چهارشنبه  25آبان 1401

◾

ددستچين
ستچين

توانمندسازی
معلمان ابتدایی
در سه سال

معصومه نجفی
پازوکی ،معاون
آموزش ابتدایی
وزارت آموزش و
پرورش به تسنیم
گفت :توانمندسازی
معلمان دوره ابتدایی
در بازه سه ساله
آغاز شده است و هر
سال ۱۲۰هزار معلم
را آموزش خواهیم
داد تا در طول سه
سال ،تمام معلمان
دوره ابتدایی حداقل
در دروس فارسی
و ریاضی آموزش
ببینند.در دو سال
آینده 360هزار
معلم زیر پوشش
قرار خواهند گرفت.

◾ هدف ما درآمدزایی نیست
حجتاالسالم حمید نیکزاد ،مشاور وزیر
آموزش و پرورش در گفتوگو با پانا هدف
از تأسیس مــدارس غیردولتی وابسته به
حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسالمی را ارائه خدمات
ب و بهصورت رایگان
تحصیلی عمومی با کیفیتی مطلو 
دانست و تأکید کرد انگیزهای برای درآمدزایی در این
زمینه وجود ندارد.
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◾

◾دوگانههای غلط فرزندآوری
صابر جــبــاری فــاروجــی ،سرپرست اداره
ج ــوان ــی جمعیت وزارت بــهــداشــت به
تسنیم گفت :برخی انگارهها و دوگانههای
ذهنی موجب شده افراد کمتر به فرزندآوری سوق پیدا
کنند؛ بــرای مثال تحصیل و ازدواج ،ادامــه تحصیل و
فرزندآوری ،اشتغال و فرزندآوری و ...دوگانههای کاذبی
است که در ذهن عدهای جا افتاده است.

آبگیری تاالبها بیشتر از طریق سیالبها
اتفاق میافتد ،برای مثال در سیالبهای سال98
بیشتر تاالبها در سطح خوبی آبگیری
داشتند.
از سوی دیگر اگر حقابه تاالب به صورت کامل

◾

◾مردم به ما میخندند
بــه گـ ــزارش ایــســنــا ،نــاصــر ام ــان ــی ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر
تهران اظهار کرد:لطفا ًمسئوالن در مورد
راهان ــدازی تراموا صحبت نکنند؛ چــرا که مــردم به ما
میخندند ۲۰۰ .کیلومتر خط مترو داریم اما به اندازه
کافی ایستگاه و قطار نداریم ،حال چگونه صحبت از
تراموا میشود؟

پرداخت و رهاسازی شود وضعیت خوبی
پیدا میکند و بار دیگر زندگی و حیات به این
اکوسیستمها برمیگردد اما وقتی حقابه
تخصیص پیدا نمیکند و با کاهش بارش باران
هم مواجه هستیم تاالبها هم خشک میشوند.

بیتابی ِتاالبها

جامعه

بـلــه .متأسفانه بیشتر تــاالبهــای ب ــزرگ بـهویــژه
تاالبهای وابسته به منابع آبی باالدست ،در حال
خشک شدن هستند که بیشتر دالیل این موضوع
به تغییر اقلیم ،گرمای شدید ،بارشهای اندک و در
پی آن کاهش آب ورودی به تاالبها در دو سال اخیر
و مهمتر از همه تخصیص نیافتن و یا تخصیص
کمتر از حد واقعی حقابه زیست محیطی تاالبها
برمیگردد .البته وضعیت بعضی تاالبهای جنوب
کشور یا تاالبهایی که منابع آبی آنها به حوضه
آبخیز وابسته نیست ،بهتر است.
در حال حاضر دریاچه ارومیه ،دریاچه بختگان
و ت ــاالب گــاوخــونــی بــه دلــیــل تخصیص نیافتن

◾

◾از بههم زدن اکولوژیکی به عنوان یکی از عوامل
خشک شدن بخشی از تاالبها یاد میشود؛ درست
است؟

◾

◾آیـ ــا امــک ــان تــوقــف ی ــا اصـ ــاح پ ــروژهه ــای ــی که
دستگاههای مختلف اجرا کردهاند وجود دارد؟

حقابهها اصــا ًوضعیت مناسبی ندارند .همین
طــور تــاالبهــای حوضه خــزری مثل میانکاله به
دلیل پسروی آب دریای خزر و کاهش آب ورودی از
باالدست وضعیت بدی دارند .تاالب هامون که به
آب رودخانه هیرمند در افغانستان وابسته است
وضع مشابهی دارد چون از سال گذشته به دلیل
انحرافیکهدرمسیرطبیعیرودخانههیرمندایجاد
کردند نتوانست از طریق سیالبها آبگیری کند.

◾

◾برای حل مسئله حقابه تاالب هامون کاری انجام
دادهاید؟

پاسخ این پرسش را وزارت امور خارجه باید بدهد

که آیا معاهده تخصیص 820میلیون مترمکعب
آب اجرایی شــده یا نــه .ایــن معاهده تنها مختص
هامون نیست چون این تاالب از گذشته وابسته به
سیالبها بوده است .به هرحال تاالب هامون باید
مدیریت شود چون اکوسیستم آن موجب حیات
منطقه میشود و مردم دو کشور از آن نفع میبرند.

◾

◾در خصوص وزارت نیرو و اینکه حقابه تاالبها را
نمیدهد اقدامی کردهاید؟

به شــورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری
گزارشدادهایم.ازسویدیگردرجلسات کارشناسی
با وزارت نیرو اصالح الگوی کشت را به عنوان یکی از

40111039

/40111058ع

/40110984ر

/40110971ر

امور قراردادها) مراجعه و حداکثر تا س�اعت  13:00روز چهارش�نبه مورخ
 1401/09/02نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق
ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایند ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر

باید ببینیم منظور کدام بخش است چون خیلی
از مــوضــوعــات اکــولــوژی ت ــاالب وابسته بــه آب و
زنجیرهوار به هم متصل هستند .وقتی آب کم
باشد پرندگان هم کمتر به تاالب میآیند و . ...با این
حال ،ما در بعضی موضوعات قصور داشتیم؛ وقتی
بیمحابا برنامههایی در حوزه تاالبها انجام شده
االن پیامدهایش گریبان تاالبها را گرفته است.

ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد()1411856

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت توسعه و عمران دوغارون س��هامی خاص به شماره ثبت 34138وشناسه ملی
 10380493398دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت  9.30روز
یكشنبه مورخ  1401/8/29و جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  10.45همان روز در محل سالن جلسات
طبقه  ، 2ساختمان ساپكو واقع در مشهد نبش بلوار شهید .منتظری  7تشكیل می شود حضور بهم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
-1گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت
-2تصویب صورتهای مالی سال  1400شرکت
-3انتخاب بازرس برای سال مالی 1401
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
-1اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه شرکت از محل آورده نقدی س��هامداران از  100.000سهم به 58.400.000
سهم  100.000ریالی و از مبلغ ده میلیارد ریال به پنج هزار و هشتصد و چهل میلیارد ریال وفق قانون تجارت
هیات مدیره

موضوع :اجرای پیاده روخیابان نواب صفوی
مبلغ برآورد 64.928.908.667 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
امور قراردادهای شهرداری منطقه ثامن
نیز درج می گردد.

آگهی مزایده فروش محصوالت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
موسسه سبز ارمغان خراسان رضوی
بشماره ثبت 1703

مرکبات زودرس مرحله اول سال 1401

بدینوسیله از کلیه شرکای موسسه فوق دعوت
میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه
 1401/09/07در محل قانونی موسسه واقع در مشهد
 طالب  -چهارراه سیلو  -جنب صندوق قرض الحسنهبسیجیان در ساعت  10صبح حضور بهم رسانند
دستور جلسه :
. 1نقل و انتقال سهم الشرکه
هیئت مدیره

س�ازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول مرکبات زودرس سال

 1401مجتم�ع کش�اورزی و باغداری امام رضا(ع) واقع در عنبر آباد ش�امل پرتقال  ،واش�نگتن و
م�ارس ارل�ی به میزان تقریبی  160تن را از طریق مزایده به فروش رس�اند متقاضیان می توانند

همه روزه از تاریخ چهارشنبه  1401/08/25به مجتمع کشاورزی امام رضا(ع) واقع در شهرستان
عنبر آباد روس�تای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از محصول مورد نظر  ،فرم ش�رایط مزایده و

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری سازمان اقتصادی رضوی
به شناسه ملی  10380129694و به شماره ثبت 1316

آس�تان قدس رضوی بخش امور قرارداد ها و مناقصات (اداره تدارکات و

40111051

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401،06،27تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای
س��ید جمال الدین حسینی به ش��ماره ملی  0940895382به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره آقای محس��ن مكیان به شماره ملی  0946225036به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره آقای مالک رحمتی به ش��ماره ملی  1552159183به سمت رئیس هیئت مدیره
و به س��مت مدیرعامل آقای رحیم مهدی زاده به شماره ملی  3781938964به سمت
عض��و اصلی هیئت مدیره آقای احمد علی موهبتی به ش��ماره مل��ی  6529898077به
س��مت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند کلیه چک ها ،
اوراق بهادار و کلیه اس��ناد رس��می با امضاء ثابت مدیر عامل و یكی از اعضای هیئت
مدیره و مهر مؤسسه معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1411854

سایر مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی همراه با فیش نقدی واریزی

به حس�اب  2217078000بانک تجارت طالقانی شهرستان رفسنجان و یا چک بانکی رمز دار به نام
س�ازمان موقوفات یزد و کرمان آس�تان قدس رضوی در پاکت الک ومهر ش�ده تا س�اعت 9:30
صب�ح روز یکش�نبه  1401/08/29تاری�خ مزایده به دفتر مجتمع تحویل و رس�ید دریافت نمایند

شایان ذکر است مبلغ سپرده شرکت در مزایده مرکبات  1.000.000.000ریال پیشنهادات رسیده

راس س�اعت  10:30صبح همان روز در محل این مجتمع واقع در شهرس�تان عنبر آباد  ،روستای

جهاد آباد و با حضور شرکت کنندگان مفتوح و قرائت و برندگان اعالم خواهند شد .به پیشنهادات

مبهم،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل
داد ه ش�ود ترتیب اثر داده نخواهد ش�د سازمان موقوفات آس�تان قدس رضوی در یزد وکرمان

در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی
/40110968ع

40111042

عهده برنده مناقصه خواهد بود .لطفا جهت سواالت عمومی با شماره های
 05132001053و  05132001420و جه�ت س�واالت تخصص�ی با ش�ماره

40111069

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید  500دس�تگاه ویلچر از
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ،لذا متقاضیان محترم به منظور دریافت
اس�ناد مربوطه میتوانند به نش�انی مشهد ،چهارراه ش�هدا  ،سازمان مرکزی

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره

◾

◾پــس کــوتــاهــی در بـخــش اکــولــوژ ی ـکــی را قبول
میکنید؟

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094995000016

/40111059ع

تمدید مناقصه عمومی
خرید 500دستگاه ویلچر

بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران
ش��رکت منحل��ه درح��ال تصفی��ه ف��وق
دعوت میش��ود که در تاری��خ 1401/09/11
س��اعت  16جهت ش��رکت در مجمع عمومی
عادی به نش��انی مش��هد مق��دس  -ابوذر
 25پ��الک  146حض��ور ب��ه ه��م رس��انند.
دستور جلسه :
-1استماع گزارش مدیر و ناظر تصفیه در
رابطه با امور جاری
-2انتخاب مدیر و ناظر تصفیه برای مدت
دو سال
-3تعیین دارندگان حق امضاء اوراق و
اسناد تعهدآور
علی اکبر نیزاری مدیر تصفیه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
ف��وق الع��اده م��ورخ  1401،06،27تصمیمات ذیل
اتخاذ ش��د آقایان محس��ن مكیان به شماره ملی
 ، 0946225036رحیم مهدی زاده به شماره ملی
 ، 3781938964س��ید جمال الدین حس��ینی به
ش��ماره ملی  ، 0940895382احمد علی موهبتی
به ش��ماره ملی  6529898077و مالک رحمتی به
شماره ملی  1552159183به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند

متفاوت اســت؛ چــون تــاالبهــا وابسته به منابع
آبی هستند که از باالدست به آنها وارد میشود
و بیشتر تاالبها هم در پایاب حوضههای آبخیز
قرار دارند بنابراین باید کل حوضه آبخیز مدیریت
شود.مثال ًسازمانمحیطزیستدرحوضهدریاچه
ارومیه ،سالها کارهای مدیریتی داخل این دریاچه
انجام م ـیداد که با توجه به طرحهای توسعهای
مثل سدسازیها و کشت محصوالت کشاورزی
در باالدست حوضه آبخیز ،منابع ورودی آب به
تاالبها هر سال کمتر میشد در نتیجه اکنون این
تاالب دچار مشکل شده است .همین اتفاق برای
تاالب بختگان افتاده است .البته این رویکرد از چند
سال پیش تغییر کرده و اکنون با رویکرد حوضهای
حفاظت تــاالبهــا به دنبال مسائل و رفــع آنها
میگردیم که ایجاد ستاد هماهنگی و مدیریت
تاالبها برای همین منظور بوده است .مدیریت
تاالبها موضوع صرفا ًسازمانی نیست ،ما فقط
پیگیریکننده هستیم و برای مدیریت آب تاالب
بایدآنرافرابخشیببینیموهماهنگیمناسبیبین
دستگاههایمختلفمصرفکنندهومدیریتکننده
آب در حوضه آبخیز ایجاد کنیم.
با وجــود ایــن ،اصــل موضوع اکــولــوژی تــاالب بهطور
مستقیم بــه س ــازم ــان حـفــا ظــت محیط زیست
برمیگردد،گرچههمکاریهایفرابخشیرامیطلبد.

آگهی اصالحی
دعوت سهامداران شرکت توسعه و عمران دوغارون ( سهامی خاص ) جهت تشکیل مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده به طور همزمان

سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی

40111044

بهمن خراسان (سهامی خاص) نوبت اول -شماره ثبت 24424

محافظت تــاالبهــا بــا حفاظت مناطق خشکی

 10380129694و به شماره ثبت 1316

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت منحله در حال تصفیه گلچرم جام
( س�هامی عام) به ش�ماره ثب�ت 7723
و شناسه ملی 10380231580

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا وکالی قانونی آنها دعوت میشود در جلسه نوبت اول مجمع
عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت که ساعت  9صبح روز دوشنبه تاریخ  1401/9/7در محل قاسمآباد حجاب 7
مسجد سیدالشهدا  ،تشكیل میشود  ،حضور بهم رسانید .دستور جلسه-1 :استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی در خصوص عملكرد سالیان 1397الی1400
-2انتخاب اعضای هیئتمدیره اصلی و علیالبدل
-3انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل
-4تصویب ترازنامه  ،صورت سود و زیان و صورتهای مالی حسابرسی شده سالیان 1397الی1400
-5انتخاب حسابرس قانونی شرکت جهت سال مالی بعد
ضمن ًا از کلیه سهامدارانی که تمایل به کاندیداتوری در سمت هیئت مدیره و بازرس شرکت را دارند و همچنین
افرادی که تمایل به ارائه وکالت به اشخاص ثالث جهت حضور در مجمع فوق را دارند ،درخواست می شود ضمن
همراه داشتن اصول مدارک هویتی و کارت یا سند سهامداری در تاریخهای 1401/8/25الی 1401/8/26در ساعت
 8الی  14به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد تقاطع قرنی و مجد -برج ضامن آهو -طبقه - 6واحد  603مراجعه
و اقدام الزم را در این خصوص به عمل آورند.
با تشكر رئیس هیئتمدیره

◾

◾بــرخــی کــارشـنــاســان دلـیــل بخشی از ح ــال بد
تاالبها را ضعف مدیریت سازمان محیط زیست
میدانند .این اتهام را میپذیرید؟

/40111028ح

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت بینالمللی فجر

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که در روز دوشنبه مورخه
 1401/09/07که راس ساعت  10در محل شرکت به
آدرس استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد،
بخش مرکزی ،آبادی شهرك صنعتی مشهد (کالت)،
شهرك صنعتی مشهد (کالت) ،خیابان تالش جنوبی،
کوچه تالش جنوبی ( 4کوشش جنوبی  ،)3پالك ،103
طبقه همكف کدپستی  9358187169برگزار می گردد
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 -1انتخاب مدیران شرکت
 -2انتخاب بازرسین شرکت
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت

بـ ــرای هـمــه پ ــروژهه ــا ام ـکــان نـ ــدارد چ ــون بسیار
هزینهزاست اما تعدیل و رفع موانعی که دستگاهها
بهــا ب ـهوجــود
بــا طــر حهــای تــوس ـع ـهای بـ ـرای تــاال 
آوردهان ــد با کمک خــود آنهــا شدنی اســت .برای
مثال وزارت نفت در گذشته طرحهایی در حوزه
چاههای نفتی اجــرا کــرده که ارزیابیهای زیست
محیطی ندارند بنابراین درصدد هستیم به کمک
این وزارتخانه موانعی را که برای تاالبها ایجاد کرده
برطرف کنیم گرچه کار خیلی سختی است.

آگهیتغییراتموسسهغیرتجاری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت نساجی فخر خراسان (سهامی خاص)
به شماره ثبت 16162و شناسه ملی 10380317750

 05132002332تماس حاصل فرمایید.
مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

گزینههایکاهشمصرفمطرحکردهایمکهحتما ًدر
شورای عالیآبهمتصویبشدهوامیدواریمهرچه
زودتــر الگوی کشت با رویکرد تأمین حقابههای
زیست محیطی تاالبها اجرایی شود.
از سوی دیگر تالش کردیم در برنامه پنجم توسعه
مــوضــوع مــصــرف آب فــرابــخــشــی دی ــده ش ــود و
بازچرخانی هم اتفاق بیفتد.

بله؛ دقیقاً .یکی از مشکالت تاالبها انجام طرحهای
توسعهای بدون ارزیابیهای زیست محیطی است
که اکولوژی منطقه را بههم میزنند .برای مثال اجرای
این موضوع توسط وزارت نیرو پیامدهای زیادی در
هورالعظیم داشــت .البته در سالهای اخیر توجه
بیشتری به طرحهای توسعهای میشود.

◾

◾خـبــرهــای بــد خـشــک ش ــدن تــاالبهــا را تأیید
میکنید؟

◾

◾تأثیر تریاک بر کنترل دیابت !
افشین استوار ،رئیس پژوهشگاه غدد و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره اطالعات غلط در مورد مصرف تریاک
برای کنترل دیابت به ایلنا گفت :مطالعات مختلف این
موضوع را رد میکند و شواهد علمی زیادی وجود دارد
که نشان میدهد مصرف اپیوم و تریاک تأثیری بر کنترل
دیابت ندارد.

گرچه نمیتوان به صورت کلی از میزان درصد
خشکی تاالبها گفت اما تنها تاالبی که در این
مدت بسیار کم آبگیری شده ،گاوخونی است که
متأسفانه حتی در سال  98هم آب چندانی به این
تاالب نرسیده است.

ریشهیابی خطر خشک شدن آبگیرهای بزرگ کشوردر گفتوگو با
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای سازمان محیط زیست

محمود مصدق گــرچــه بر
اسـ ــاس یــک پــژوهــش جهانی
به ــای
حـ ــدود ۸۷درصـ ـ ــد ت ــاال 
دنیا در 300سال گذشته از بین
رفـتـهانــد و خبرهای مــربــوط به
نــابــودی تــاالبهــا تنها مختص
ایران نیست با این حال با مرگ تاالبهای کشور
که عمر برخی از آنهــا به بیش از چند هــزار سال
میرسد باید شاهد پیامدهای اجتنابناپذیر آن
همچون تبدیل شــدن آنهــا به کانونهای تولید
ریزگرد ،از میان رفتن فرصتهای گردشگری ،پایین
آمــدن سطح آبهــای زیرزمینی ،فرسایش خاک
منطقه و ...باشیم.برخی کارشناسان دلیل بخشی
از تخریبها و آلودگی تاالبها را مدیریت ناکارآمد
متولیان این حوزه و بهویژه سازمان محیط زیست
کشور میدانند؛ اتهامی که مدیرکل دفتر حفاظت
و احیای تــاالبهــای ایــن ســازمــان بخشی از آن را
میپذیرد.گفتوگوی ما با دکتر آرزو اشرفیزاده و
دالیل وی در این خصوص را بخوانید.

 21ربیع الثانی1444

 16نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9954
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