبع خوبی برای تولید انرژی الکتریکی در این 
ایالت شود. سازمان NEPeD تا کنون، حدود 
۱۵۰ دستگاه جدید ساخته که دو سوم آنها در 
ناگالند و یک سوم در ایاالت همسایه به کار رفته 

است.

 تحولی که هیدروژرها در ناگالند هند 
به وجود آورده اند

اما دستگاه هیدروژر چگونه در یک منطقه نصب 
شده و به کار گرفته می شود؟ یکی از مسئوالن 
ارشد سازمان NEPeD  در این باره می گوید: 

"ابتدا سازمان، منطقه بالقوه ای را مشخص می 
کند که در آن آب صرفًا به دلیل نیروی گرانش 
در پایین دست جریان می یابد. سپس دستگاه 
از دیماپور )بزرگترین شهر ناگالند( به آن منطقه 
منتقل شده و در جایی، بین دهکده و رودخانه 
نصب می شود. بعد از این، لوله ها و کانال هایی 
تعبیه  ژنراتور  به  رودخانه  از  آب  هدایت  برای 
می شود. آب پس از عبور از ژنراتور، تخلیه و به 
سمت پایین سرازیر می شود تا دوباره به رودخانه 
بپیوندد یا توسط کشاورزان برای آبیاری زمین ها  

استفاده شود."

اما هیدروژرها تا چه میزانی برق تولید می کنند 
 Third پایگاه آنها چقدر است؟  اصوال قدرت  و 
pole در گزارش خود مدعی است که به لطف 
هیدروژرها، هر خانه روستایی در ناگالند دارای 
یا سه المپ LED  و تعدادی پورت  شارژ  دو 
است که در آن ساکنان می توانند تلفن ها و سایر 
دستگاه های خود را شارژ کنند. به جز این، در 
برخی مناطق، هیدروژرها توانسته اند برق اماکن 
عمومی را تامین کنند و اکنون خیابان های بعضی 
روستاها دارای چراغ های هستند که برقشان را 
مستقیما از هیدروژرها می گیرند. البته استفاده 
محدود  هیدروژرها  توسط  شده  تولید  برق  از 
است. شورای روستا، که شامل زنان هم می شود، 
تصمیم می گیرد که مردم یک منطقه روزانه چقدر 

می توانند از برق استفاده کنند.
 NEPeD همچنین، مهندسان محلی که توسط
آموزش دیده و استخدام شده اند، وظیفه تعمیر و 
نگهداری و تعمیر جزئی دستگاه های هیدروژر را 
بر عهده دارند که همین اتفاق باعث ایجاد مشاغل 

جدید زیادی در ایالت فقیر ناگالند شده است.

خانه تکانی در شهرداری تهران با حضور علیرضا 
زاکانی در راس دستگاه مدیریت شهری پایتخت 
تهران در حال  پارلمان شهری  در  اصولگرایان  و 
انجام است. نیروها و مدیران بخش های مختلف 
یکی پس از دیگری جابه جا می شوند و یاران و 
نزدیکان زاکانی جای آنان را می گیرند. موضوع 
اما به جابه جایی افراد ختم نمی شود و تغییر و 
تحوالت کالن تر از این حرف هاست. آنقدر کالن تر 
که هزاران میلیارد تومان را در بر خواهد گرفت. 
موضوع به پیمانکار پروژه های شهرداری تهران بر 
می گردد. در دوران حضور اصالح طلبان در شورای 
شهر، به گواه اعضا، تالش شد پرژه های شهرداری 
تهران به بخش خصوصی واگذار شود و از سپاه 
و قرار گاه خاتم تنها در شرایطی استفاده شود که 
بخش خصوصی قابلیت اجرای پروژه های محوله 
را نداشته باشد. این روند اما با حضور اصولگرایان 
در شورای شهر ششم، از قرار معلوم این روند به طور 
کلی برچیده شده و سپاه اولویت نخست مدیریت 
شهری پایتخت خواهد بود. مهدی چمران، رئیس 

شورای شهر تهران این خبر را اعالم کرده است.
چمران که پس از رقابت های درونی فراوان میان 
اصولگرایان، به عنوان رئیس شورای شهر تهران 
خبرگزاری  اظهاراتی که  در  دیروز  شد،  انتخاب 
تسنیم آن را منتشر کرده، گفته است: »با توجه 
و  پروژه ها  اجرای  در  خاتم  قرارگاه  ظرفیت  به 
مگاپروژه ها، قاعدتًا شهرداری تهران تمایل زیادی 
را به واگذاری این پروژه ها به قرارگاه خاتم دارد.« 
او سابقه همکاری سپاه و شورای شهر چهارم که 
ریاستش برعهده او بود را نیز یادآور شده و گفته 
است: »از ادوار گذشته مدیریت شهری همکاری 
انجام  برای  خاتم  قرارگاه  و  سپاه  با  را  نزدیکی 
پروژه های بزرگ در قالب مگاپروژه داشته است که 
این موضوع در شورای چهارم بسیار بیشتر بود.« 
سکوت چمران در قبال همکاری های شورای شهر 
پنجم و قرارگاه خاتم از آن جهت است که رویکرد 
مجموعه دستگاه مدیریت شهری تهران به سپاه 
در این دوره با تغییر و تحوالتی مواجه شد. سال 
۹6، سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر 

پنجم در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر 
کرده بود، استفاده از سپاه در پروژه ها را منوط به 
نیاز شهرداری تهران و ناتوانی بخش خصوصی 
کرده و گفته بود: »همکاری شهرداری آینده تهران 
با سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در بخش هایی 
که الزم باشد و بخش خصوصی هم توان نداشته 
باشد، ادامه خواهد داشت.«ورود قرارگاه خاتم این 
نهاد نظامی به پروژه های شهرداری تهران می تواند 
ارتباط مستقیمی با کمرنگ شدن نقش بخش 
خصوصی در مدیریت شهری تهران داشته باشد. 
قرارگاه خاتم یکی از بزرگترین سازمان های شبه 
دولتی در ایران است و عمال امکان رقابت بخشی 
خصوصی با قرارگاه در پروژه های شهرداری تهران 
میسر نیست. رئیس شورای شهر تهران اما تالش 
»در  بدهد:  دلگرمی  خصوصی  بخش  به  کرده 
کنار قرارگاه خاتم با پیمانکارانی واجد شرایط نیز 
باشد، استفاده می کنیم که به عنوان مثال در پروژه 
نیایش از یک پیمانکار بخش خصوصی استفاده 
با مجموعه  را  انصافًا همکاری خوبی  کردیم که 

شهرداری داشت.« روندی که پیشتر در شورای 
شهر چهارم هم صورت گرفته و با انتقاد اعضای 
شورای شهر پنجم مواجه شده بود. میرلوحی در 
سال ۹6 در انتقاد از این روند که از قرار معلوم 
در شورای شهر ششم هم تکرار خواهد شد، گفته 
بود: »برای واگذاری امور به قرارگاه سازندگی یا 
هر نوع نهاد دولتی دیگر همچون تامین اجتماعی 
و شستا و غیره باید دالیل فنی و هزینه ای را در 
نظر بگیریم، ضمن اینکه نباید بخش خصوصی کنار 
گذاشته و به آن بی اعتنایی شود«.شیوه انعقاد 
و قرارگاه خاتم  تهران  قراردادها میان شهرداری 
یکی دیگر از موضوعاتی است با ورود سپاه به 
پروژه های شهرداری تهران مورد توجه افکار عمومی 

قرار گرفته است. در دوران شهرداری محمدباقر 
قالیباف و حتی محمود احمدی نژاد بر شهرداری 
محرمانه  صورت  به  قراردادها  این  عمده  تهران، 
بود. موضوعی که محمدجواد حق  تنظیم شده 
شناس، عضو شورای شهر پنجم هم از آن انتقاد 
کرده بود. او از قراردادهای فاینانس ۱ و 2 میان 
شهرداری تهران و قرارگاه خاتم سپاه نام برده بود. 
قراردادهایی که میزان دقیق آن و جزئیاتش برای 
اعضای شورای شهر چهارم و  پنجم هم مشخص 
نبود ولی در مجموع رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد 
تومان را شامل می شد. عددی بزرگتر از بودجه کل 
شهرداری تهران. باید دید در نهایت شورای شهر 

ششم چه رویه ای را در پیش می گیرد. 

 طرحی که ایالت ناگالند هند را روشن کرد

هیدروژر، دستگاهی که از آب، برق گرفت

رئیس شورای شهر تهران از واگذاری پروژه های شهرداری تهران به قرارگاه خاتم خبرداد

بازگشت قرارگاه خاتم

به بهانه فقدان دکتر ابوالقاسم  
رئیس سادات، متخصص 

بیماری های عفونی

هرگز نان به نرخ روز نخورد
 

گاهی، نامه زندگی افراد را باید از آخر ورق زد. 
شاید به این دلیل که حرف آخر است که باید 
همان اول زده شود. ولی وقتی ورق ها را یک به 
یک به گذشته مرور می کنی، به وجوه مشترک 
آن بهتر دست می یابی. آخرین ورق خاطرات من 
از دکتر ابوالقاسم  رئیس سادات به آخرین سفر 
ایشان به وطن در سال ۹۸ برمی گردد. از ایشان 
دعوت کردم برای بیمارستان ما کنفرانسی بدهند 
که مثل همیشه با اشتیاق پذیرفتند. موضوع 
و  روز  به  جامع،  بسیار  بود که  واکسیناسیون 
برگرفته از آخرین اطالعات روز بود. اگر چه روزگار 
این طور رقم زده بود که این اواخر، در ایران نباشند 
ولی هرجا که بودند دلشان برای وطن و مردم 
ایران می تپید. همچنان تا آخرین دفعاتی که 
باهم گفت وگو داشتیم دلواپس شدید سالمت 
مردم و تلفات همه گیری کرونا در کشور بود. دکتر  
رئیس سادات نان را هرگز به نرخ روز نخورد. به 
ارزش های انسانی، فرهنگی و اخالقی پایبندی 
دائم داشت. در واقع نگاهش بیشتر به پشت 
سرش بود تا به جلو. خستگی ناپذیری یکی از 
ویژگی های منحصر بفرد ایشان بود. استاد نسبت 
بود.  حساس  بسیار  درستکاری  و  درستی  به 
کوچکترین رفتار نادرست، ریاکارانه و کج اندیشانه 
را تاب نداشت. به همان اندازه که برای همکاران 
بزرگتر یا کوچکتر خود احترام قائل بود، در برخورد 
اجتماعی  قراردادهای  و  اصول  از  انحراف  با 
خصیصه ای  بود.  سختگیر  بسیار  اخالقی  یا 
و  ماندگاری  برای  مهمی  مانع  می توانست  که 
 موقعیت بهتر در مراکز علمی، دانشگاهی ما باشد.
استادان بخش عفونی  اولین  از  یکی  ایشان   
بودند که پا در عرصه بخش خصوصی پزشکی 
گذاشتند. با این حال بیماران را ترغیب می کردند 
که در بخش عفونی دانشگاه بستری شوند، که 
دانشجویان بهره آموزشی بیشتری بیابند و بیمار 
متقبل هزینه بخش خصوصی نشود. متاسفم 
که بگویم حتی در مقابل این کار سخاوتمندانه 
انتشار جو منفی  انسان دوستانه ایشان هم،  و 
افتخار  من  سال هایی که  تمام  در  و  نبود  کم 
داشتم،  ایشان  با  ومشترک  نزدیک  همکاری 
اعتبار،  بی  چقدر  منفی  جو  این  که  دریافتم 
غیرواقعی و ظالمانه است. همکاران، دوستان، 
کادرهای پرستاری و خدماتی، هنرمندان، ادیبان، 
لیست  در  همه  و…  محرومان  فرهیختگان، 
معاف شدگان از حق العالج  قرار داشتند. در عین 
حال که باور داشتند از خیلی از محرومان جامعه 
نباید ویزیتی دریافت کرد، همان نرخ پزشکی 
مقرر شده برای ثروتمندان و مرفهین را، ظلم 
در حق پزشکان و همان محرومان می دانست. 
در  تن  ظلم  این  به  می آمد که  پیش  گاهی 
منفی بینان،  می شد.  تعارض  موجب  و  ندهد 
تنگ نظران، سطحی نگران و یا غرض ورزان،  این 
را درشت نمایی می کردند. وظیفه خود می دانم به 
دلیل تجربه نزدیک همکاری که با ایشان داشتم، 
این را با صدای بلند به زبان آورم که در طی دوره 
حدود بیش از چهل سال طبابت، در این رابطه 
کسی را با گذشت تر و سخاوتمند تر از ایشان در 

برخورد با بسیاری از بیماران، ندیدم.

مشکل کمبود برق یکی از مشکالت جدی مردم هند، به خصوص ساکنان مناطق مرزی، دورافتاده و فقیرنشین است. ایالت ناگالند 
هندوستان، یکی از ایاالتی است که سالها است به شدت با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. ناگالند در شمال شرق هندوستان واقع 

شده است. این ایالت در نزدیکی چین قرار گرفته و مرکزش شهر کوهیما و بزرگ  ترین شهر آن دیماپور است.

شهر

|  
ap

  |

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش|

مهدی چمران: با توجه به 
ظرفیت قرارگاه خاتم در اجرای 
پروژه ها و مگاپروژه ها، قاعدتًا 
شهرداری تهران تمایل زیادی به 
واگذاری این پروژه ها به قرارگاه 
خاتم دارد

هیدروژرها تا چه میزانی برق 
تولید می کنند و اصوال قدرت 

 Third آنها چقدر است؟ پایگاه
pole در گزارش خود مدعی 
است که به لطف هیدروژرها، 
هر خانه روستایی در ناگالند 

دارای دو یا سه المپ LED  و 
تعدادی پورت  شارژ است که در 

آن ساکنان می توانند تلفن ها 
و سایر دستگاه های خود را 

شارژ کنند

|  دکتر غالمحسین امیری |
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افقی
 ۱ - نامور - خطا كار - لگام بی ته - سوسن 
انکراالصوات - پیکر  زرد2 - فوم بی ته - 
لقبی  اسپانیا۳ -  ایالتی در  تنه -  اندام،  و 
برای مجتهدان مسلمان - کشاورز، دهقان، 
برزگر۴ - از توابع استان گیالن - پر گویی، 
مفعولی،  نشانه   - طرف  ها،  پرچانه  زدني 
 - نر۵  شیر   - واسطه  بی  مفعول  عالمت 
سرب، بیماری آبله، زردآلوی پست - گندم 
كوبیده، گندم آسیا شده، دستور - خط كش 
مهندسی، چای خارجی - چشم6 - کارگردان 

فیلم سهم گمشده - مقابل بیگانه، خودی - 
زرد چوبه، زعفران7 - كینه . كدورت - کوره 
نان پزی، آتشدان - استفراغ، به هم خوردن 
حال را گویند - حرف پیروزی، ضمیر غایب، 
جانشین او۸ - همراه مت - ماه سرد، روز 
گذشته - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی 
- خبرگزاری روسیه۹ - دالل - عصاره کنجد۱۰ 
- سنگ آسیای عصاری  - پسوند شباهت 
- بدنیا آوردن - اثری از تونی موریسون۱۱ - 
جای پا، رفوزه - هدایت کردن - پارچه کهنه، 
اندک، در  نور  لنگه در - جهت، دید چشم، 
زبان ترکی به آب می گویند - ناپسند، خوب 

نیست۱2 - بنده، همنشین عبید - رمق آخر 
- غیر حقیقی۱۳ - مخفف لیكن - فیلمی 
از حبیب كاوش - چهره ۱۴ - ضمیر داخلی، 
داخل، دوم شخص مفرد - جمع سوق، بازارها 
- مخفف آتش - زن شوهر مرده۱۵ - تابلویی 
از فرانسیس مارگریت - از آبشارهای کانادا - 
بريدن با شمشير و جز آن۱6 - راه میانبر، 
طریق کوتاه - خوب مختصر - همبازی پت 
- حفاظ پله، تارمی، تارمی جلوی ایوان۱7 - 
گفتگوی اینترنتی - چروک، چین و چروک، 
چین - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 

انفصال - آرامگاه فردوسی

عمودی
۱ - سستي و نرمي - فنجان - زمین گیاه 
دار، چراگاه، ترسیده ، مراعی  - افسرده2 
تنها،   - زرد  ماش   - نساجی   دستگاه   -
در  توپ  انتقال  خطای   - تنها  همنشین 
بسکتبال - عدد کار خراب کن، عددی یک 
آلمان  در  ایالتی   - خیطی۳  عدد  رقمی، 
- پیشوای زرتشتی - پزشك، طبیب۴ - 
طاقچه باال، بام فرنگی - پول نقد - نوازش۵ 
- حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - جمع 
كنیسه - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی 
- خرس فلكی، خرس آسمان6 - شمای 
بیگانه، ضمیر انگلیسی - کشیدن، زدنی در 
بازی، کشمکش و نزاع - یسار بدون ته - 
نغمه، صدای  اقرار كردن -  مادر وطن7 - 
آهنگین، وسایل زندگی - بدشگون - تلخ، 
پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر 
چیزی۸ - تازگی و شادابی، شادابی، تازگی 
شاعر   - تنفس  دستگاه  بخش  دو  هر   -
فرانسوی۹ - یکی از القاب اروپایی - گره 
صدا،   - صیقل   - لجن۱۰  و  - گل  روبان 

پادشاهان  لقب   - بانگ  و  نغمه  صوت، 
چینی، كلمه تركی یعنی شاه۱۱ - گوشت بن 
دندان - شرح دادن، كالبد شكافی - غربال، 
بیز - دختر التین۱2 - مخفف  سرند، مو 
گاه - پول ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند 

تیزی   - بودن۱۳  حاذق  مهارت،   - آسیا 
آقتاب  - فیلمی بابازی مهدی هاشمی - 
بادگرم جنوبی۱۴ - كلمه ای برای تاكید - 
برابر ومساوی - شهر آمریکا ۱۵ - ماترك 
مرده، مرده ریگ - از حروف یونانی - عنوان 

مردانه، سید - پرنده دریاچه، معروف است 
که این پرنده تنها می میرد۱6 - فراخی - 
استوار و محکم  - باقی مانده ها۱7 - باال بر 
ماشین - مانند ماه - ترفند - خوار دارنده، 

خوار کننده

جدول شماره 2121

یزد 

ماه   6 در  اعالم کرد:  چادرملو  صنعتی  مجتمع  مدیر 
ابتدای سال جاری موفق به ثبت رکوردهای مختلف در 
تولید گندله شدیم و همچنین در تولید آهن اسفنجی و 
تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی با برنامه ریزی به عمل 
برداشتیم.  گام  برنامه پیش بینی شده جلوتر  از  آمده 
مهندس وحید خلیلی گفت: در بخش گندله سازی، در 
پایان 6 ماه ابتدای سال موفق شدیم یک میلیون و 
7۱۴هزار و ۵ تن تولید کنیم و طی ماه های مرداد و 
شهریور رکورد تولید ماهیانه را نیز ارتقا دادیم چنانچه 
کارخانه گندله سازی اردکان توانست با تولید ۳6۸هزار و 
۵2۳ تن گندله در شهریور ماه ۱۴۰۰، به باالترین میزان 
این کارخانه  راه اندازی  ابتدای  از  ماهیانه گندله  تولید 

تا کنون دست یابد.
مدیر مجتمع صنعتی چادرملو ادامه داد: همچنین طبق 
برنامه پیش بینی شده  در 6 ماه ابتدای سال بایستی 

می کردیم،  تولید  اسفنجی  آهن  تن  و ۸۳۹  72۹هزار 
و  این کارخانه ۸۱۴هزار  در  ما  در صورتی که همکاران 
6۰7تن آهن اسفنجی تولید کردند و موفق شدند 7/2 

درصد از برنامه پیش بینی شده جلوتر گام بردارند.
 او همچنین در رابطه با میزان تولید برق نیروگاه سیکل 
شده  پیش بینی  برنامه  طبق  عنوان کرد:  نیز  ترکیبی 
ساعت  مگاوات  و6۰۰  و۴۹۱هزار  میلیون  یک  بایستی 
تولید کنیم؛ اما موفق به تولید یک میلیون و 7۱7هزار و 
۵۰۳ مگاوات ساعت تولید برق شدیم و ۱/۱۵ درصد از 

برنامه جلوتر پیش رفتیم.
 او دستیابی مجتمع صنعتی چادرملو به رکوردهای تازه 
باال و  با کمترین توقف اضطراری، کیفیت  را  تولید  در 
و تالش جدی  مرهون کمک  نامنطبق  بدون محصول 
کارگران و مدیران این مجتمع و رهنمودهای مدیرعامل 

محترم چادرملو دانست.

رکورد تازه تولید گندله، آهن اسفنجی و برق 
در چادرملو مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن 

در متالکس 2۰2۱  این شرکت  با حضور در غرفه 
به خبرنگار ما گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد در ایران پتانسیل ها نهفته 
بسیاری دارد و لذا برای فعال شدن این توانایی ها 
برنامه ریزی خوبی در هلدینگ صدر تامین و هیات 

مدیره کارخانه انجام شده است.

او افزود : تولید ریل به عنوان یک دستاورد ملی 
صرفًا یکی از توانایی های ذوب آهن اصفهان بود 
خودکفایی  نماد  و  زرین  برگ  یک  عنوان  به  که 
شبانه روزی  کوشش  و  تالش  با  اسالمی  ایران 
کارکنان این شرکت ثبت شده است. عضو هیات 
مدیره ذوب آهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه را 
بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار 
داشت : این مجتمع عظیم صنعتی با وجود کمبود 
مواد اولیه،کلیه خطوط ریلی کشور را تحت پوشش 
کامل قرار داد و تولید این محصول استراتژیک در 
ذوب آهن به جایگاهی رسیده  که برای صادراتش 
برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است. یا در 
زمینه تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت 
یک میلیون مسکن،ذوب آهن آمادگی خودش را 
به صورت کامل اعالم کرده،با این همه توانمندی و 
شیوه تولید جهانی، به واقع حیف نیست ذوب آهن 
بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نباشد  

این مقام مسئول ادامه داد : از ایمیدرو، وزارت صمت 
و معاونت معدنی این وزارتخانه تقاضا داریم صنایع 
فوالدی را به یک چشم نگاه کنند. اگر قرار است همه 
بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس نباید 
تفاوتی در این بین قائل شوند. ذوب آهن از یک سو 
از نداشتن یارانه انرژی رنج می برد و از سوی دیگر 
از نداشتن سهمیه مواد اولیه ، اما واحدهای فوالدی 
و معدنی را در سطح کشور می بینیم که در تخصص 
کاری یکدیگر ورود کردند و تولید دارند. بنابراین 
می طلبد وزارت صمت و دستگاه های ذی ربط نظارت 
بیشتری بر زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشند.
در  صنعتی  محصوالت  تولید  افزود:  یزدخواستی 
کمیته طرح های ارزش افزا و معاونت برنامه ریزی 
و توسعه و هیات مدیره ذوب آهن با قوت در حال 
پیگیری است تا بتوانیم سبد محصوالت ذوب آهن 
را با افزودن این محصوالت گسترده تر و ارزشمند تر 

کنیم.

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس 2021 :

ذوب آهن همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست

رئیس اتاق کرمان گفت: برای بهبود عملکرد و کیفیت بخش کشاورزی، به کارگیری 
روش های علمی باید در اولویت  باشد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده، در نشست با نماینده شرکت ماهان 
و فعاالن بخش کشاورزی، گفت: اگر بخواهیم بازار محصوالت کشاورزی حفظ شود و 
اشتغال پایدار در حوزه کشاورزی باقی بماند، باید از روش های نوین کشاورزی بهره 
گرفت. رئیس اتاق کرمان افزود: کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد استان دارد که در 
این بین پسته با یک و نیم میلیارد دالر صادرات، ۱۰۰ هزار نفر اشتغال و بیش از 6 
میلیارد دالر سرمایه گذاری، سهم عمده کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است 
و به همین دلیل باید با استفاده از علم روز دنیا، افزایش راندمان و نیز توجه به نیاز 
بازار، قیمت تمام شده، بسته بندی مناسب و محدودیت های آبی، بهره وری در این 

بخش را افزایش داد.
طبیب زاده، گفت: آب بسیار گران است به همین دلیل باید به سمت تولید محصوالتی 
رفت که ارزش افزوده باالیی دارند و در دنیا دارای مطلوبیت و بازار مناسب هستند. او 
گفت: شرکت هواپیمایی ماهان در هر حوزه ای ورود کرده توانسته منشا خیر باشد و 
باید از روابط این شرکت برای ورود علم نوین دنیا به کشاورزی کشورمان بهره گرفت.

آخرین  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  نگین کوهستانی/ 
بلوار  تونل  و گفت:  داد  قرار  توجه  را مورد  فعال در شهر  پروژه های  وضعیت 
امام  یادگار  بلوار  تا  امام حسین )ع(  جمهوری اسالمی در حدفاصل میدان 
با  اینکه  بیان  با  محرری  محسن  دارد.  فیزیكی  پیشرفت  درصد   6۵ )ره( 
وجود محدودیت نقدینگی در مدیریت شهری، هیچ پروژه ای در شهر متوقف 
فعالیت  ابتدای  از همان  اعضای دوره ششم شورای شهر  اظهار کرد:  نیست 
او  داشته اند.  نیمه تمام  پروژه های  رساندن  ثمر  به  برای  خاصی  تمرکز  خود 
هم  بودجه ای  و  شناسایی  نیمه تمام  پروژه های  همه  اساس،  این  بر  افزود: 
برای تکمیل آن ها در نظر گرفته شده است، اما برخی از این پروژه ها نسبت 
به دیگر پروژه ها دارای اولویت هستند. عضو شورای اسالمی شهر قم در ادامه 
به برخی پروژه های اولویت دار در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: تکمیل 
پیاده راه ارم در منطقه هفت شهری حدفاصل خیابان شبستان تا چهارراه شهدا 
از جمله این موارد است که به امید خدا در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری 
می رسد. او با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۱۹ درصدی تقاطع سه سطحه میدان 
نماز و پیگیری تداوم تکمیل آن افزود: تقاطع غیرهمسطح شهدای روحانیت 
در منطقه دو شهری در کنار تکمیل ساختمان های شهرداری منطقه دو و سه 
دیگر  از  مرکز  کنار شهرداری  در  اسالمی شهر  و همچنین ساختمان شورای 

اولویت دار مدیریت شهری است. پروژه های 

مومنی  / امانقلیچ  شادمهر نماینده شهرستان گنبد در مجلس شورای اسالمی به 
همراه عبدالقدیر کریمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان  با حضور در اداره 
گاز منطقه با علی طالبی مدیرعامل گاز گلستان ، معاونان و رئیس اداره گاز گنبد 
دیدار و گفت وگو کردند.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ، در این 
نشست که با هدف بررسی مسائل پروژه های در دست اقدام و رفع موانع گازرسانی 
به روستاهای باقیمانده  شهرستان   انجام شد پس از تبادل نظر بر تسریع در 
اتمام گازرسانی به پروژه های در دست اقدام و مرتفع کردن مشکالت موجود در 
این خصوص با هماهنگی و مساعدت نماینده  مجلس ، فرماندار و ادارات ذی ربط  
شهرستان تاکید شد. در این نشست مدیرعامل شرکت گاز استان  گلستان ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در شهرستان گنبد و مشکالت موجود در این رابطه 
،از فعال بودن پروژه های گازرسانی منطقه خبر داده  که نیاز به حمایت و همراهی 
مسئوالن داشته تا هرچه سریع تر به اتمام برسند. او افزود: از تعداد ۱7۰  روستای 
شهرستان  گنبد تاکنون ۱۵2 روستا گازرسانی شده است ، ۵  روستا را در دست 
اجرا داریم و ۱۳ روستا نیز در مرحله طراحی قرار دارند. علی طالبی اظهار داشت: 
برحسب دستورالعمل ابالغی اجرای رایگان گازرسانی به  واحدهای صنعتی نیز 
خوشبختانه، در خصوص  گازرسانی به این واحد  نیز اقداماتی خوبی صورت پذیرفته 
و گازرسانی به این دربخش که حمایت از تولید و اشتغال را به همراه دارد به قوت 

در حال انجام است. 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 
لزوم استفاده از روش های علمی برای 

بهبود عملکرد بخش کشاورزی

پیشرفت 6۵ درصدی تونل جمهوری در قم بررسی موانع گازرسانی شهرستان گنبد
| کرمان | | قم | | گلستان |

بازدید مدیرعامل شرکت 
خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران از منطقه اصفهان 
وطن خواهان / مدیرعامل شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران برای نخستین بازدید خود 
اصفهان  منطقه  به  شرکت  گانه   ۱2 مناطق  از 

کرد. سفر 
به  شرکت  مدیرعامل  رحیمی  ارسالن  مهندس 
لوله،  خطوط  مدیر  علیزاده  جعفر  سید  همراه 
علی دائمی میالنی رئیس HSE و سید عزت هللا 
طی  شرکت  روابط عمومی  رئیس  میرحسینی 
آوردند. عمل  به  بازدید  اصفهان  منطقه  از  روز  دو 
به  ورود  از  پس  همراه  هیئت  و  مدیر عامل 
نفت  انتقال  مرکز  از  شبانه  بازدید  اصفهان طی 
قوت  خدا  ضمن  رهنما  شهیدان  تاسیسات  و 
این مرکز  فعالیت های  در جریان  به همکاران 

گرفتند. قرار 
همراه  هیئت  و  شرکت  عامل  مدیر  ادامه  در 
از  کیلومتر   ۴ تعویض  پروژه  از  بازدید  جهت 
خط لوله ۳۰ اینچ مارون ـ اصفهان عازم استان 
در  مدیرعامل  شدند.  بختیاری  و  محال  چهار 
نزدیک  از  پروژه  عملیاتی  کارگاه  به  ورود  بدو 
با همکاران فعال دیدار و از سوی مدیر منطقه 

شد. ارائه  پروژه  اجرای  روند  از  گزارشی 
فعال  کارکنان  تمامی  از  تشکر  با  مدیرعامل 
آن  اجرای  کیفیت  و  عمل  سرعت  پروژه،  در 
در  تسریع  منظور  به  و  ارزیابی کرد  مطلوب  را 
صادر  را  الزم  دستورات   Tie-in عملیات  آغاز 
نمود، همچنین در بازدید میدانی از مسیر خط 
محدوده  در  اصفهان  به  مارون  خام  نفت  لوله 
بخش میانکوه در جریان محل نصب تجهیزات 

گرفت. قرار  پروژه  این  در  مورد نیاز 
انتقال نفت شماره  او سپس با حضور در مرکز 
این  کارکنان  با  صمیمی  دیداری  در  مارون   6
بخش  از  و  گفت  قوت  خدا  آنان  به  مرکز 
انتقال نفت و پروژه های در حال  صنعتی مرکز 

آورد. عمل  به  بازدید  انجام 
منطقه  از  بازدید  ادامه  در  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان در جلسه ای صمیمی با مدیر، معاونان 
اصفهان  منطقه  ستادی  واحدهای  روسای  و 
و  نگهداری  انتقال،  اینکه  بر  تأکید  ضمن 
خطوط  کیلومتر  هزار   ۱۵ حدود  پشتیبانی 
در سطح  نفتی  فرآورده های  و  نفت خام  لوله 
دل  یک  باید  است، گفت:  مهمی  وظیفه  کشور 
آن  حفظ  برای  توان  تمام  با  هم،  با  همراه  و 

کنیم. تالش 
روزانه  انتقال  با  داشت:  بیان  رحیمی  مهندس 
مسیری  در  خام  نفت  بشکه  هزار   ۵۵۰ بر  بالغ 
همچنین  اصفهان،  تا  مارون  از  صعب العبور 
نیروی  کنار  در  نفتی  مواد  گسترده  انتقال 
عنوان  به  را  منطقه  این  کارآزموده  انسانی 
کرده  تبدیل  شرکت  سطح  در  مهم  منطقه ای 

ست. ا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۹۰7۸۰۰۳7۵۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی خالوئی  
فرزند مراد بشماره شناسنامه های ۳ کد ملی ۳۱۳۱۰6۵۵7۵  صادره از بافت در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت ۴۸.۵ مترمربع پالک 2۴۹6 فرعی از 2۰ اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان قائم آباد بلوار ولیعصر بین کوچه ۹و۱۱ 
خریداری از مالک رسمی خانم بی بی معصومه سجادیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۱2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/26

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۹۰7۸۰۰۵۸۱۱ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مبینا سعید فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 2۱ صادره از بردسیر در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۴۵ مترمربع که مقدار ۵۵.۵۸ مترمربع 
از عرصه آن متعلق بوقف است پالک ۱66۳2 فرعی از ۳۹6۸ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹6۸ اصلی  
واقع در بخش 2 آدرس کرمان بزرگراه امام شهرک صنعتی 
شماره یک انتهای کوچه 2 فرعی غربی 6  خریداری از مالک 
رسمی خانم ایران سکوت محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۱6
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/26
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سندرسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۰6۰۰۳۰۱7 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای عباس ذبیحی کالته زنگنه فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7۵6 
صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۱/۵۰ متر مربع 
) یکصد و یک و پنجاه صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۱6۵ فرعی از اراضی ضیاءالدین 
سفلی پالک ۱26 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی رضا رمضانی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 
۳  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شماره ۱۰6۵
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰7/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰7/2۸

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

 ۱۴۰۰/۵/۱۸ مورخ   ۱۴۰۰6۰۳۰۹۰۰۱۰۰۰7۵۹ شماره  رای  برابر 
كالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۹۰۰۱۰۰۰۳7۱ موضوع قانون تعیین تكلیف 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین 
زاده  محمد  احمد  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
نوری فرزند عباس كد ملی ۵۸۸۹۵۸۱7۴۰ صادره قزوین 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت ۴۳/6۹ متر مربع پالك 
۱۹6 اصلی بخش ۴ شمالغرب قزوین كه در سهم مالك متن 
قرار گرفته گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰6/27

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/۱2 

 شعبان عسگری – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه 
یك قزوین 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۹۰۳2۰۸ بدین وسیله 
: ششدانگ پالک  ۱۱7۹۵  اطالع عموم می رساند  به 
فرعی از ۱۴۳ اصلی و واقع در حومه بخش یک کرمانشاه به نشانی : 
کرمانشاه – شهرک معلم – میدان حافظ – خ بهارستان – نبش کوی 
ششم – پالک 2 – طبقه اول که ذیل ثبت شماره دفتر الکترونیک  
مساحت   با  احمدی  حیدر  آقای  نام  به   ۱۳۹۹2۰۳۱6۰۰۱۰۰2۳7۰
۱۱۴/۵6 متر مربع و حدود اربعه ، شماال اول به طول چهار متر و 
سی سانتیمتر دیوار و پنجره است به فضای کوچه ده متری دوم 
دیواری است و پخی به طول دو متر و شصت سانتیمتر به فضای 
تقاطع خیابان هیجده متری و کوچه ده متری شرقا به طول سیزده 
متر و بیست و پنج سانتی متر دیوار و پنجره است به فضای خیابان 
هیجده متری جنوبا به طول هشت متر و چهل سانتی متر دیوار و 
پنجره است به فضای حیاط مشترک غربا اول به طول ده متر و پنجاه 
سانتی متر دیواری است به پالک دو هزار و پنجاه و شش فرعی دوم 
که شمالی هم محسوب است به طول دو متر و سی سانتی متر درب 
و دیوار آپارتمان است به راه پله مشترک سوم به طول چهار متر و 
شصت سانتی متر به دیوار به راه پله مشترک ، سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد و مطابق سند رهنی ۹۸7۸ مورخ ۱۳۹6/۱2/۱۵ دفتر 
اسناد رسمی 67 کرمانشاه در قبال 2/۱۹7/۵2/۰۰۰ ریال در رهن پست 
بانک قرار گرفته است . پالک مذکوردر مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۸  طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۱2/6۰۱/6۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و دارای 
این مشخصات است : آپارتمان واقع در طبقه اول با حق استفاده از 
فضای حیاط مشترک و استفاده از مشاعات و مشترکات بقدرالسهم 
طبق قانون تملک آپارتمانها ، دارای سازه بنائی مسقف به تیر آهن 
و طاق ضربی با موقعیت جنوبی و دو بر از ترکیب مصالح مناسب 
اول مجتمع  بیرونی آجر گری در طبقه  نمای  ساخته شده است 
آپارتمانی دو طبقه واقع شده دارای هال و پذیرایی سرهم آشپرخانه 
اوپن ،کف و دیوارهاسرامیک کف هال دارای کف پوش پارکت چوبی 
تاسیسات  با  پوشش کاغذی  دارای  داخلی  دیوارهای   ، خوابه  دو 

حرارتی شوفاژ و برودتی کولر آبی 7۰۰۰ یکدستگاه دارای حق امتیاز 
آب با شماره 2۱۰۳2۸ و گاز مشترک به شماره ۰2۴۰۱۱۳۵277۰ و برق 
مجزا و یک خط تلفن ثابت در حال حاضر ملک در رهن و اجاره و 
تصرف مستاجر است ، قدمت آن حدود بیست و پنج سال است . 
طبق صورتمجلس تحقیقات محلی مامور اجرای کرمانشاه نیز اشاره به 
وقوع ملک در طبقه اول یک ساختمان دو طبقه شده و تصرف ملک 
توسط مستاجر ) رضا محمدی ( تا مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با مبلغ ۸۰ 
میلیون رهن و ماهیانه یک میلیون تومان مورد تایید واقع شده است 
،لذا با توجه به مواردمعنونه جلسه مزایده پالک مذکور از ساعت ۹ الی 
۱2 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/7/26 در اداره اجرای کرمانشاه واقع در بلوار 
شهید مطاعی تشکیل ، مزایده از مبلغ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد ، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . ضمنا مال غیر منقول 

فوق فاقد بیمه می باشد .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰7/۱2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۹۰7۸۰۰6۰۱۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افریده رودباری فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه ۹۹2 صادره از آبادان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر نیم طبقه فوقانی به مساحت ۱۱۸مترمربع پالک 
۳۰۳۹ فرعی از 2۹۴2 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان خیابان گلدشت کوچه ۳۸ سمت چپ قبل از چهارکوچه خریداری از مالک 
رسمی آقای عبدالرسول هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۸۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۱2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/26

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
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| گنبد نمکی ملحه، سمنان |
جغرافیایی  موقعیت  در  ملحه  نمکی  گنبد 
E۵۳۴۳2۵ در استان سمنان   N۳۵22۳۰
حاضر  حال  در  ملحه  معدن  است.  واقع 
توسط شرکت ایران باریت مورد بهره برداری 
خاوری  جنوب  ۳۵ کیلومتری  در  و  است 
باختری  جنوب  2 کیلومتری  یا  و  سمنان 

واقع شده است. سمنان  هوایی  پایگاه 
۴۵۰۰۰ متر مربع است  مساحت آن حدود 
می رود.  شمار  به  ایران  بزرگ  معادن  از  و 
مختلف  شهرهای  در  آن  نمک  که  چنان 
و  ،کرمانشاه  همدان  نکا،  اصفهان،  مانند 

می رسد. گوناگون  مصارف  به  سمنان 
عرض  و   ۳۵۰ استخراجی  کارگاه  طول   
است.  متر   ۱۰ فراز  با  متر   ۸۰ آن  متوسط 
نمک ها در این معدن به صورت های کوچک 
توپوگرافی  دارای  است که  بزرگ گنبدی  و 
پستی در گستره ای به طور چندین کیلومتر 

در  نمک  است.  متر   ۵۰۰۰ حدود  پهنای  و 
آبرفتی  نهشته های  به وسیله  نقاط  اکثر 
پوشیده  متر   2 متوسط  ضخامت  با  جوان 
در  شکل  قیفی  حفرات  وجود  است.  شده 
در  است.  نمک  وجود  مبین  معدن  این 
نمکی  دلفین های  این معدن  سمت شمال 
قرار دارند که در نوع خود بی نظیر اند. ارتفاع 

است. متر   ۱۰ دلفین ها  این 
سفید  اکثر  ملحه  معدن  نمک های  رنگ   
نارنجی  نقاط  برخی  در  تنها  و  بی رنگ  و 

دارای  سفید  نمک های  است.  تیره  آبی  و 
و  شفاف  بلورهای  و  است  باالیی  خلوص 
و گاهی  جاها  اغلب  در  نیز  هالیت  درشت 
رویت می شود. معدن  توجه  قابل  با حجم 
در  سمنان که  شهر  جنوب  در  ملحه  نمک 
رسوب گذاری  بزرگ  کویر  دشت  حوضه ی 
از  کانی شناسی،  لحاظ  به  و  نموده اند 
کارنالیت  هالیت،  پلی  سیلویت،  هالیت، 
در  سیری  شده اند./  تشکیل  النجبینیت  و 

ایران

 »House of Fortune« فیلم کوتاه »خانه بخت« با نام بین المللی
به  افشارپور  نسیم  بازیگری  و  معشوری  عادل  کارگردانی  به 
چهاردهمین دوره جشنواره فیلم لس آنجلس شرقی و بیستمین 
دوره جشنواره بین المللی روت 66 آمریکا و هشتمین دوره جشنواره 
بین المللی بوفالو دریمز آمریکا و به پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم 
کوتاه »کراس رودز« ترکیه راه یافت. »خانه بخت« پیش از این 
در جشنواره بین المللی فیلم سمورنا که هر ساله در کشور ترکیه 
برگزار می شود، جایزه بهترین بازیگری زن را برای نسیم افشارپور 
و بهترین تصویربرداری را برای عادل معشوری دریافت کرد. تمام 
نورپردازی این فیلم کوتاه با فندک و نور صفحه نمایش تلفن همراه 
که اکسسوری های صحنه هستند انجام شده و از هیچ منبع نور خارج 
از تصویر استفاده نشده است. تولید و پخش فیلم کوتاه »خانه بخت« 

توسط موسسه ترالن فیلم انجام شده است./ مهر

حمید قنبری به انتشار دهمین قطعه »همساز« همزمان با 
جشن مهرگان و روز جهان بدون خشونت اشاره کرد. در طراحی 
 Overtones این قطعه از سازهای کوبه ای به همراه تکنیک
و  اتنوموزیکولگ  تونگر،  ون  مارک  است که  شده  استفاده 
موسیقیدان هلندی اجرای آن را بر عهده داشته است. قنبری 
درباره تکنیک Overtone singing گفت: این تکنیک یکی از 
عجیب ترین تکنیک های خوانندگی است که در آن دو یا چند 
نت به طور همزمان به صدا درمی آیند، به گونه ای که شنونده 
عالوه بر بسامد عادی صدا، بسامدهای هارمونیک دیگر را نیز 
می شنود.« قنبری به مرسوم بودن این سبک خوانندگی در 
بین تبتی ها و مغول ها اشاره کرد و افزود:»امروزه این سبک 
خوانندگی مخاطبی جهانی دارد و آهنگسازان مشهوری چون 
karlheinz_stockhausen در آثارشان به آن پرداخته اند.«

| سینما |

| موسیقی |

ایران  این حشره خور نسبت به سایر حشره خورهای 
جثه بزرگ تری دارد. دندان ها سفید و دارای چهار دندان 
الله های  است.  باال  هر طرف فک  در  دندانه«  »یک 
گوش مشخص و چشم ها کوچک اند. قاعده دم بسیار 
کلفت و متورم به نظر می رسد. موها کوتاه و در قسمت 
خاکستری  بدن  زیر  خاکستری،  تا  قهوه ای  پشت 

روشن و در قسمت دم قهوه ای روشن است. طول 
سر و تنه این جانور حدود ۱۵۰ میلی متر، درازای دم 
آن حدود ۱۰۰ میلی متر و میانگین وزن آن ها 2۰ تا ۱۰۰ 
گرم است. در ایران تا کنون وجود  آن از آبادان گزارش 
شده است. به طور احتمال از طریق کشتی به آنجا آمده 
است. گزارش هایی نیز در مورد مشاهده آن در جزیره 
است،  شبگرد  خانگی  حشره خور  دارد.  وجود  قشم 
ولی گاهی اوقات روزها نیز دیده می شود. حیوان پر 
سر وصدایی است. اغلب مواقعی که در جستجوی غذا 

است صدای جیرجیر ش شنیده می شود. به سرعت 
می دود و به خوبی می پرد. بوی تند و بدی از خود تولید 
می کند.در سوراخ ها و دیوار ها النه می سازد. نر و ماده با 
هم در ساختن النه مشارکت دارند. از حشرات و مواد 
غذایی نظیر نان و گوشت و غیره تغذیه می کند. در بهار 
و پاییز جفت گیری می کند، تعداد بچه ها دو تا هشت 
عدد است. حدود  2۰ روز شیر می خورند. در ۳6 روزگی 
بالغ می شوند. طول عمر 2۴ تا ۳۰ ماه است./ کویرها 

و بیابان های ایران

حشره  خور خانگی

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاه های استان کرمان

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاه های استان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای 

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای

)T-170-1400( مراقبت و نگهداری تخصصی   فضای سبز فرودگاه های استان کرمان

)T-170-1400( انجام خدمات نظافت فرودگاه های استان کرمان

اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز فرودگاه بین المللی 
آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان و فرودگاه های جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نظافت و اداره  امور آبدارخانه های فرودگاه بین المللی آیت 
هللا هاشمی رفسنجانی کرمان و فرودگاه های جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/07/12
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/07/17

مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/07/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/28

تاریخ بازدید: روز یکشنبه تاریخ 1400/07/18
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 1/103/89۵/170 ریال و یا به صورت سپرده 
نقدی واریز به حساب شماره IR 870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 92۵280۵20100000000000031800118  

تحویل دبیرخانه فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسالمی 

– فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاه های استان کرمان- شماره تماس : 31268400 – 31212121 - 034 و 312121۵0
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک )پاکات الف – ب – ج( را مهر و امضاء نموده، اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل ضمانت 

نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/07/12
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/07/17

مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/07/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/28

تاریخ بازدید: روز یکشنبه تاریخ 1400/07/18
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 1/233/671/428 ریال و یا به صورت سپرده 
نقدی واریز به حساب شماره IR 870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 92۵280۵20100000000000031800118  

تحویل اداره دبیرخانه فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسالمی 

– فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاه های استان کرمان- شماره تماس : 31268400 – 31212121 - 034 و 312121۵0
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده، اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل ضمانت 

نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند.
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از پرسنل ایمنی و آتش نشانی شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر تجلیل شد 

بهمناسبتهفتهملیایمنیوآتشنشانی؛

بافرارسیدنهفتهایمنیو
آتشنشانیاز۳۰نفرپرسنل
نمونهایمنیوآتشنشانی
اینشرکتتجلیلشد.
بهگزارشروابطعمومی
شرکتتوسعهآهنوفوالد
گلگهر؛بهمنظورارج
نهادنبهخدماتخالصانهو
فعالیتهایمثمرثمرپرسنل
ایمنیوآتشنشانیشرکت،
طیمراسمیازعملکرد
آنهاتقدیربهعملآمد.

مهندس محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر در این مراسم با اشاره به 
اهمیت نقش آتش نشانان در کاهش و مهار 
حوادث گفت: آتش نشانان همواره ثابت کرده اند 
که حضور آن ها به عنوان پشتیبان صنعت بسیار 
مهم و موثر است. وی خاطرنشان کرد: به ویژه 
این اهمیت را در محیط های صنعتی و معدنی 

بیشتر شاهد هستیم چراکه به دلیل شرایط 
ویژه محیط کار، امکان بروز آتش سوزی و بروز 
حوادث بیشتر است. به همین دلیل وجود 
پرسنل ماهر و به روز ایمنی و آتش نشانی 
در مجموعه های معدنی و صنعتی یکی از 

ضروریات امر می باشد.
مهندس محیاپور تصریح کرد: بر خود واجب 

می دانیم از تالش دلسوزانه پرسنل ایمنی 
و آتش نشانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر در هفته ای که به نام آن ها ثبت شده است 
تقدیر کنیم تا فراموش نکنیم اگر این نیروهای 
دلسوز و خدوم حضور نداشته باشند، چه بسا 
اتفاقاتی به وقوع بپیوندد که امکان جبران آن ها 

وجود نداشته باشد.


