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گیالن از استان های حادثه خیز کشور محسوب می شود 
و ســاالنه حوادث مختلفی از ســیل و زلزله تا آتش سوزی 
جنگل ها را شــاهد اســت؛ در این میان مدیریت درســت 
بحــران می تواند از میزان خســارات بکاهد.به گزارش مهر، 
در ســال های اخیر با توجه به تغییــرات اقلیمی در جهان 
شــاهد بروز حوادث طبیعی مختلف به ویژه وقوع ســیل با 
شدت و ضعف در دنیا و کشــورمان بوده ایم.ایران جزو ۱۰ 
کشور حادثه خیز دنیا محسوب می شود و ساالنه شاهد بروز 
حوادث طبیعی بسیاری هستیم. ســیل سال ۹۷ و ۹۸ در 
استان های گلستان، مازندران، فارس، لرستان و برخی دیگر 
از استان های کشــور نمونه ای از این حوادث طبیعی است 
که تنها چند ســاعت بارش شدید سبب وقوع سیل مخرب 
شد و عالوه بر خسارت مالی بسیار تعدادی از هم وطنانمان 
در این ســیل جان خود را از دســت دادند. در ســال های 
اخیر بارها چنیــن باران هایی تنها در عرض چند ســاعت 
با شــدت باریده و سبب جاری شــدن سیالب و سیل های 
مخرب شــده اســت و نمونه آن را در گیالن شاهد بوده ایم 
که تبدیل به سیالب شده و خســارات فراوانی به بار آورده 
اســت.برف و بوران ۹۸ گیالن با توجه به میزان خســارات 
باال به زیرساخت ها و مشکالت چندهفته ای در تردد و عدم 
مدیریت درست مسئوالن این استان به رغم هشدارهایی که 
هواشناســی از چند روز قبل داده بود هنوز از یاد شهروندان 
گیالنی نرفته است.بارش برفی که تنها در چند ساعت ارتفاع 
آن در اکثر مناطق به بیش از یک متر رســید و سبب قطع 
برق، آب، گاز، راه بندان، پارگی ســیم های برق، اختالل در 
اینترنت و تلفن، کشته شدن هشت نفر و مصدومیت ۱۴۷ 
از شهروندان گیالنی و سرگردانی چندساعته بیش از هزار و 
۶۰۰ مســافر در محور ورودی این استان شد.از ابتدای سال 
۹۹ نیز عالوه بر شــیوع ویروس کرونا و خسارت اقتصادی 
و روحی و جســمی در این اســتان، وقوع برخی حوادث و 
بالیای طبیعی همانند آتش ســوزی، تگرگ، تندباد و سیل 
در ماه های فروردین تا شهریور بارها سبب ایجاد خسارت به 
بخش های مختلف در شهرســتان های غربی و شرقی اعم از 
تالش، رودسر و لنگرود و املش در استان گیالن شده است.

با بررســی های انجام شده از ســوی خبرنگار خبرگزاری 
مهر و جمع آوری آمارها از گوشــه و کنار مجموع خسارت 
بالیای طبیعی به ویژه سیل به تأسیسات زیربنایی، واحدهای 
مســکونی و تجاری و کشاورزی از بهمن ۹۸ تا شهریور ۹۹ 
به بیــش از ۱۲ هزار و ۷۵۱ میلیون ریال می رســد.به رغم 
تالش های چندهفته ای و ارســال ســواالت برای مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری گیالن با عدم پاسخ مواجه شدیم 
و تنها به ارسال آمارها و میزان خسارت سیل شهریورماه در 
شهرستان تالش اکتفا شد.شاید از میان همه حوادث طبیعی 
رخ داده شده از ابتدای فروردین امسال تاکنون سیل آخرین 
روز تابســتان سال ۹۹ در شهرســتان تالش با حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان بیشــترین میزان خسارت را به دنبال داشته 
است. شهرســتانی که با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی و 
عدم ســاماندهی مناسب و الیروبی رودخانه با کوچک ترین 
بارش باران شــاهد طغیان رودخانه ها، جاری شــدن سیل، 
آسیب به محورهای روستایی و بسته شدن محور ترانزیتی 
تالش به آستارا بودیم. در بازدید اخیر رئیس کل دادگستری 
استان گیالن از مناطق سیل زده تالش به این موضوع اشاره 
و از ســازمان بازرسی و دادستانی استان خواستار شناسایی 
مقصرین و معرفی آن ها به دستگاه قضائی شد.واقعیت این 

اســت که عدم نگهداری صحیح از منابــع طبیعی و قطع 
بی رویه درختان در ایجاد سیالب ها و خسارت های ناشی از 
آن بسیار تأثیرگذار است و با توجه به تغییر ساختار بارش ها 
اکنون این موضوع نیازمند توجه بسیار متولیان ذی ربط است 
همان گونه که ایجاد زیرســاخت های الزم به منظور کاهش 
خسارت های ناشی از حوادثی چون سیل و ممانعت از وقوع 
چنین بحران هایی نیازمند توجه و عزم جدی مسئوالن امر 

است.
مدیرعامل آب منطقــه ای گیالن در گفت گو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه متوسطه بارش در ۶ ماه نخست امسال 
بر اساس ایستگاه های باران سنجی و مراکز مربوط به وزارت 
نیرو و این ســازمان ۵۲۰ میلی متر بوده اســت، اظهار کرد: 
این میزان در مدت مشــابه ســال گذشته ۴۸۵ میلی متر و 
متوسطه دوره نیز ۴۱۰ میلی متر بوده است.وحید خرمی با 
بیان اینکه مقایسه این آمار نشان دهنده افزایش ۷ درصدی 
بارش ها بوده اســت، گفت: این میزان در مقایســه با دوره 
درازمدت نیز ۲۷ درصد افزایش داشــته اســت.وی با اشاره 
به اینکه در ۶ ماه نخســت امســال کمتریــن میزان بارش 
ماهانه در خردادماه با هفت میلی متر و بیشــترین بارش در 
فروردین ماه امســال با ۱۵۹ میلی متر بوده است، افزود: در 
فروردین ماه امســال ۲۵۰ و ۲۳۰ میلی متر بارش به ترتیب 
در لوندویل آستارا و قلعه رودخان فومن توسط ایستگاه های 
آب منطقه ای به ثبت رســیده است.خرمی در ادامه با بیان 
اینکه آب منطقه ای گیالن ۱۰ ایستگاه در سطح استان برای 
دریافت آمار بارش ها دارد، تصریح کرد: میزان متوسط بارش 
در کل استان گیالن در مرداد ۱۲۴ و در شهریورماه نیز ۹۹ 

میلی متر به ثبت رسیده است.
خرمی در خصوص عوامل دخیل در ســیالب ها هم بیان 
کــرد: عدم آبخیزداری در باالدســت رودخانــه باعث آورد 
رسوبات فراوان به همراه سیالب در مسیر رودخانه می شود 
و علی رغم اینکه مسیرها را از قبل الیروبی می کنیم، مجدداً 
مســیر از رســوب پر می شود.وی با اشــاره به اینکه تالش 
برای حفظ کــف رودخانه ها و انجام عملیات آبخیزداری دو 
مقوله مهم اســت، تأکید کرد: در بسیاری از رودخانه هایی 
کــه در باالدســت آن تخریب کمتر منابــع طبیعی اتفاق 

افتاده و آبخیزداری انجام گرفته، شــاهد بروز ســیالب های 
ویرانگر نیستیم.مدیرعامل آب منطقه ای گیالن با تأکید بر 
ایمن سازی پل ها، افزود: رودخانه در حالت سیالبی از مسیر 
خود خارج نمی شود و فقط درصورتی که پل های ساخته شده 
ظرفیت آبگذری ســیالب ها را نداشــته باشــند، ورود تنه 
درختان، مصالح و ســنگ باعث مســدود شدن پل و خارج 
شدن سیالب از مســیر طبیعی رودخانه می شود.خرمی بر 
حفظ بســتر طبیعی رودخانه تأکید کرد و گفت: مهم ترین 
راهکار برای کاهش خسارت ها در سیالب، آزادسازی بستر 

۲۵ ساله و دوری از حریم رودخانه است.
راه ها ازجمله زیرساخت هایی هستند که در هنگام وقوع 
سیالب ها دچار آســیب می شوند. مدیرکل راهداری گیالن 
در گفتگــو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بــرآورد اولیه میزان 
خسارت سیل در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۷۵۰ میلیارد 
ریال اســت.فریبرز مرادی با بیان اینکه این میزان خسارت 
به راه های برون شهری در شهرستان های تالش، رضوانشهر، 
صومعه سرا، شفت، لنگرود، سیاهکل و فومن واردشده است، 
افزود: بیشترین خسارت در حوزه راهداری به ابنیه فنی راه ها 
و در حوزه شهرســتان تالش واردشــده است.مرادی به نوع 
خسارت های وارده به این بخش اشاره کرد و گفت: تأسیسات 
آسیب دیده شامل بستر، جسم راه، آبروها، پل و دیواره های 
حائل و ضامن بوده و نوع خسارت وارده شامل آب شستگی، 
ریزش و تخریب راه ها، رانش راه ها و تخریب دیواره برگشتی 
پل ها است.وی با بیان اینکه عملیات اولیه و بازگشایی راه ها 
در محورهای خسارت دیده انجام شده و ارتباط در محورهای 
سیل زده برقرار و مشکالت مردم برای عبور و مرور رفع شده 
اســت، ادامه داد: اجرای تعمیرات اساسی برای راه ها و ابنیه 
فنی آسیب دیده نیز در دســتور کار این اداره کل قرار دارد 
که با تخصیص اعتبارات الزم اقدامات اساسی انجام خواهد 
شد.مدیرکل راهداری گیالن با اشاره به اینکه با پیگیری های 
انجام شــده ۶۰ میلیارد ریال از محــل اعتبارات ملی و ۲۳ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتانی برای رفع مشکالت 
ناشی از سیل به استان ابالغ شده است، تصریح کرد: سازوکار 
مبادلــه موافقت نامه و انتخاب پیمانــکاران ذی صالح برای 

اجرای پروژه های مدنظر در دست اقدام است.

کشــاورزی از ارکان اصلی اقتصاد گیالن بوده و معیشت 
بســیاری از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته 
به این عرصه اســت. بنابراین وقوع حوادثی چون سیالب و 
حریق در این استان، اراضی کشاورزی و فعالیت های وابسته 
به کشاورزی را نیز دچار آسیب می سازد.رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی گیالن درباره خسارت حوادث و بالیای طبیعی 
به ویژه ســیل به این بخش در ۶ ماه نخست امسال به مهر 
گفت: با وقوع ســیل، سرمازدگی و بارش برف در نخستین 
روز از فروردین، اراضی باغی، زراعی، دام سبک، دام سنگین، 
واحد دامداری روستایی و زنبورعسل دچار خسارت و آسیب 
شدند.مسعود الماسی با بیان اینکه درمجموع به بخش های 
ذکرشــده بیش از ۱۶۸ میلیارد تومان خسارت وارده شده 
است، افزود: در اردیبهشت امسال نیز وزش شدید باد گرم در 
شهرستان تالش خسارت ۲۶ میلیارد تومانی به ۳۰۰ هکتار 
باغ کیوی وارد کرد.وی در ادامه به وقوع آتش ســوزی براثر 
وزش باد گرم در خردادماه امســال در شهرستان تالش نیز 
اشاره و تصریح کرد: براثر این حادثه ۳۹۰ هکتار باغ کیوی 
متحمل ۴۰ میلیارد تومان خسارت شد.الماسی با اشاره به 
خســارت بارش باران و جاری شدن سیل در تیرماه امسال، 
افزود: این سیل درمجموع ۲۴ میلیارد تومان به اراضی باغی 
و زراعی، دام ســبک و ســنگین، آبزی پروری و پروژه های 
زیربنایی این شهرستان خسارت وارد کرد. همچنین مرداد 
۹۹ نیز خسارت بارش باران به زمین های برنج، اراضی زراعی، 
زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی جمعاً ۴۰۳ میلیارد تومان 
بوده است.وی یادآور شد: در شــهریورماه نیز تکرار همین 
وضعیت به ۶۳ هزار و ۹۹۹ هکتار از اراضی زراعی اســتان 
گیالن بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان خسارت وارد کرد. رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی گیالن بیشــترین خسارت وارده 
به بخش کشــاورزی را ناشــی از بارش باران شدید و سیل 
اخیر در شهرســتان تالش عنوان و بیان کرد: در این حادثه 
هفت میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بخش های مختلف 

کشاورزی این شهرستان خسارت وارد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن دراین باره در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به بارش ۳۰۰ میلی متری 
باران در چند ساعت در شهرستان تالش، اظهار کرد: تخریب، 
ریزش و انسداد ۲۲ محور روستایی و کوهستانی، قطع برق 
۲۴۰۰ خانوار روســتایی، قطع آب شــرب ۱۱۰۰ مشترک 
خسارت، قطع انشــعاب گاز بیش از ۴۷۸ خانوار روستایی، 
قطعی تلفن سه هزار مشترک تنها بخشی از خسارت بارش 
شــدید باران ۳۰ شــهریورماه ۹۹ در تالش بوده است. امیر 
مرادی به آب گرفتگی بیش از ۲۱۰ خانه روستایی، تخریب 
کامل ۱۹ واحد و خسارت به منزل و وسایل منزل ۳۰ خانوار 
روســتایی نیز اشــاره کرد و افزود: درمجموع با برآوردهای 
انجام شــده در همــه بخش ها حــدود ۲۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به این شهرستان واردشده است.الزم به ذکر است 
باوجوداینکه در اکثر مواقع از ســوی اداره کل هواشناســی 
استان گیالن هشدارهای الزم در زمینٔه بارش شدید باران و 
برف و حتی وزش باد گرم و احتمال وقوع آتش ســوزی و یا 
سقوط سازه ها به دستگاه های مربوط به ویژه مدیریت بحران 
استان گیالن داده شده اما تاکنون شاهد مدیریت مناسب از 
سوی دستگاه های خدماتی و مدیریت بحران استان نبوده ایم 
موضوعی که در برف بهمن ۹۸ و حتی ســیل شهریور ۹۹ 
در تالش بیش از همیشــه نمایان شد و از سوی شهروندان 

موردانتقاد قرار گرفت.

دبیر کارگروه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفت: افزایش مبتالیان سرپایی و 
بســتری کرونا در خراسان رضوی هشــدار دهنده است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، دکتر علی اصغر 
انجیدنی دبیر کارگروه مراقبــت و درمان بیماری کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: افزایش مبتالیان سرپایی 
و بســتری بیماری کرونا در مناطق زیر پوشــش  دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد در این هفته هشــدار دهنده است.او 
افــزود: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ بیمــار بر اثر کرونا در 
بیمارســتان های زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
بســتری هســتند و تحت معالجه قرار دارند.دبیر کارگروه 
مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم پزشــکی 

مشهد ادامه داد: روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ مورد جدید مبتال 
به کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی بستری می شوند 
در حالی که این آمار جدا از تعداد مبتالیان ســرپایی است.
انجیدنی بیان کرد: مردم به محض مشاهده عالئم مشکوک 
به کرونا به بیمارستان ها مراجعه نکنند چرا که با این اقدام، 
ســالمت خود و دیگران را تهدید می کنند. او تصریح کرد: 
مراجعه افراد با عالئم مشــکوک به بیمارستان ها در مراحل 
اولیــه، فرد را در معرض خطر ابتال بــه کرونا قرار می دهد 

و از ســوی دیگر امکان اســتفاده خدمات تخصصی درمان 
کرونا به افراد مبتال را ســلب می کند.دبیر کارگروه مراقبت 
و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
تاکید کرد: بهترین اقدام مردم با مشــاهده عالئم مشکوک 
به کرونا تماس با ســامانه ۱۹۱ اســت.انجیدنی اظهار کرد: 
کارشناسان ســامانه ۱۹۱، ضمن ارائه مشاوره های الزم به 
تماس گیرنــدگان، آنان را برای مراجعــه به نزدیک ترین 
مرکز درمانی و یا مرکز خدمات جامع ســالمت ویژه کرونا 

راهنمایی می کنند.او افزود: ۲۲ مرکز خدمات جامع سالمت 
سطح یک درمان کرونا در مشهد فعال است و در صورت نیاز 
مراجعان سرپایی مبتال به کرونا برای برخورداری از خدمات 
تخصصی ســطح ۲ به ۱۹ کلینیک تخصصی فعال در این 
زمینه ارجاع داده می شــوند و بیماران نیازمند به بستری از 
این طریق به بیمارستان ها معرفی می شوند که این فرآیند 
از تجمــع و مراجعه مســتقیم مبتالیان به بیمارســتان ها 
جلوگیری می کند.دبیر کارگــروه مراقبت و درمان بیماری 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در کنار این 
تمهیدات به همه درمانگاه ها و بیمارستان ها ابالغ شده است 
که ظرفیت و درمان بیماران کرونایی را داشته باشند و این 

گونه بیماران را به سایر بیمارستان ها انتقال ندهند.

بالیاییکهجدیگرفتهنمیشود

خسارات میلیاردی در غفلت مدیریت بحران در گیالن

آمارمبتالیانهشداردهندهاست

عصیانکرونادرخراسانرضوی

دبیرجشنوارهبینالمللیفیلمکودکانونوجواناناصفهان:
جشنوارهحاملخاطراتتصویریهمهکودکان

ونوجوانانایراناست
گروه شهرســتانها: علیرضا تابش، در افتتاحیه ســی و سومین جشنواره 
بین المللــی فیلم کودکان و نوجوان اصفهان در پیام ویدیویی گفت: امســال هر 
خانه یک ســینما و هر کودک یک داور خواهد بود. جشنواره بخشی از خاطرات 
تصویری همه کودکان و نوجوانان ایران را حمل می کند و خرسندم که آغاز عصر 
جدید سینما را در این شرایط کرونایی اعالم کنم. وی ادامه داد: این شرایط دری 
تازه را به سوی رسانه ها باز کرد. در مقام دبیر این جشنواره این احساس را دارم 
کــه در کنار کادر قهرمان درمان باری هر چند کوچک را از دوش مردم برداریم 
و از این طریق لحظات خوشــی را به مدت ۶ روز بــرای کودکان و نوجوانان به 
همراه خانواده هایشــان رقم بزنیم.دبیر جشنواره افزود: امسال ۱۰۷ عنوان فیلم 
در ۲۹ باکس به مدت ۶ روز در شــرایطی ارائه می شــود که کودکان و نوجوانان 
می توانند برای اولین بار از سراسر ایران نظر خود را به دست اندرکاران این فیلم ها 

و جشنواره اعالم کنند. 

تقسیمشادیجشنوارهسیوسوم
باکودکانمناطقکمتربرخوردار

گروه شهرستانها: شهردار اصفهان در ابتدای مراسم افتتاحیه سی و سومین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با سالم فرستادن بر کودکان 
اصفهان، کشــور و دنیا گفت: بخشی از هزینه های جشــنواره امسال با کودکان 
مناطق کمتربرخوردار تقسیم خواهد شد تا آنها نیز در این شادی سهیم باشند. 
قدرت ا... نوروزی در مراســم افتتاحیه جشنواره فیلم کودک و و نوجوان اصفهان 
اعالم کرد: بخشی از هزینه های این دوره از جشنواره به تهیه هدایایی اختصاص 
داده می  شود، تا میان کودکان ساکن در مناطق کم برخوردار  توزیع شود چرا که 
این کودکان امکان تماشای فیلم های اکران شده در این دوره را از طریق فضای 
مجازی نداشتند اما ما آنها را فراموش نمی کنیم.وی افزود: از تمام تالشگران این 
عرصه هنری که توانستند این جشنواره را با وجود چنین شرایط بحرانی به زیبایی 
برگــزار کنند، همچنین از خواهر خوانده های اصفهان در سراســر دنیا که پیام 
مکتوب یا ویدئویی برای این جشــنواره فرستادند و این نشانگر اهمیت جشنواره 

فیلم کودک و نوجوانان اصفهان است سپاس گزارم.

بیشاز4میلیونو500هزارمشترکآذربایجان
ازخدماتمخابراتاستفادهمیکنند

گروه شهرســتانها: چنگیز نوری در خصوص برنامه های مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی برای عرضه شــبکه فیبر نوری اظهار کرد: سیاست های توسعه 
زیرساخت های مخابراتی استان به طور جد پی گیری می شود و در همین راستا 
ما به دنبال ارائه ســرویس های جدید و با کیفیت تر برای مردم استان هستیم. 
وی افزود: ســرویس FTTH فعال برای نقاط شهری استان دایر شده است و در 
این ســرویس همکاران ما فیبر نوری را مســتقیما به محل استفاده مشترکین 
می رسانند که این سرویس از کیفیت باال و از تعرفه سازمان تنظیم مقررات برای 
مشترمکین ADSL برخوردار است. سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی 
گفت: مشــترکین می توانند با استفاده از این سرویس امکان استفاده از اینترنت 
با سرعت ۷۰ مگ را داشته باشند. نوری خاطرنشان کرد: سرویس FTTH هم 
اکنون در شهرستان های ارومیه، بازرگان، ماکو، خوی، سلماس، نقده میاندوآب، 
بوکان، مهاباد و سردشــت راه اندازی شده است. وی گفت: چون این سرویس در 
مرحله معرفی محصول در اســتان است، هزینه ای بابت بستر سازی سرویس از 
مشــترکین دریافت نخواهد شد. سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی در 
پایان این مصاحبه یک ساعته، با اشاره به تالش شبانه روزی مخابرات استان برای 
رضایتمندی مشترکین افزود: دو هزار نفر پرسنل خدوم مخابرات استان در تالش 
هستند تا مردم بتوانند از خدمات با کیفیت مخابراتی استفاده کنند. نوری تصریح 
کرد: ســامانه های ۱۹۵ برای دریافت شکایات، سامانه ۲۰۲۰ برای پاسخگویی و 
راهنمایی مشترکین ADSL و سامانه ۲۰۱۱۷ برای دریافت مشکالت مربوط به 
خرابی تلفن ثابت برای ارتباط هر چه نزدیک تر با مردم فعال شــده است، عالوه 
بر این بنده روزهای ســه شنبه هر هفته آماده دیدار و گفت و گوی حضوری با 
مردم عزیز هســتم. وی افزود: آخرین آمار مشترکین در استان ۹۷۰ هزار کاربر 
تلفن ثابت و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک همراه اول است که مجموعا بیش از 

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک از خدمات مخابراتی در استان بهره مند هستند.

افتتاح۳5هزارمترمکعبیآبشیرینکنبوشهر
تاپایانامسال

گروه شهرســتانها: عبدالکریــم گراوند در بررســی روند اجــرای پروژه 
آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر با تاکید بر تامین آب آشامیدنی شهرها و 
روستاهای استان بوشهر اظهار داشت: برای تامین آب شهرها و روستاهای استان 
اقدامات مهمی از سوی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر انجام شده که بخشی 

از آنها امسال و بخشی هم سال آینده وارد مدار تولید و بهره برداری می شود.
وی با قدردانی از مدیرعامل و کارکان شــرکت آبفا در تامین آب آشامیدنی، 
به روند اجرایی طرح آب شــیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر پرداخت و بیان 
کرد: این پروژه که با مشــارکت و ســرمایه گذاری گروه مپنا در حال اجراء است 
که روند اجرای آن مطلوب اســت. استاندار بوشهر با بیان اینکه تمام جبهه های 
کاری این پروژه فعال است افزود: اکنون پروژه آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی 
بوشــهر دارای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و بر اســاس اعالم مدیرعامل 
گروه ســرمایه گذاری مپنا تا پایان آذرماه امسال کلیه عملیات ساختمانی پروژه 
آب شــیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی بوشهر تکمیل می شود. گراوند با اشاره به 
تامین تجهیزات این پروژه خاطرنشان کرد: با انتقال تجهیزات ساخته شده توسط 
کارخانجات گروه مپنا عملیات نصب تجهیزات آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی 

بوشهر از پایان آذرماه آغاز می شود.

بهرهمندی۳1روستادراردستان
ازطرحآبرسانیاصفهانبزرگ

گروه شهرســتانها: مدیر آبفا اردســتان گفت: در حال حاضر ۵ مجتمع 
آبرسانی، در شهرستان اردستان شامل مجتمع باقرآباد با ۵ روستا، مجتمع جنبه 
و مکان با ۲ روستا، مجتمع اونج، ظفرقند و السیب با ۷ روستا، مجتمع هندوآباد، 
کچو مثقال و سرابه با ۶ روستا و مجتمع ریگستان یک با ۱۱ روستا تحت پوشش 
طرح  آبرســانی اصفهان بزرگ قرار دارند. رضا دهقانی عنوان کرد: هم اکنون  از 
۱۷۴ روســتای موجود در اردستان با جمعیت ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر ، ۱۰۸ روستا 
تحت پوشش آبفا قرار دارد. وی افزود: منطقه اردستان دارای ۷ مجتمع آبرسانی 
روستایی است که ۵ مجتمع آن تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار 
دارد و ۲ مجتمع روستایی دیگر بنام مجتمع روستایی موغار با ۸ روستا و مجتمع 
ریگســتان ۲ با ۹ روستا، آب شرب مورد نیاز آنها از طریق سه حلقه چاه تامین 
می شــود. دهقانی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ روستا در اردستان به صورت سیار 
آبرسانی می شوند عنوان کرد: از این رقم ۳۵ روستا تحت پوشش شرکت آبفا قرار 
دارند، این در حالیست که بیش از ۱۳ هزار انشعاب آب به روستاها در اردستان 

واگذار شده است.

پروژههایتنشآبیاستانبوشهرباحضور
معاونشرکتمهندسیآبوفاضالبکشوربررسیشد

گروه شهرستانها: ســید حمیدرضا کشــفی در برگزاری جلسه بررسی و 
تصویب پروژه های تنش  آبی استان بوشهر به صورت ویدئو کنفرانس ضمن تقدیر 
و تشکر از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در تأمین آب آشامیدنی، 
همدلی و انســجام مدیران کل آبی اســتان بوشهر را دارای نقش اساسی در این 
عملکرد مطلوب دانست و اظهار داشت: با همدلی مجموعه مدیریتی آب استان 
بوشهر تابستان گذشته این استان بدون بحران پشت سر گذاشت که خدمات این 
مجموعه قابل تقدیر اســت. وی با تاکید بر تسریع اجرای طرح های آبرسانی در 
شهرها و روستاها تصریح کرد: افزوده شدن ظرفیت منابع آبی شرب از مهم ترین 
سیاست ها و برنامه های شرکت مهندســی آبفا در راستای اجرای طرح ها است. 
معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به انعکاس مشکالت مردمی 
در عرصه تامین آب شــرب در حوزه های شهری و روستایی در سال های گذشته 
گفت: این مورد ســبب نگرانی مجموعه مدیران شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و وزارت نیرو قرار گرفته بود که با یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری 
و روســتایی و مدیریت بهینه، ســبب کاهش تنش ها و بحران های آبی، کاهش 

نارضایتی های مردمی در تابستان گذشته شد.

اخبار کوتاه

روزهایتلخمرگومیرهایبیمارانکرونایی

ویروسیکهدراردبیلجدیگرفتهنشد
آمــار عجیب و غریب و غیرقابل باور مبتالیان به کرونا در اســتان اردبیل در 
حالــی تداوم دارد که این بیماری دیگر جدی گرفته نمی شــود و برای مردم به 
موضوعی بی اهمیت تبدیل شــده است.به گزارش تســنیم از اردبیل، این روزها 
قلم ها هم از ارائه آمار مرگ و میر فو تی های ناشی از کرونا خسته شده اند، ادامه 
روزهای طاقت فرسا در پی خط قرمز کرونا بر چهره استان اردبیل شرایط سخت 
ولی ظاهراً ســاده ای را در پیش روی مردم قرار داده اســت که با جدی نگرفتن 
آن بی توجهی به این مسئله مهم را پشت گوش می اندازند.مسافرت های بی دلیل، 
برگزاری مراسمات و تجمع ها و حضور در بازار و مراکز تفریحی و پارک ها، حضور 
در اغذیه فروشــی ها و رستوران ها دیگر موضوعی نیست که بتوان کتمان کرد و 
مردم هم برای انجام این کارها بی رغبت نیســتند علی رغم این که می دانند چه 
خطراتی در کمینشان است. این روزها را نمی توان با روزهای نخست شیوع کرونا 
در این اســتان مقایسه کرد که مردم تا چه اندازه در این زمینه مقید به رعایت 
ضوابط ســتاد مقابله با کرونا بودند و تمام هم و غــم آنان مقابله با این ویروس 
منحوس بود اما این روزها اردبیل ورق های تازه ای را با بی توجهی ها رقم می زند. 
روزهایی که دیگر ماسک بی معنی است، رعایت فاصله گذاری اجتماعی بی ارزش 
اســت، حضور در تجمع ها و مراسمات برای مردم بسیار مهم است و بهتر است 
بگوییم این روزها دیگر هیچ کسی نه به فکر خود است نه دیگران و مردم دارند 
خود را برای روزهای سخت تر آماده می کنند.روزهایی که مردم نه سالحی دارند 
و نه پشتکاری که در برابر این ویروس مقاومت کنند و فقط می خواهند در این 
روزها هر طور که دوست دارند زندگی کنند و عواقب و سرانجام این کارها هیچ 
معنی و مفهومی برای آنان ندارد تا بخواهند ذره ای در برابر این ویروس قد علم 

کنند.
شهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در این باره 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: در حال حاضر تعداد مبتالیان به طور 
میانگین از تعداد مرخص شدگان بیشــتر است و متأسفانه مردم به هشدارهای 
مسئوالن و پزشــکان توجه آنچنانی ندارند.وی با اشاره به این که قطع زنجیره 
ویــروس کرونا به تنهایی از پس پزشــکان و کادر درمــان برنمی آید افزود: نیاز 
اســت در این زمینه مردم نیز همکاری های الزم را داشــته باشند تا بتوانیم هر 
چه ســریع تر در راســتای کاهش این بیماری اقدام کرده و برای روزهای بدون 
کرونایی امیدوار شویم.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: استفاده 
از ماســک و رعایت موازین بهداشتی همچنان یکی از موارد مهم مبارزه با این 
ویروس منحوس اســت و از مردم انتظار داریم در این زمینه همکاری های الزم 
را داشــته باشند و مسئولین نیز در راستای فرهنگ سازی اقدامات الزم را انجام 
دهند.حبیب زاده ادامه داد: کم ترین کوتاهی ها در این زمینه جبران ناپذیر است و 
بازی با جان و ســالمتی خود و دیگران به هیچ عنوان شوخی بردار نیست که به 
همین منظور از مردم انتظار داریم در این زمینه به هشدارهای ارائه شده اهتمام 
جدی داشــته باشــند.مبارزه با این ویروس منحوس سخت است اما غیرممکن 
نیست فقط نیاز به مشارکت همگانی و توجه به هشدارهای بهداشتی دارد، پس 
بهتر اســت نقاب بی توجهی را از روی چهره برداشته و واقعیت ها را آن طور که 
هست ببینیم و برای سالمتی جان خود و دیگران این همه غفلت نکنیم تا خیلی 

دیر شود که دیگر نتوان کاری انجام داد.

آگهیتحدیدحدودعمومي
در اجراي ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود امالک واقع در شهرســتان تکاب به  ترتیب شــماره پالک فرعي به 

شرح زیر بعمل خواهد آمد:
۱- ششــدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف است(مشاعا بالسویه به شماره پالک ۲۸۵ فرعي از یک 
اصلي واقع در شهرســتان تکاب بخش ۱۶ مراغه آقای  ولی اله پاک طینت  فرزند محمود به ش م ۲۹۴۹۵۸۳۸۲۲ 

و  آقای سعید شعاعی  فرزند عزیزاهلل به ش م ۲۹۴۹۸۷۴۹۵۹ در روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲ ظهر
۲- ششــدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف اســت( به شــماره پالک ۱۰۳۶۱ فرعي از ۱۷ فرعی از 
یک اصلي واقع در شهرســتان تکاب بخش ۱۶ مراغه ملکی آقای  عباســعلی ملکی تکانتپه  فرزند آقامراد به ش م 

۲۹۴۹۵۵۹۳۲۸  در روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳ ظهر
۳- ششدانگ اعیانی یک باب مغازه )عرصه ملک اوقاف است( به شماره پالک ۱۰۳۸۹ فرعي از ۸۷۹ فرعی از یک 
اصلي واقع در شهرستان تکاب بخش ۱۶ مراغه ملکی آقای  لقمان گالبی  فرزند محمد به ش م ۲۹۴۹۸۶۴۶۵۱ در 

روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳ ظهر
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت میشــود که 
در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور داشــته باشند در صورتي که هر یک از صاحبان امالک در محل حضور نداشته 
باشــند تحدید حدود مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین به عمل خواهد آمد ومهلت 
اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد وامالک تا سی روز پس از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود است و مطابق ماده ۸۶ اصالحي آیین نامه قانون ثبت اسناد وامالک معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد وامالک به مرجع ذیصالح قضایي دادخواست تقدیم و گواهي آن را به اداره 
ثبت اســناد و امالک این شهرســتان ارائه نماید ودر غیر این صورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت محل تسلیم نماید اداره ثبت اسناد 
وامالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادامه داده و سند صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹      
اقدام کننده: بایگان ثبت تکاب؛ ابوبکر حسن زاده   

آگهی تغییرات شــرکت پیشگامان ســازه بیستون شرکت سهامی 
خاص به شــماره ثبت ۱۵۲۰۳ و شناســه ملی ۱۰۶۶۰۱۴۸۸۰۴ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۰۴ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ۱ - ۱- ماده ۳۱ اساسنامه بدین شــرح اصالح می گردد »تعداد 
اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۱۹ نفر باشد«. درنتیجه ماده مربوطه در 
اساســنامه به شــرح فوق اصالح می گردید. ا۲- آدرس شرکت از محل قبلی 
به آدرس جدید اســتان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، شهر 
کرمانشــاه، محله سنگر، خیابان مؤید، بن بست شــهید رضامهدوی مقدم، 
پالک ۸۱، طبقه همکف کدپســتی ۶۷۱۳۷۴۳۴۵۷انتقال یافت و در نتیجه 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. ۳( موضوعات ذیل به 
موضوعات قبلی شرکت الحاق گردد انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 
مربوط به آزمایشــهای ژئوتکنیک، بتن و جــوش – انجام عملیات حفاری و 
مغزه گیری )نمونه گیری( ژئوتکنیک در حوزه راه و شهرســازی، سدسازی، 
پل ســازی، معدن، مســیر لوله گاز و نفت، ژئوفیزیک، لرزه نگاری. درنتیجه 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و موارد بیان شده به آن الحاق 
می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و 

 محمد طلوعي-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تكابموسسات غیرتجاری کرمانشاه )۱۰۲۳۲۸۰(

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ســید محمد حســینی مایوان فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۵۶/۱۶ مترمربع قسمتی از پالک ۶۰ فرعی از ۱۶ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در مهرآباد ۱۰ بعد 
از چهارراه دوم پالک ۱۱ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 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 دوماه 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. 638 :م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۱۴

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهه غالمی درح فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
۶۵۱۵۲ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۲۰۸/۲۹ مترمربع قسمتی از 
پالک ۶۹ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان عبادی – فاطمیه ۳۶ – پالک ۱۰۶ اعیان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محسن رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 640:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۱۴

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد

آگهی تغییرات شرکت پایدار سازان پنام نوین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۶۷۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۵۲۵۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلی شرکت به: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، 
شهر مشهد، محله فلســطین، خیابان قدس، خیابان فرهاد۱]قدس۲[، پالک 
-۷۱، طبقه همکف کدپســتی: ۹۱۸۵۷۵۸۷۵۳ انتقال یافت و ماده مربوطه 
دراساســنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۱۰۲۵۹۴۵(

آگهیدعوتمجامععمومیفوقالعادهوعمومیبطورفوقالعاده
شرکتدیباتجارتالماس)مسئولیتمحدود(بشمارهثبت6600۳بهشناسهملی14007898۳21

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در روز ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ که به ترتیب ساعت ۱۰ و ۱۲، به آدرس دفتر مرکزی 
: مشــهد – بلوار احمدآباد – احمدآباد ۱۰ پالک ۴۳ – ساختمان رضا – طبقه دوم واحد ۱۵ دفتر شرکت برگزار می 

گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- نقل و انتقال سهام / سهم الشرکه
۲- ورود شریک جدید

۳- افزایش سرمایه 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

هیات مدیره۱- انتخاب هیات مدیره شرکت


