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موضوع تمســاح خیالــی دریاچه چیتگر 
تهران آنقدر صدای بلندی داشــت که کسی 
به ســکوت و تشــنگی کودکان سیســتان و 
بلوچســتانی که طعمه »گاندوها« می شــوند 
توجهــی نکرد.به گزارش مهــر، طی یک ماه 
گذشــته، تصویــری نیمه واضــح از دریاچه 
چیتگر که در آن موجودی، شــناور است در 
فضای مجازی منتشر شــده که ادعا می شود 
این موجود یک تمســاح اســت، بحثی که با 
واکنش های متفاوت از سوی مردم و مسئوالن 
در فضای مجازی مواجه شــد. همچنین بعد 
از آن تصویر دیگری با عنوان ردپای تمســاح 
در خشکی منتشر شــد که بار دیگر این فضا 
را بــرای کاربران داغ کــرد و آنها را با حدس 
و گمان هایــی روبــرو کرد.اما اگــر بخواهیم 
ســراغ قدیمی ترین حیوان این ســرزمین یا 
قدیمی تریــن خزنده ایران برویم. با تمســاح 
ایرانی و یا »گاندو« که گونه ای از تمساح پوزه 
کوتاه آسیایی است، آشنا خواهیم شد. به گفته 
کارشناسان محیط زیستی در دنیا، این گونه 
تمســاح نادر در سطح جهان در خطر نابودی 
قــرار دارد و در مجموع تنهــا ۲ هزار و ۴۰۰ 
سر تمســاح پوزه کوتاه در برکه های در حال 

خشکیدن دنیا زندگی می کنند.
تمســاح پوزه کوتاه یا آن طور که در ایران 
مشهور شده است گاندو، تنها تمساح موجود 
در محیط زیست کشورمان محسوب می شود. 
جانــوری که بر خــاف ظاهر ترســناکش، 
رابطه خاصی با مردم بلوچســتان »زیستگاه 
تمســاح پوزه کوتاه در ایــران« برقرار کرده 
اســت و حضور آن نمادی از برکت و آبادانی 
در این خطه به شــمار می آید.گاندو در زبان 
بلوچــی به معنــی »راه رونده روی شــکم« 
اســت. »تمســاح پوزه کوتاه« با نــام علمی 
)Crocodylus palustris( بــه خانــواده 
دارند  تعلق   )Crocodylidae( تمســاحان 
و در اصل نوعی تمســاح بومی شبه قاره هند 
و مناطق اطراف آن به حســاب می آید که در 
محدوده کشورهای هند، بنگادش، پاکستان، 
ایران، سریانکا و برمه زندگی می کند. گاندوها 
تنها تمســاح بومی پاکستان و ایران هستند و 
بزرگتریــن خزنده این دو کشــور محســوب 

می شوند.
زیستگاه تمســاح های پوزه کوتاه در ایران 
تنها در بخش بلوچســتان اســتان سیستان 
و بلوچســتان و بیشــتر در منطقه مکران و 
منطقه حفاظت شــده باهوکات، سرباز، سد 
پیشین و رودخانه کاجو قرار دارد. گاندوها در 
لیســت وضعیت بقا، در گروه حیوانات آسیب 
پذیر قرار دارند و با توجه به خشکســالی های 
چندین ســال اخیر سیســتان و بلوچستان 
شــرایط زندگی آنها در معرض خطر بیشتری 
قرار گرفته اســت.اندازه این جانوران به طور 
میانگیــن در نرها به ۳ تــا ۳.۵ متر و ماده ها 
۲.۴۵ متر می رسد، اما حیواناتی با طول کمتر 
یا بیشــتر نیز در میان آنها دیده شــده است. 
وزن طبیعی گاندوهای جوان به طور میانگین 
به ۳۰ تــا ۵۰ کیلوگرم می رســد. همچنین 
نرهای مسن ممکن است بسیار بزرگ تر شوند 

و تــا ۴ الی ۵.۵ متر طول رشــد کنند.  البته 
طول نهایی گاندوهــای ایرانی به ندرت به ۳ 
متر می رســد و بزرگترین تمساح پوزه کوتاه 
که در ایران دیده شــده، ۶.۳ متر طول داشته 
اســت.نحوه شکار تمســاح پوزه کوتاه به این 
شکل است که برای گرفتن طعمه خود کمین 
می کند و اغلب به صــورت ناگهانی از جلو یا 
طرفین به ســمت شکارش هجوم می برد. این 
خزنده بیشتر شب ها به شکار می پردازد و در 
این زمان در اطــراف رودخانه ها و برکه ها به 
جســتجوی غذا می رود. به دلیل شکل خاص 
آرواره هــا، گاندوها نمی تواننــد غذای خود را 
بجوند. اگر شکار کوچک باشد آن را می بلعد و 
اگر بزرگ باشــد آن را یا زیر آب یا زیر آفتاب 
برای مدتی نگه می دارد تا گوشت طعمه شل 
شــود و سپس با تکان های ســریع آن را تکه 
تکه کند و ببلعد. برخی مواقع نیز شکار خود 

را کنار رودخانه یا برکه مخفی نگه می دارد.
در منطقه بلوچستان مردم بومی با گاندوها 
رابطه بســیار خوبی دارند. آنها هیچ گاه به آن 
آسیب نمی رســانند. در واقع نوع رابطه مردم 
بلوچ با حیوانی مانند تمساح بسیار منحصر به 
فرد و قابل احترام اســت. آنها گاندوها را نماد 
برکت و آبادانی سرزمین شان می دانند و بر این 
باور هستند که اگر این حیوانات هجرت کنند 
یا بمیرند، خشکسالی و قحطی بر زندگی آنها 
سایه می اندازد. به همین دلیل همه تاش شان 
را انجــام می دهند تا از ایــن حیوان مراقبت 
کنند.در تمام این ســال ها هیچ گاه گزارشی 
ثبت نشــده اســت که کســی به این خزنده 
حمله ور شده یا قصد جانش را داشته باشد. در 
واقع مردم منطقه در نقش یک محیط بان برای 
گاندوها هستند و هر کاری انجام می دهند تا 
شــرایط مناســب زندگی را برای آنها فراهم 
کنند. روستاییان و بومیان منطقه بلوچستان 
حتی در ســال های خشکســالی تعدادی از 
گاندوها را از برکه های خشک شده به مناطق 

پرآب تــر انتقال داده اند تا به این شــکل جان 
این حیــوان را نجات دهند.اما در ســال های 
اخیر به دلیل وقوع چندین ســال خشکسالی 
در اســتان سیستان و بلوچســتان این گونه 
جانوری به دلیل کمبود غــذا و از بین رفتن 
محیط زیستش در برخی از موارد به انسان ها 
و خصوصاً کودکان منطقه بلوچستان حمله ور 
شده است که در برخی از موارد موجب مرگ 
و یا نقص عضو نیز شــده است. کمبود منابع 
آب و گرمای بیش از حد هوا در تابستان های 
طوالنی منطقه بلوچســتان، گاندوها را گاهی 
مجبور می کند که بــه گودال های آبی که به 
آنها در زبان محلی »هوتک« می گویند نزدیک 
شوند. جایی که ممکن است محل زندگی یک 

گاندو باشد.
 این نزدیک شدن مخاطره آمیز در سال های 
گذشته اتفاقات ناگواری به دنبال داشته است. 
از کشته شدن »علیرضا بزرگزاده« کودک ۱۰ 
ســاله ای که ۴ سال پیش از فرط گرما تنی به 
آب زد و طعمه گاندو شد و برای همیشه پدر 
و مادرش را عزادار می کند، تا »حوا رئیســی« 
۸ ســاله که سال گذشته برای شست و شوی 
و برداشــتن آب، نزدیک آب رودخانه شــد و 

دستش را از دست داد.
امــا این پایان خاطــرات غم انگیز کودکان 
بلوچ و گاندوها نبــود و امیرحمزه کودک ۱۰ 
ســاله دیگری بود که در تابستان امسال براثر 
حمله گاندو دســتش به شدت آسیب دید و 
متأسفانه دستش از مچ قطع شد. اما متأسفانه 
بازهم داستان فقط به اینجا ختم نمی شود زیرا 
مصیبت های بی آبی همچنان در بلوچســتان 
ادامه دارد و هر چند وقت یکبار به دلیل عدم 
وجود لوله کشــی آب در بیــش از یک هزار 
و ۳۰۰ روســتای این منطقه شــاهد حوادث 
ناگواری هســتیم که یکی از آنها غرق شدن 
کودکان در رودخانه هــا و هوتگ های جنوب 
بلوچستان است.بعد از ظهر روز دوشنبه سوم 

شــهریور ماه ۹۹ دو کودک بنام های »فاطمه 
پا« ۳ ساله و »یحیی گرگیج« ۲ ساله هنگامی 
که برای برداشــت آب به کنــار هوتگ رفته 
بودند، غرق شدند. همچنین در همان روز در 
حادثه ای دیگر »یسنا پادیان« کودک ۵ ساله 
اهل روســتای »هدار« از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان »راســک« نیز هنگامی که برای 
بازی در کنار رودخانه رفته بود، غرق شــد و 
جان باخت.حاال باید نام این کودکان معصوم 
را به لیست قربانیان قبلی از جمله »علی اکبر 
بشــکار« ۶ ساله اهل روستای »سند مراد« از 
توابع بخش مرکزی شهرســتان »دشتیاری« 
که در اول شهریور ماه ۹۹ در هوتگ غرق شد 
و جان باخت و همچنیــن »علی اصغر بهرا« 
از روســتای »عارف آباد« بخش »نوبندیان« 

شهرستان چابهار اضافه کرد.
اما از همه این موارد ناراحت کننده تر نحوه 
برخورد مسئوالن استان سیستان و بلوچستان 
بــا این موضوع اســت زیرا معموالً یا ســعی 
می کنند این کمبودها و مشــکات را توجیه 
کنند و یــا گاهی هم آنها را تکذیب می کنند. 
بــه عنوان مثال پس از قطع شــدن دســت 
»امیــر حمزه«، وحید پور مــردان، مدیر کل 
محیط زیســت سیستان و بلوچستان به جای 
پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی، توپ را 
در زمین اهالی منطقه بلوچستان انداخت و با 
انتشار خبری از روابط عمومی مجموعه خود 
با تیتر »شنا و بی احتیاطی چند پسربچه در 
فصل زاد و ولد تمساح پوزه کوتاه، دردسر ساز 
شد« سعی داشــت که اهالی منطقه را مقصر 

نشان دهد.
تصور اینکه کودکانی چه برای تأمین منابع 
آب چــه برای بازی و آب تنی برای همیشــه 
معلول شــوند و یا در خطر مرگ قرار بگیرند 
غم انگیز و رعب آور است. اما نکته این گزارش 
در ایــن خصوص اســت که چرا بــه موضوع 
تمساح خیالی دریاچه چیتگر این همه ضریب 

داده می شــود در حالی کــه موضوع کم آبی 
و از بین رفتن کودکان اســتان سیســتان و 
بلوچستان این همه مورد توجه افکار عمومی 

قرار نمی گیرد.
از همین رو مجتبی جهانتیغ، کارشــناس 
امور رسانه در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشــت: قطعاً پیشرفت و توسعه هر منطقه ای 
در گرو انعکاس درســت مشکات و همچنین 
تاش برای برطرف شــدن آنهاست و در این 
میان نقش رســانه ها در دیده شدن مشکات 
بسیار حائز اهمیت است.وی با تاکید بر اینکه 
خبرنــگاران بایــد با شناســایی نقاط ضعف، 
عملکرد مسئوالن را به چالش بکشند، افزود: 
در بســیاری از موارد مســئوالن خصوصاً در 
استان های محروم کشور از مصونیت رسانه ای 
برخوردار هســتند و هیچ رســانه ای برای به 
چالش کشیدن آنها اقدامی انجام نمی دهد.این 
فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه ریشه یابی این 
موضوع نیاز به یک کار اصولی و بنیادی دارد، 
ادامه داد: به نظر من بســیار از اصحاب رسانه 
دارای خود سانسوری هســتند و یا اینکه در 
انتخاب اولویت های خبری خود دچار اشتباه 
هستند.وی گفت: قطعاً موضوع تمساح خیالی 
چیتگر به دلیل بازخورد و انعکاس رســانه ای 
بسیار آن تا ســال ها از ذهن بسیاری از مردم 
ایران پاک نمی شــود اما موضوع قربانی شدن 
کودکان بلوچ به وســیله تمساح ها آن هم به 
جرم نداشــتن آب را بســیاری از مردم ایران 

حتی به گوششان هم نرسیده است.
جهانتیغ تصریح کــرد: همانطور که پیش 
بینی می شد موضوع تمساح در حوالی دریاچه 
چیتگر تکذیب شــد و پایتخت نشــینان هم 
راحت تر از همیشــه حوالی این دریاچه قدم 
می زننــد و از باد خنکی کــه از غرب می وزد، 
لــذت می برنــد. اما موضــوع بی آبــی مردم 
سیستان و بلوچستان و قربانی شدن کودکان 

آنها تا سال ها از نگاه ها پنهان خواهد ماند.
وی بیان کــرد: واقعاً نمی دانم چند کودک 
بلوچ دیگر باید قربانی شــوند تا رســانه ها و 
مسئوالن کشور توجهشان به استان سیستان 
و بلوچستان جلب شــود و متوجه باشند که 
مردمان غیور و مرزدار این استان از بسیاری از 
امکانات بدیهی شهرهای بزرگ کشور از جمله 

آب بهداشتی محروم هستند.
در مجموع به نظر می رســد همانطور که 
مردم محلی هــم عقیده دارنــد قطعاً وجود 
گاندو هــا موجــب برکت و رحمت اســت به 
شــرط اینکه مسئوالن هم شــرایط مناسبی 
هم برای زندگی این گونه جانوری و هم برای 
میزبانان مهربانشان ایجاد کنند و هرچه زودتر 
موضوع آبرسانی روستاهای جنوب سیستان و 
بلوچستان به نتیجه برسد و در این میان نقش 
رسانه ها و همینطور فعاالن محیط زیست نیز 
بسیار حائز اهمیت است.از همین رو امیدواریم 
همانطور که در موضوع تمســاح چیتگر همه 
رســانه و فعاالن محیط زیست ورود کردند و 
موجب برجسته شدن آن شدند در موضوع بی 
آبی بلوچستان و مخاطرات زیست محیطی آن 

نیز همکاری و تاش بیشتری داشته باشند.

 گروه شهرســتانها: حمیدرضا پیرپیران مدیر عامل 
شــرکت توزیع برق اصفهان  گفت:  این مانور با دو هدف  
تعدیل مصرف روشــنایی معابر و اســتاندارد ســازی برق 
تحویلی به مشــترکین  انجام  شد و در راستای هدف اول 
تبدیــل چراغ ها به چراغ هــای LED کم مصرف که طی 
یکســال گذشته ۳۲ هزار المپ از ۱۲۵ وات تبدیل به ۲۰ 
وات  LED شــد  و  مصرف ان به یک ششم کاهش یافت 
و ۲۰ هــزار چراغ LED جایگزین چراغ ۱۲۵ وات خواهد 
شد به عبارتی ۵ مگاوات صرفه جویی مصرف برق صورت 
گرفته اســت و در شاخص استانداردسازی برق تحویلی به 
مشترکین نیز شهر اصفهان پیشتاز بوده است .وی در ادامه 

گفت:  مانور سراسری اصاح ولتاژ شبکه در محدوده امور 
برق منطقه ۱۰ شــرکت توزیع برق اصفهان در پل تمدن  
خیابان کوشــش روز پنج شــنبه ۲7 آذر اجرا شد .وی در 
ادامه گفت: این مانور در سراســر کشور در روزهای ۲7 و 
۲۸ آذر ماه به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل 
در صنعت برق با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شد و 
اصفهان نیز به عنوان یک بخش بزرگی در این مانور حضور 

جدی و پررنگ  داشت. 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  در ادامه تصریح کرد: 
اصاح ســاختار و بهینه سازی شبکه های توزیع، اصاح و 
بهبود ولتاژ شبکه های توزیع برق، ایجاد ظرفیت جدید به 

منظور نیرو رسانی به مشــترکین منطقه، اصاح سیستم 
روشــنایی معابر، متعادل ســازی بار ترانســفورماتورهای 
توزیع موجود، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، ارتقا سطح 
آمادگی پرســنل به منظور مقابله با بحران های احتمالی، 
کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده، استفاده هدفمند 
از بودجه و اعتبارات و آراســتگی ظاهری شبکه و مبلمان 
شــهری از اهداف برگزاری این مانور بود.وی با بیان اینکه 
این مانور از ســاعت ۸:۳۰دقیقه روز پنج شنبه ۲7 آذرماه 
آغاز شــد  گفت:  در این پروژه اصاح شبکه، تبدیل شبکه 
ســیم به کابل خود نگهدار، احداث پســت هوایی،اصاح 
سیســتم روشــنایی معابر، تعویض کابل سرویس، اصاح 

انشــعاب،اصاح ولتاژ و تعادل بار و نصب سیســتم اتصال 
زمین شبکه انجام شد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این مانور ۵ اکیپ 
مشــارکت می کنند  که شــامل ۴ اکیپ خط سرد و یک 
اکیپ خط گرم دربرق منطقه ۱۰ می باشــد و ۸ اکیپ در 
دیگر مناطق مشارکت داشت .وی به ماحظات ایمنی اجرا 
اشــاره کرد و گفت: کامل بودن لوازم ایمنی فردی،گروهی 
خود نمادی از اهمیت جایگاه ایمنی در اجرایی شدن تمام 
پروژه های فنی و مهندســی  می باشد .وی ابراز داشت: در 
برگــزاری این مانور ســازمانها و نهادهایی از جمله پلیس 

راهور و اورژانس حضور  داشت.

صدای تمساح خیالی چیتگر وسکوت مرگبار قربانیان گاندوی بلوچستان

مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق اصفهان

کاهش ۱۶۸ مگاواتی پیک مصرف برق با اجرای 
اقدامات پیکسایی شرکت توزیع نیروی برق

 آذربایجان غربی
گروه شهرستانها: اکبر حســن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی از پرداخت پاداش ۵۴ میلیارد ریالی این شرکت برای مشترکین 
همکار طی تابستان سال ۹۹ خبر داد و گفت: در راستای انجام اقدامات مدیریت 
مصرف و کاهش پیک در تابســتان سال ۹۹، آن دسته از مشترکانی که در این 
طرح همکاری کرده اند مشمول پاداش شده و میزان پاداش تعلق یافته به آن ها 
در صورتحساب شــان اعمال شده اســت.وی افزود: بیش از ۹ هزار مشترک در 
طرح مدیریت مصرف ســال ۹۹ با شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
همکاری داشــته اند که از مجموع این تعداد، مشترکین شامل دریافت پاداش ۶ 

هزار و ۹۵ مورد بوده اند.
نادر اشرف پور مدیردفترمدیریت مصرف شرکت در این راستا گفت: با همکاری 
مطلوب کشــاورزان با طرح کاهش پیک بار اشــاره و عنوان کرد: خوشبختانه 
امسال مشترکین کشاورزی با خاموشی  ۴ ساعته پمپ های خود درساعت اوج 
بار و رعایت برخی نکات ســاده همکاری مطلوبی با این شــرکت داشتند و با ۴ 
هزار و 7۶۶ مشترک بیشترین تعداد مشترک همکار به حوزه کشاورزی مربوط 
اســت.وی خاطر نشــان کرد: از مجموع کل مشترکان همکار در طرح مدیریت 
مصرف امســال ۹۴۳ مشترک با تعرفه صنعتی، ۲۰7 مشترک با تعرفه عمومی، 
۱۲۲ مشــترک با تعرفه سایر مصارف، ۳۳ مشترک دارای جایگاه سی ان جی و 
۲۴ مشــترک با فعالیت های تولیدی و خدماتی دارای مولد خود تامین مشمول 
پاداش های مصوب وزارت نیرو در استان آذربایجان غربی شدند.اشرف پور افزود: 
بر اساس محاسبات انجام شــده وگزارش نهایی شرکت توانیر،مجموع عملکرد 
پیکســایی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تابستان ۹۹،  ۱۶۸ 
مگاوات بوده اســت.وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مطلوب مشترکان 
برای گذر از پیک بار تابستان ۹۹ بیان کرد: در تابستان امسال مصرف انرژی برق 
مشترکین صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲ درصد رشد همراه بود اما 
همکاری مناســب مشترکین صنعتی وکشاورزی نه تنها باعث اختال در تولید 
نشــد، بلکه با برنامه ریزی منظم و اطاع رسانی مدیریت بار به مشترکین عمده 

شرکت، شاهد رشد تولید و گذر موفق از پیک بار تابستان بودیم.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد
زنده گیری بیش از ۱3۶0 سگ بدون صاحب

 گروه شهرســتانها: کنترل جمعیت حیوانات موذی و ســگ های بدون 
صاحب یکی از وظایف معاونت خدمات شــهری شهرداری میباشد و مطابق با 
دســتورالعمل اباغی سازمان شــهرداریها و دهیاری ها که توسط وزارت کشور 
تدوین شده مبنی بر کنترل و ساماندهی سگ های باصاحب و عدم اتاف آنها،  
شهرداری اصفهان قریب به ۵ سال است که با احداث پناهگاه نسبت به کنترل و 

ساماندهی آنها به روش دستورالعمل های اباغی اقدام می نماید.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری شهرداری اصفهان بهزاد 
حقانی با اشــاره بــا اقدامات معاونت خدمات شــهری در خصوص زنده گیری 
سگهای باصاحب گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در تمامی مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان یک نفر کارشــناس و متخصص زنده گیری به 
همراه دو خودروی مجهز با نفرات مســتقر و متخصص که توســط کارشناسان 
مقیم در مناطق به شناسائی و شرطی سازی و مشخص نمودن محل های تجمع 
ســگ های باصاحب می پردازند و نسبت به زنده گیری آنها اقدام می نمایند.

حقانی ادامه داد: روزانه ســگ های زنده گیری شــده  به پناهــگاه انتقال داده 
میشــوند و پس از مراحل قرنطینه نسبت به ثبت اطاعات سگ ها از نظر سن،  
نژاد،  شرایط جسمی و سایر مشخصات اقدام و پس از آن فرآیندهای کلینیکی 

بر روی آنها انجام می پذیرد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری با اشــاره به تاکید مدیریت 
شــهری مبنی به رعایت کامل اصول بهداشــتی در پناهگاه گفت: ســگ های 
زنده گیری شده پس از ورود به مرکز ساماندهی از نظر بیماریهای انگلی و سایر 
بیماریها و آسیب های جسمی مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرند و پس از طی 
مراحل انگل زدایی،  شستشو،واکسیناسیون و ... جهت انجام عقیم سازی به اتاق 
عمل انتقال داده میشــود که البته تمامی مراحل عقیم سازی توسط دامپزشک 
مســتقر مورد تائید اداره دامپزشکی شهرستان اصفهان انجام میگیرد.وی ادامه 
داد: پس از انجام عمل عقیم ســازی ســگ ها به اتاق ریکاوری و ســپس برای 
قرنطینه به فنس های در نظر گرفته شده منتقل می شوند و پس از طی دوران 
جراحت و تزریق آنتی بیوتیک در صورت لزوم و تشــخیص دامپزشــک جهت 
بهبــودی زخم های حاصل از عمل جراحی پاک گــذاری و به آغوش طبیعت 
برگردانده میشــوند.مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری در خصوص 
هزینه های انجام شــده از زنده گیری تا رهاسازی گفت: هزینه هر قاده سگ از 
مرحله شرطی ســازی، زنده گیری،  عمل عقیم سازی،  واکسیناسیون،  نصب 
گوشــواره،  نگهداری و غذا رســانی تا رها ســازی در مرکز کنترل و نگهداری 
سگ های باصاحب بالغ بر بیش از ده میلیون ریال میباشد.وی ادامه داد: طبق 
دستورالعمل اباغی از سوی وزارت کشور مدیریت کنترل و نگهداری سگ های 
باصاحب به سازمان های مردم نهاد واگذار میگردد که در حاضر سازمان مردم 

نهاد فریاد آوارگان طبیعت عهده این مرکز می باشد.
حقانی افزود: در ۸ ماهه اول سال . جاری تعداد ۱۳۶۳ قاده سگ زنده گیری 
شــده اســت که از این تعداد 7۳۴ قاده عقیم ســازی و تعداد ۵۶۸ قاده رها 
ســازی شــده اســت و همچنین تعداد ۳۵۰ قاده واگذار و مابقی در پناهگاه 
نگهداری و مراقبت میشــوند.بهزاد حقانی به تعداد افــراد فعال در این چرخه 
اشــاره کرد و ادامــه داد: در حال حاضر تعداد ۲۵ نفر به صورت مســتقیم در 
پروســه جمع آوری و کنترل ســگ های بدون صاحب مشغول خدمت رسانی 
می باشــند که ۱۵ نفر کارشناس شرطی سازی و زنده گیری در مناطق پانزده 
گانه و ۲ خودرو مخصوص حمل ســگ ها به همراه ۲ نفر نیروی متخصص زنده 
گیر؛ ۵ نفر پرســنل مرکز ســاماندهی؛ ۱ نفر دامپزشک مستقر در مرکز و یک 
نفر سرپرســت و هماهنگ کننده مناطق و سازمان مردم نهاد جهت سرپرستی 
مرکز کنترل و همچنین ۱ نفر کارشناس بهداشت و کارشناس خدمات شهری 
جهت مدیریت،  برنامه ریزی و هماهنگی و پیگیری فرآیند کار فعال می باشند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان به بودجه در 
نظر گرفته شــده در خصوص حیوانات اشاره کرد و گفت: شهرداری اصفهان در 
راســتای انجام وظایف قانونی خود و به منظور حمایت از حیوانات نســبت به 
تخصیص بودجه و اصاح ردیف بودجه در سال ۱۳۹۹ مبلغ سی و پنج میلیارد 
ریال اقدام نموده این مبلغ که  بابت توســعه و احداث فاز یک پناهگاه مطابق با 

استانداردهای بین المللی و روز دنیا در کنار سایت فعلی می باشد.
وی ادامه داد: پناهگاه مورد نظر در محیطی به مســاحت ۱۲۰۰۰ هزار متر 
مربع و شامل ساختمانهای کلینیک،  اداری و نگهبانی همراه با انبار،  سردخانه 
برای نگهداری غذا و ضایعات،  سالن قرنطینه و سالن انتظار می باشد که که فاز 
۱ این پروژه در سال جاری شروع به احداث خواهد شد و فاز های بعدی در سال 
آینده  در دســتور کار میباشد .وی تاکید کرد همکاری و همراهی سازمان ها و 
گروه های مردم نهاد می تواند کمک موثری در ساماندهی و کنترل سگ ها برای 

همکاران ما در شهرداری باشد.

تردد در شیراز محدود می شود
معاون فرمانداری شهرســتان شــیراز اعام کرد که از دیروز و براساس تصمیم 
ســتاد مدیریت بیماری کرونا، تردد در سطح این شهرستان، محدود شد.ستاد 
مدیریت کرونای شهرستان شیراز در بیست و نهمین روز از آغاز طرح مدیریت 
هوشمند محدودیت ها به ریاست حقیقی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و 
جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا و با حضور روسای کمیته های پنجگانه ستاد 
و نمایندگان سازمان صمت، اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی 

و مراکز بهداشت شهدای انقاب و والفجر شهرستان شیراز تشکیل جلسه داد.
حقیقی، جانشــین رئیس ستاد مدیریت کرونای شهرســتان شیراز، ضمن 
قدردانی از مردم شــیراز به واسطه رعایت دستورالعمل های اباغی ستاد ملی، 
استانی و شهرســتانی کرونا و پایبندی به مســئولیت اجتماعی خود مبنی بر 
مانــدن در خانه، این همراهی را منجر به اجــرای هرچه بهتر طرح محدودیت 
های هوشــمند دانست و ابراز امیدواری کرد که این همدلی طی روزهای پیش 

رو، تداوم داشته باشد.
او بــا تبریک میاد باســعادت حضرت زینب )س( و روز پرســتار، از تاش 
خســتگی ناپذیر کادر بهداشــت و درمان طی قریب به یکســال گذشــته در 
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا قدردانی و عملکرد اصناف و بازاریان شهرستان 
شــیراز، در اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها و کاهش آمار ابتای به 

بیماری و نرخ مرگ و میر ناشی از کوید ۱۹ را قابل سپاس ارزیابی کرد.

اخبار کوتاه

بهره برداری از 2700 شغل برکت 
در شهرستان های استان تهران 

بیش از ۲ هزار و 7۰۰ شــغل بنیاد برکت ســتاد اجرایــی فرمان امام در 
شهرســتان های استان تهران به بهره برداری رسید.با حضور امیرحسین مدنی، 
مدیرعامل بنیاد برکت در روســتای رســتم آباد شهرستان ورامین ۹۰۶ طرح 
اشــتغال زایی اجتماع محور در شهرســتان های قدس، ورامین، قرچک، پیشوا، 

رباط کریم، بهارستان، فیروزکوه، دماوند و پردیس به بهره برداری رسید. 
مدیرعامــل بنیاد برکت در تشــریح عملکرد این بنیــاد در مناطق محروم 
شهرســتان های اســتان تهران گفــت: راه انــدازی ۹۰۶ طرح اشــتغال زایی 
اجتماع محور باعث ایجاد فرصت های کســب و کار بــرای ۲ هزار و 7۱۸ نفر 

شده است.
مدنی با اشــاره به ســرمایه گذاری ۸۵۹ میلیارد ریالی برای راه اندازی این 
تعداد طرح اشــتغال زایی اظهار داشت: مشاغل برکت در شهرستان های استان 
تهران در رسته های پرورش دام، تولید پوشاک، صنایع دستی، فرش دستبافت، 
پرورش ماهی و مشاغل فنی و خدماتی راه اندازی شده است.به گفته مدیرعامل 
بنیاد برکت، ۵۹ روســتای شهرستان های ورامین، قدس، قرچک، پیشوا، رباط 
کریم، بهارســتان، دماوند، فیروزکوه و پردیس در ســال ۹۹ تحت پوشــش 
فعالیت های اشتغال زایی این بنیاد قرار دارند.وی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت 
بیــش از ۲ هزار طرح در مناطق مختلف اســتان تهــران اجرا کرده که از این 

تعداد، یک هزار و ۱۰۰ طرح مربوط به امسال است. 
همچنین در ســال ۱۴۰۰ و با برنامه ریزی های صورت گرفته، ۲ هزار طرح 
خرد دیگر در مناطق مختلف اســتان تهران اجرایی خواهد شد.مدنی تصریح 
کرد: مهاجرت روســتاییان به شــهر و تبدیل این مناطق از روستای مولد به 
مصرف کننده، نگرانی های بســیاری را در حوزه تولید مایحتاج زندگی مردم به 
وجــود آورده و از این رو، بنیاد برکت با ورود به این حوزه، تاش کرده اســت 
تا با ایجاد فرصت های شــغلی پایدار، زمینه ماندگاری روستائیان را در مناطق 

زندگی خود فراهم کند.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، طرح توانمندســازی روستاهای محروم از 
۲ سال گذشــته در این بنیاد برکت آغاز شده تا ضمن پایدارسازی ماندگاری 
روســتاییان، به معیشت و اشتغال آنان نیز کمک و از مهاجرت شان به شهرها 

کاسته شود.
مدنی خاطرنشــان کرد: طرح های بنیاد در 7 هزار و ۵۰۰ روستای سراسر 
کشور با اجرای ۸۴ هزار طرح خرد و خانگی عملیاتی شده که از این تعداد، ۴۴ 
هزار طرح مربوط به امسال است. با اجرای این طرح ها، از ابتدای امسال تاکنون 
۲۵ هزار تن گوشت قرمز، ۱۱۰ هزار تن شیر و ۱۰ هزار تن گوشت مرغ تولید 
و ۶۰ هزار مترمربع فرش بافته شــده است.وی یادآور شد: از مجموع 7 هزار و 
۵۰۰ روستایی که طرح های بنیاد برکت در آن اجرا می شود، در ۱۰۰ روستای 

نمونه، بیکاری ریشه کن شده است.

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

 برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۱۱۴۸۱ – ۹۹/۰۸/۱۰ هیــات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه با معارض آقای سیدمحســن جعفریان امیری فرزند 
سیدمحمد به شماره شناسنامه ۹۵ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۳۴۹۳۶۳۴ متقاضی 
کاسه ۴۲۵ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۴۰.7۹ 
متر مربع قسمتی از پاک ۳۵۹۴-۴۸۶۱ اصلی واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک 
بابل ثبت و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
۱۵روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی 
نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم و 
رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 

19907504 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳۰ /۹۹/۰۹

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۲۱ – ۹۹/۰7/۱۰ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی بابل تصرفات مالکانه با معارض آقای حبیب پاکباز فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه ۲۰۵۰۰۱۴۸۱۳ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۵۰۰۱۴۸۱۳ متقاضی کاسه 
۲۰۳ در شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۵.۵ دانگ مشــاع از 
شــش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت ۱7۲.۹۸ متر مربع قسمتی از پاک 
۳۰۲۲-۲۸۲۰- اصلی واقع در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصلــه ۱۵روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق 
اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند 
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. ۱۹۹۰7۴۹۹ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۹/۳۰

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۹۹۰-۱۳۹۹/۰۸/۲۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی طاهره وارسته رودکلی فرزند 
غامحسن به شماره ملی ۰۰۵۸77۸۲۵۱ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۱۱۲۱/۳۰ متر مربع به شماره پاک ۶۲ فرعی 
مفروز و مجزی شــده از پاک شــماره ۵ فرعی از ۸ اصلی واقع در کمادل بخش ۲۳ گیان از مالکیت رسمی جهانبخش نباتی محرز 
گردیده اســت، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 837
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۱۶
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۳۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۹۸۸-۱۳۹۹/۰۸/۲۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی فرشته رفیعی پور چیرانی فرزند 
محمد به شماره ملی ۲۶۶۰۰۲۸۰۲۸ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه و دو باب مغازه به مساحت ۳۹۲/۹۴ متر مربع به شماره پاک 
7۲۴ فرعی مفروز و مجزی شــده از پاک شــماره ۲۳ فرعی از ۳۶ اصلی واقع در رودپیش بخش ۲۴ گیان از مالکیت رسمی حجت 
رفیعی مقدم محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 834
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۱۶
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۳۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۶۰۰۸-۱۳۹۹/۰۸/۲۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی محمدرضا ستوده فرزند علی به 
شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۹۸۴۰ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر بنای در حال ساخت به مساحت ۶۰۳  متر مربع به شماره پاک ۱۳۴ 
فرعی مفروز و مجزی شده از پاک شماره ۳۵ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در رودبارچیره بخش ۲۴ گیان از مالکیت رسمی تقی کوششی 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 828
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۱۶

تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۳۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۲۴۰ و ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۲۴۱-۱۳۹۹/۰۶/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی ۱- حسن 
گلباغ ماوردیانی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی ۲۶۶۸۰۲7۸۶۱ ۲- ملیح عسکر نژاد نفوتی فرزند رمضان به شماره ملی ۲۶۶۸۰۴۴7۳۱ 
مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۴۰۸/۳۰ متر مربع به شماره پاک ۳۴۱ فرعی مفروز و مجزی 
شده از پاک شماره ۱ فرعی از 7۵ اصلی واقع در آالله گوراب بخش ۲۴ گیان از مالکیت رسمی علیگل عسکری نژاد محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 839
    تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۱۶
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۳۰

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن


