
 وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت 
خارجه هیات حاکمه افغانستان تاکید کرد

 احقاق حقابه هیرمند
ضرورت و مصلحت تهران-کابل

در حالی که چهارشنبه هفته گذشته رئیس دولت سیزدهم ضمن تاکید بر پایبندی 
دولت بر احقاق حقوق ایرانیان به خصوص در راستای احقاق حقابه ایران از هیرمند، به 

وزیران نیرو و امور خارجه ماموریت داد...

 تحلیل فایننشال تایمز 
از چشم انداز تیره و تار بازار موادغذایی

 مردم جهان به گرانی
غذایی عادت کنند  مواد

 تحلیل گران خوش بین می گویند سال 2023 نه تنها 
بلکه  نیست  غذایی  مواد  خرید  برای  سختی  سال 
شرایط نسبت به 2022 بهبود پیدا می کند.  با این حال 
و  اوکراین،  خشکسالی های گسترده  جنگ  میانه  در 
اثرات تغییر اقلیم بر جنگل ها و منابع آبی خوش بین 

بودن صرف قادر نیست ما را برای آینده آماده کند.

 افزایش ۵ درصدی 
ورودی آب به سدها

اینکه در حال حاضر  بیان  با  سخنگوی صنعت آب 
حدود ۴۷ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور ُپر 
مخازن  در  آب  ذخیره  افزایش  شاهد  است، گفت: 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان های  در  سد ها 

هرمزگان بخاطر بارش های اخیر هستیم.

  گرما رکوردها
 را در انگلیس شکست

کشف دو محموله قاچاق 
کوسه ماهیان در چابهار

به بهانه روز جهانی ببر

ماجرای پر فراز و نشیب 
پروژه احیای ببر در ایران

یک کارشناس ارشد تنوع زیستی احیای جمعیت 
بر  عالوه  دانست که  بسیاری  اهمیت  داری  را  ببر 
ذخیره بانک ژنی از آنها باعث کمک به شبه جزیره 

میانکاله نیز می شود.
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رای ممتنع ایران به قطعنامه محیط زیستی
161 کشور رای موافق و 8 کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق دسترسی بشر به محیط  زیست پاک، سالمت و پایدار را به رسمیت شناخت

دیپلماسی سردرگم
سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از 
مسئوالن ارشد دولت و بیش از همه رئیس 
به  توجه  اهمیت  بر  درستی  به  جمهوری 
که  چنان  اند.  کرده  تاکید  زیست  محیط 
فرع  »توسعه  عبارت  از  بارها  رئیسی  آقای 
کرده  استفاده  است«  زیست  محیط  از 
حفاظت  سازمان  رئیس  همچنین  است. 
مناسبت های  در  بارها  هم  زیست  محیط 
و  زیست  محیط  حفظ  اهمیت  بر  مختلف 
دیپلماسی  از ظرفیت  استفاده  به خصوص 
بین المللی  همکاری های  و  زیست  محیط 
برای  اما  است.  کرده  تاکید  حوزه  این  در 
عملی هم شکل  مابه ازای  باید  مواضع  این 
بگیرد تا در داخل و خارج از کشور به عنوان 
سیاستی منسجم و یکپارچه مورد قبول قرار 
گیرد. دیروز جمعه خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در قطعنامه ای غیرالزام آور و با 161 رای موافق 
را  پاک  زیست  محیط  از  برخورداری  »حق 
به  عنوان بخشی از حقوق بشر« به رسمیت 
شناخته است. نکته عجیب اما در این میان 
همراه  به  ایران  است.  مربوط  ایران  رای  به 
هفت کشور روسیه، سوریه، چین، بالروس، 
قطعنامه  به  قرقیزستان  و  اتیوپی  کامبوج، 
و  داده اند  ممتنع  رای  متحد  ملل  سازمان 
هیچ کشوری هم رای مخالف نداده است.

 خسارت سیل نتیجه دستکاری در بستر و حریم رودخانه ها 
 مونسون چیست و چرا بر آسمان ایران سایه انداخته است؟

  گفت وگو با سید اویس ترابی 
 رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری درباره مدیریت سیالب

دچار جهل مرکب شده ایمدچار جهل مرکب شده ایم
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نبود ساربان همراه  و  کنار جاده  در  خراسان جنوبی- رها سازی شترها 
این حیوانات از عواملی حادثه ساز در محورهای خراسان جنوبی است. 
سرگردانی شتر ها در مراتع اطراف مزارع و جاده های روستایی موضوعی 
است که چندین سال است گریبان گیر بومیان منطقه چاهداشی و دهسلم 
و دیگر روستا ها است و حاال به مشکلی جدی در تردد وسایل نقلیه در 
روستا های چاهداشی،  باغات  و  مزارع  و همچنین  نهبندان کرمان  جاده 
مهدی آباد و دهسلم شده است.مردم ساکن روستای مهدی آباد از هجوم 
شتر های سرگردان به مزارع و خسارات آن ها به تنگنا آمده و چندین بار 
موضوع را از طریق جهاد کشاورزی پیگیری کرده اند که گویا نتیجه ای در بر 
نداشته است.یکی از اهالی مهدی آباد گفت: همه ساله تصادفات زیادی را 
با شتر ها در محور نهبندان به کرمان شاهدیم و باعث کشته شدن افرادی 
این موضوع رسیدگی کرده است. به  اما کمتر مسئولی   هم شده است، 
و  آب  نبود  چاهداشی گفت:  روستای  اسالمی  شورای  اعضای  از  یکی 
آبشخور در بیابان باعث شده تا شتر های سرگردان به سمت روستا بیایند 
و عالوه بر خطری که در مسیر جاده ایجاد می کنند، به مزارع هم خسارت 
از  جبران خسارت  برای  مسئوالن  پیگیری  عدم  به  می کنند.اکبری  وارد 
صاحبان شتر ها اشاره کرد و گفت: شتر های سرگردان بی صاحب نیستند، 
از آن ها نمی کنند  نگهداری  برای جمع آوری و  اقدامی  اما صاحبان آن ها 
و اگر شتری خسارت بزند با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان روستا 

پرداخت خسارت منتفی می شود.

شتر های سرگردان 
 بالی جان رانندگان و مزارع 

مناقصه عمومی

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

آب را 
َهدر ندهیم

نوبت دوم
مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

)تجدید(
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای مناقصه انتخاب پیمانکار برقراری انضباط شهری )شهربان( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR را با شرایط ذیل واگذار نماید. 

1401 از طریق سامانه مذکور  /05 1401 لغایت 10/ /05 /01 - دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1401 در سامانه مذکور  /05 - بارگذاری اسناد مذکور تا پایان وقت اداری تاریخ 20/

1401 به آدرس : استان البرز شهرستان کرج، شهر ماهدشت، دبیرخانه  /05 /22 - تحویل پاکت سپرده شرکت در مناقصه تا ساعت 10 مورخ 
شهرداری ماهدشت 

- اطالعات تماس جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت با شماره تلفن 3۷30۹۷۹0- 026 و آدرس فوق الذکر
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس: 021-41۹34 
دفتر ثبت نام: 851۹3۷68-88۹6۹۷3۷ 

- پرداخت اعتبارات موضوع مناقصه بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
1401 /05 /01 تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401 /05 /08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
135۴021-  شماره میم الف 0 شناسه آگهی 

شهرداری ماهدشت

آگهی فراخوان
ارزیابی کیفی به شماره  ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۲۱

تعمیرات اساسی ساختمان شعبه آمل

1-موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی  ساختمان شعبه آمل
2-برآورد هزینه اجرای کار: 228/۹81/480/383 ریال بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه، تأسیسات 

مکانیکی و برقی سال 1401 با احتساب ضرایب مربوط بعالوه هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.
3-شرایط الزم پیمانکاران برای شرکت در مناقصه: رتبه  بندی حداقل پایه پنج رشته ساختمان و ابنیه و 
پنج رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت توأمان )گروه  های مشارکت 
مورد پذیرش نمی باشد( و ثبت شده در پایگاه اطالع رسانی ساجار، داشتن گواهینامه معتبر صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، داشتن ظرفیت آزاد برای ارجاع کار و عضویت در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4-تاریخ انتشار، مهلت دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی:

1401 /05 •تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 08/
1401 /05 •مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت 18:00 روز  شنبه مورخ 22/

1401 /06 •آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 06/
5-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:

تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند – نبش کوچه 33 -پالک 54 -  طبقه پنجم
 تلفن: 35۹11453

بانک سپه - اداره کل مهندسی ساختمان
شناسه آگهی۱۳۵۳۱۳۱-شماره میم الف۱۶۰۵

با  خود  آمل  شعبه  ساختمان  اساسی  تعمیرات  اجرای  عملیات  دارد  نظر  در  سپه  بانک 
مشخصات ذیل را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله  ای 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و با شماره 2001001036000021 به صورت 
الکترونیکی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد 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 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی مناقصه اجرای پروژه 
نموده  برگزار  را  طبس  شهرستان  دستگردان  منطقه  در  سنواتی  آبیاری  و  مراقبت 
نشانی   به  الکترونیکی دولت  تدارکات  به سامانه  برای شرکت  مندان  است، عالقه 

شناسه آگهی135۷238- شماره میم الف-setadiran.ir1 مراجعه نمایند.

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )خرید ۷0 کیلومتر لوله فوالدی 3/4 اینچ گرید B به ضخامت 0/113 اینچ و 15 کیلومتر لوله فوالدی 6 اینچ گرید B به ضخامت 
0/1۷2 اینچ و 16 کیلومتر لوله فوالدی 4 اینچ گرید B به ضخامت 0/1۷2 اینچ( به شماره 20010۹3164000054 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1401 می باشد.  /05 /08 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 
کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.

1401 /05 مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:   18/
1401 /06 /01 مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:  

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه 
ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 034-31326000 

شماره فکس: 034-3323۹661
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41۹34
دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷3۷ و 851۹3۷68

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ۰۱-۳۰
 B به ضخامت 0/113 اینچ و 15 کیلومتر لوله فوالدی 6 اینچ گرید B خرید ۷0 کیلومتر لوله فوالدی 3/4 اینچ گرید(

به ضخامت 0/1۷2 اینچ و 16 کیلومتر لوله فوالدی 4 اینچ گرید B به ضخامت 0/1۷2 اینچ (

20010۹3164000054کد فراخوان1401/05/08تاریخ چاپ نوبت اول120مدت زمان اجرا)روز(

8/000/000/000مبلغ تضمین)ریال(1۴01/05/09تاریخ چاپ نوبت دومدوتعداد مرحله

شناسه آگهی : 13555۴0

ت اول
نوب

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان جنوبی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان جنوبی

2ادامه در صفحۀ
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وزیر امور خارجه روز گذشته در یک تماس 
هیات  خارجه  وزارت  سرپرست  با  تلفنی 
»تحویل  افغانستان،  روزهای  این  حاکمه 
حقابه ایران« از جانب طرف افغانستانی را 
تعهدات  سنجش  برای  مهمی  »شاخص 
در  افغانستان  سرپرستی  حاکمه  هیات 
کشور  این  بین المللی  تعهدات  به  عمل 
حسین  است.  خوانده  ایران«  قبال  در 
امیرعبداللهیان که دیروز و پیرو دستور هفته 
تلفنی  به صورت  رئیسی  ابراهیم  گذشته 
اشاره  با  نشست،  به گفت وگو  مالمتقی  با 
به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در 
رودخانه هیرمند ابراز امیدواری کرد که موانع 
مصنوعی پیش روی رهاسازی و تامین حقابه 
ایران از میان برداشته شود. رئیس دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی در حالی با تاکید 
بر مطالبه جدی مردم و نمایندگان سیستان 
و بلوچستان در مجلس از وزارت امور خارجه، 
ایران  حقابه  مسئله  »اگر  که  کرد  تصریح 
از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل 
نشود، این کوتاهی طرف افغانستانی بر سایر 
حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی بجای 
خواهد گذاشت« که او در عین حال از اعزام 
هیات عالی رتبه ای از وزارت نیروی ایران برای 

بررسی و رفع موانع موجود و رایزنی با مقامات 
افغانستانی در آینده نزدیک خبر داده است.
حالی  در  دیروز  ایران  خارجه  امور  وزیر  اما 
در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه 
طالبان در مورد حقابه ایران از هیرمند صحبت 
کرد که چهارشنبه گذشته نیز وزیر نیرو در 
سخنانی از سفر خود به این کشور همسایه 
شرقی خبر داده بود. علی اکبر محرابیان که 
در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیات دولت 
سیزدهم، از تداوم نگرانی ایران در خصوص 
موضوع هیرمند سخن گفته بود، همچنین 
تاکید کرد: »طرف افغانی در »حرف« حقابه 
ایران را پذیرفته اما ما حقابه قانونی را طلب 
روز  سخنان  آن  در  نیرو  وزیر  می کنیم.« 
چهارشنبه بر ضرورت ورود به مذاکرات سخن 
گفته و تاکید کرده بود که شخصًا وارد مذاکره 
ابراهیم  حالی که  در  هم  آن  شد؛  خواهد 
رئیسی نیز در سخنانی که در جریان همان 
نشست روز چهارشنبه هفته گذشته هیات 
دولت مطرح کرد، با اشاره به بحث رهاسازی 
حقابه ایران از هیرمند از جانب هیات حاکمه 
پیگیری  در  »دولت  بود:  افغانستان، گفته 
حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.« 
اساس،  همین  بر  سیزدهم  دولت  رئیس 

خطاب به وزیران امور خارجه و نیرو دستور 
از  ایران  حقابه  »رهاسازی  موضوع  داد که 
هیرمند« را پیگیری کرده و سایر راهکارهای 
تامین آب شرب و کشاورزی  برای  موجود 
مردم سیستان و بلوچستان نیز در اولویت 

کاری وزارتخانه های مربوطه قرار گیرد.
اما در حالی که وزیر نیرو بالفاصله پس از 
دولت  رئیس  چهارشنبه  روز  سخنان  آن 
سیزدهم، از سفر به افغانستان برای تحقق 
تقویت  و  داد  خبر  هیرمند  از  ایران  حق آبه 
دیپلماسی آب و انرژی را اولویت سیاست 
خارجی دولت عنوان کرد، دیروز نیز چنان که 
اشاره شد وزیر امور خارجه در تماس تلفنی 
بر  افغانستان،  خارجه  وزارت  سرپرست  با 
این مهم تاکید کرد. سخنانی که سرپرست 
وزارت خارجه افغانستان نیز در پاسخ، روابط 
دو کشور را »برادرانه« و در مسیر کمک به 
ملت افغانستان توصیف کرد. مالمتقی که 
خارجه  امور  وزیر  با  تلفنی  تماس  این  در 
ایران، از سفر هیاتی از وزارت نیروی ایران 
به ریاست شخص وزیر نیرو استقبال کرده، 
اگرچه تصریح کرده که این کشور »نسبت به 
حقابه ایران متعهد است« اما در عین حال 
باشد،  موجود  آب  »زمانی که  است:  گفته 

آن را به سوی ایران روان می سازیم.« حال 
آن که امیرعبداللهیان در پاسخ به این سخنان 
مالمتقی گفته است: »ما می توانیم با تشکیل 
تیم فنی و عملیاتی مشترک مسیر رودخانه 
را به مجرای درست خود برگردانیم تا مردم 
دو سوی مرز از هدر رفت آب آسیب نبینند.« 
ادامه  در  متقی  مال  بود که  حالی  در  این 
گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، 
از سفر هیاتی از وزارت کشاورزی افغانستان 
به تهران سخن گفت و خواستار توسعه هرچه 

بیشتر همکاری های دو طرف شد.
اما  افغانستانی  طرف  موضع گیری  این 
انتشار  به تازگی  انجام گرفته که  حالی  در 
یادداشتی به قلم رئیس اداره ملی آب در 
دولت پیشین افغانستان و دیدگاه غیرسازنده 
این مقام پیشین افغانستانی که »گفت وگوی 
ایران با طالبان درباره تقسیم آب« را »خیانت« 
دانسته بود، با واکنش یکی مقام های کنونی 
افغانستانی مواجه شده است. به این ترتیب 
در حالی که خان محمد تکل با اشاره به سفر 
به  ایران  نیروی  وزارت  هیات  قریب الوقوع 
افغانستان، به هیات حاکمه طالبان توصیه 
کرده که از هرگونه امضای توافق و تفاهم با 
طرف ایرانی خودداری کند. در همین حال 
این  با  طالبان  آب  و  انرژی  وزارت  مشاور 
دیدگاه مخالفت کرده است. فاروق اعظم که 
در دوران حکومت مجاهدین در افغانستان، 
داشت  برعهده  را  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و هم اکنون در قامت مشاور وزارت انرژي و 
یادداشتی  در  می کند،  فعالیت  طالبان  آب 
از  این که خان محمد تکل،  بر  تاکید  ضمن 
نظری  اظهار  چنین  »وطن دوستی«  باب 
معاهده  ایران  با  »ما  شد:  یادآور  اما  کرده 
رسمی تقسیم آب داریم و این تنها قرارداد 
رسمی است که با یک کشور همسایه امضاء 
کرده ایم.« اعظم فاروق که همچنین یکی از 
اعضای هیئتی بود که خردادماه امسال به 
نیابت از طالبان به ایران سفر کرد تا درباره 
اجرای معاهده آب هیرمند با مسئوالن دولت 
جمهوری اسالمی گفت وگو کند، با اشاره به 
»معاهده ١٣٥١خورشیدي«، بر »حق معین 
او  از آب هیرمند« تاکید کرده است.  ایران 
متواتر«  »مذاکرات  به  اشاره  با  همچنین 
ایران و افغانستان، از »منافع مشترک« دو 
کشور سخن گفت و یادآور شد: »گفت وگو با 
ایران در خصوص مسائل آبی، نه تنها خیانت 
است.«  مصلحت  و  ضرورت  بلکه  نیست؛ 
او همچنین نوشت: »فرار از گفت وگو درباره 
مسائل آب با ایران، ضعف ما بوده و به لحاظ 
حقوقی نیز خود را مقصر معرفی می کنیم که 
در نتیجه، به ضرر منافع ملی تمام می شود.« 
حال در شرایطی که به نظر می رسد به رغم 
برخی مخالفت ها در افغانستان با پایبندی 
هیات حاکمه طالبان نسبت به انجام تعهداتی 
دارند،  هیرمند  حقابه  رهاسازی  درباره  که 
صدای غالب و موثر در این کشور نیز صدایی 
است که گفت وگو و مذاکره و پایبندی طالبان 
به تعهدات بین المللی را رفتار منطقی و در 
می داند.  کشور  این  ملی  منافع  راستای 
اهمیتی  از  آن گاه  به خصوص  که  موضعی 
نگاهی  که  بود  خواهد  برخوردار  دوچندان 
با  در حال حاضر  اقداماتی که  به  بیندازیم 
اسالمی  جمهوری  دولت  سوی  از  جدیت 
دنبال  نسبت به حل مشکل حقابه هیرمند 
می شود. اقداماتی که می تواند نشانه ای باشد 
نامساعدی که سال هاست  اوضاع  تغییر  از 
دیگر  و  بلوچستان  و  سیستان  ساکنان 
با  را  کشور  شرق  جنوب  مناطق  ایرانیان 
است.  ساخته  مواجه  و گرفتاری  دشواری 

 وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه افغانستان بر رهاسازی حقابه ایران تاکید کرد

احقاق حقابه هیرمند 
ضرورت و مصلحت تهران-کابل
سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن استقبال از سفر وزیر نیروی ایران
از سفر هیاتی به ریاست وزیر کشاورزی طالبان به تهران خبر داد

رئیس جمهور و شماری 
از وزیران به همدان رفتند

استانی  سفر  سی ُامین  در  جمهور  رئیس 
با  دیدار  شد.  همدان  استان  عازم  خود 
همدان  شهرهای  در  مردم  مختلف  اقشار 
شرکت  نخبگان،  با  دیدار  کبودرآهنگ،  و 
برگزاری  و  اداری  شورای  جلسه  در 
از  سفر  این  پایان  در  خبری  نشست 
یک روزه  سفر  برنامه های  مهمترین 
به  بود.  همدان  استان  به  رئیسی  ابراهیم 
در  سیزدهم  دولت  رئیس  ایسنا،  گزارش 
تاثیر  به  اشاره  با  همدان  استان  به  سفر 
افزایش  بر  مسلح  نیروهای  تالش های 
داد  هشدار  کشور،  در  بازدارندگی  سطح 
پاسخ  با  اسالمی،  ایران  به  تعرض  که 
شدیدا پشیمان کننده مواجه خواهد شد و 
همچنین با قول اهدای زمین و تسهیالت 
و  مسکن   ساخت  جمعی  متقاضیان  به 
تصویب 1۷9 طرح برای این استان، سفر 

رساند. پایان  به  را  خود 
برنامه های  از  بخش  اولین  در  رئیسی 
بازدید  در  همدان  به  مردمی  دولت  سفر 
جمع  در  نوژه  شهید  پایگاه  از  سرزده 
یافت  حضور  آنها  خانواده های  و  کارکنان 
حاضر  خلبانان  از  دیدن  سان  از  بعد  و 
جنگنده های  آشیانه  به  نوژه،  میدان  در 
شد.  وارد  اورهال  بخش  و  نظامی  پایگاه 
بازدید  این  در  هم  نوژه  پایگاه  فرماندهان 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  گزارشی 
کردند.  ارائه  رئیس جمهور  به  پایگاه  این 
در  سفر  این  برنامه های  ادامه  در  او 
در  و  شد  حاضر  کبودراهنگ  مردم  جمع 
روستای  مردم  جمع  در  سفر  این  ادامه 
کبودرآهنگ  شهرستان  توابع  از  کردآباد 
از  حمایت  دولت  بنای  اینکه  بر  تاکید  با 
امروز  است، گفت:  تولیدکنندگان  و  تولید 
مهم ترین راهکار رونق اقتصاد ملی و غلبه 

است. تولید  اقتصادی  مشکالت  بر 
دولت  رئیس  برنامه های  دیگر  از 
سیزدهم در سفر به همدان دیدار با مردم 
در  همدان  دارالمجاهدین  و  دارالمومنین 
این  در  که  بود  سلیمانی  شهید  ورزشگاه 
حداکثر  باید  اینکه  بر  تاکید  با  دیدار 
به  همدان  آب  مسئله  آینده  ماه  دو  ظرف 
آب  مسئله  کرد:  تصریح  برسد،  سامان 
و  می دهد  رنج  را  همدان  استان  مردم 
مدیران  و  استان  مسئوالن  به  تأکید شده 
با  را  استان  به  آبرسانی  کار  که  مربوطه 
با  پروژه  این  چه  اگر  دنبال کنند،  جدیت 
1۷ سال تأخیر انجام شده و در این جهت 
عقب ماندگی وجود دارد، اما قرار است که 
رئیسی   کنیم.  جبران  را  ها  عقب ماندگی 
برنامه های  ادامه  در  پنجشنبه  ظهر  از  بعد 
در  همدان،  استان  به  مردمی  دولت  سفر 
دیدار با نخبگان همدان بیان کرد: کارهای 
خوبی در کشور انجام شده، اما در اجرای 
عقب ماندگی  اداری،  بروکراسی  و  عدالت 
این جلسه  از  او در بخش دیگری  داریم. 
با اشاره به اینکه دولت اصالح اقتصادی را 
استفاده  است، گفت:  کرده  آغاز  کشور  در 
حزب اللهی  جوان  تحول گرا،  نیروهای  از 
یک  دولت  اجرایی  بدنه  در  انگیزه  با  و 
درد  پای  رئیسی همچنین  است.  ضرورت 
دل نخبگان همدان نشست که از مشکالت 
اقتصادی،  به حوزه های کشاورزی،  مربوط 
صحبت  گردشگری  و  اجتماعی  سیاسی، 
انتصابات  در  پدرخواندگی  از  و  کردند 

داشتند. گالیه  و  انتقاد  همدان  استان 
مجریه  قوه  رئیس  هم  پنجشنبه  عصر 
حاضر  همدان  اداری  شورای  جلسه  در 
مسئوالن  جمع  در  جلسه  این  در  و  شد 
امری  را  مسئولیت پذیری  استان،  این 
تاکید  با  و  دانست  دولتمردان  برای  مهم 
سوی  از  مردم  عموم  رضایت  جلب  بر 
با گذشت چهل و سه سال  مدیران گفت: 
فرصت  دیگر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
بخش  در  رئیسی  نداریم.  خطا  و  آزمون 
نظام  در  تحول  بر  از سخنان خود  دیگری 
پیچیدگی  گفت:  و  کرد  تأکید  اداری 
می شود  کارها  کندی  موجب  اداری  نظام 
پیچیده  فرآیندهای  از  بسیاری  باید  و 
که  کند  تغییر  اداری  بروکراسی های  و 
نگاه  و  نگرش  در  تغییر  آن  پیش نیاز 

است. مشکالت  به  مسأله محور 
استان  اداری  شورای  نشست  این  در 
همدان که با حضور رئیس جمهوری برگزار 
شد، وزیر نیرو از خشکسالی بی سابقه در 
خشکسالی  این  و گفت:  داد  خبر  همدان 
بوده است.  بی سابقه  در ۴5 سال گذشته 
علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه میزان 
بارش در همدان 33 درصد کاهش نسبت 
نسبت  کاهش  درصد   15 و  درازمدت  به 
الزم  افزود:  است،  داشته  به سال گذشته 
است اعتبارات بخش آب را تقویت کنیم.
وزیر  ساداتی نژاد  جواد  سید  همچنین 
صنایع  نبود  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد 
کمبود  و  مناسب  آبرسانی  نبود  تبدیلی، 
مشکل  سه  عنوان  به  گلخانه  سطح 
همین  به  گفت:  است،  استان  اساسی 
از  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  منظور 
در  سرمایه گذاران  برای  کشاورزی  بانک 

است. شده  گرفته  نظر 

دیپلماسی سردرگم
این رفتار ایران در برابر یک قطعنامه غیرالزام آور چه پیامی 
به جهان و به خصوص کشورهای منطقه مخابره می کند؟ 
همین کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان مان که 
برای  اقدام مشترک  درباره  تا  بودیم  آنها  میزبان  اخیرا 
مدیریت کانون منشا گرد و غبار با آنها رایزنی کنیم چه 
نگاهی به رای ایران در سازمان ملل خواهند داشت؟ برای 
اهل فن در عرصه بین المللی روشن است که هر کنش و 
واکنشی از سوی کشورها واجد معناست و این گونه نیست 
که رای و نظر کشورها در مجامع و گفت وگوهای دو جانبه و 
چند جانبه اتفاقی یا از سر تفنن و سهل انگاری باشد. اینکه 
ایران در بسیاری از موضوعات کالن همراه و هم نظر روسیه 
و چین باشد )با وجود نگاه انتقادی طیفی از کارشناسان و 
ناظران( به عنوان یک سیاست راهبردی قابل درک است 
اما این همراهی در برابر رای به قطعنامه ای که 161 کشور 
به آن رای مثبت داده اند، زیاده روی به نظر می رسد. از 
سوی دیگر این مواضع کشورهای دوست و هم پیمان ما 
در منطقه را هم در حوزه سیاست های محیط زیستی دچار 
تشکیک می کند. به نظر می رسد الزم است دولت در زمینه 
آب و محیط زیست راهبردهای اصلی اش را در بخش 
سیاست خارجی تدوین کند تا دست کم از این مواضع 
»سردرگمی در دیپلماسی محیط زیستی« استنباط نشود.

بررسی موانع ترخیص 
از گمرک بوشهر با حضور اژه ای

و  تعیین تکلیف  راهکارهای  بررسی  ویژه  نشست 
سازمان  و  گمرک  بندر،  انبارهای  وضعیت  ساماندهی 
اموال تملیکی بوشهر با حضور همه دستگاه  های مسئول 
گزارش  به  شد.  برگزار  قضاییه  قوه  رئیس  حضور  در 
نیم  و  ساعت  چهار  بازدید  از  پس  میزان،  خبرگزاری 
اقتصادی  ویژه  منطقه  از  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی 
این استان، جلسه ویژه بررسی راهکارهای تعیین تکلیف 
بندر، گمرک و سازمان  انبارهای  و ساماندهی وضعیت 
اموال تملیکی بوشهر با حضور رئیس قوه قضاییه و همه 
دستگاههای مسئول برگزار شد. در این جلسه، مدیرعامل 
سازمان اموال تملیکی، قائم مقام وزیر صمت، استاندار 
بوشهر، مسئوالن قضایی استان و متولیان بخش گمرک 
بوشهر حضور داشتند. یکی از دستورکارهای این جلسه، 
بررسی وضعیت و تعیین تکلیف 9۷6 خودروی لوکس 
راه سازی  ویژه  سنگین  ماشین آالت  دستگاه   300 و 
می شدند.  نگهداری  بوشهر  انبارهای گمرک  در  بود که 
و  این خودروها  ترخیص  این جلسه مشخص شد  در 
ماشین آالت با ۴ مانع مواجه است که عبارتند از: »بحث 
سنوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشین آالت مستعمل تا 
عمر حداکثر 5 سال«؛ »مجوز استاندارد« ؛»مجاز نبودن 
اجازه  »عدم  ؛  2500 سی سی«  باالی  خودروی  واردات 
رئیس  دالر«.  هزار   ۴0 باالی  خودروهای  به  ترخیص 
از  خود  بازدید  به  اشاره  با  جلسه  این  در  قضاییه  قوه 
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و 
تاکنون  تاکید کرد:  این استان،  اموال تملیکی  سازمان 
در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان 
و  دولت  بویژه  قوه  سه  هر  همکاری  با  تملیکی  اموال 
روبه جلویی صورت  و  مثبت  اقدامات  دستگاه قضایی 
گرفته است؛ این اقدامات باید استمرار یابد و من قطعًا 
پییگری های الزم را درخصوص رفع معضالت، مشکالت 
و موانع ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال 
تملیکی بوشهر از طرق مختلف از جمله در جلسه سران 
سه قوه صورت خواهم داد. رئیس قوه قضاییه در ادامه 
این جلسه به رئیس کل دادگستری بوشهر دستور داد 
و کامل  جامع  فوریت گزارشی  با  و  وقت  اسرع  در  تا 
درخصوص وضعیت خودروها و ماشین آالت موجود در 

انبارهای گمرک این استان تنظیم کند. 

رئیس دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی با تاکید 
بر مطالبه جدی مردم 
و نمایندگان سیستان و 
بلوچستان در مجلس از وزارت 
امور خارجه، تصریح کرد: اگر 
مسئله حقابه ایران از هیرمند 
با سرعت و جدیت حل و 
فصل نشود، این کوتاهی طرف 
افغانستانی بر سایر حوزه های 
همکاری دو کشور آثار منفی 
بجای خواهد گذاشت

مهم  اما  غیرالزام آور  قطعنامه 
تاریخی مجمع عمومی  و 
سازمان ملل متحد در حالی 
با ١٦١ رای مثبت و بدون 
به تصویب رسید که  مخالف 
ایران و ٧ کشور دیگر به آن 
دادند رای ممتنع 

در حالی که چهارشنبه هفته گذشته رئیس دولت سیزدهم ضمن تاکید بر پایبندی دولت بر احقاق حقوق ایرانیان به خصوص 
در راستای احقاق حقابه ایران از هیرمند، به وزیران نیرو و امور خارجه ماموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و وزیر 
نیرو در سخنانی بالفاصله پس از آن سخنان ابراهیم رئیسی از سفر خود به افغانستان به منظور پیگیری این مسئله خبر 
داد، دیروز نیز وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه طالبان، »تحویل حقابه ایران« از 
جانب طرف افغانستانی را »شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات 

بین المللی این کشور در قبال ایران« عنوان کرده است.

گزارش روز

|  
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 ای
 |

1ادامه از صفحۀ

مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق دسترسی بشر به محیط  زیست پاک، سالمت و پایدار را به رسمیت شناخت

رای ممتنع ایران به قطعنامه محیط زیستی
برخورداری  مجمع عمومی سازمان ملل حق 
بخشی  به عنوان  را  پاک  زیست  محیط  از 
اقدامی  شناخت.  رسمیت  به  بشر  حقوق  از 
تاریخی که مهرماه سال گذشته پیرو تصویب 
این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان 
عمومی  مجمع  به  شورا  این  سوی  از  ملل، 
رای  با  حالی  در  دیروز  باالخره  و  شد  ارائه 
مخالف  رای  یک  حتی  بدون  و  اعضا  قاطع 
به تصویب رسید که از ١٦٩ عضو صاحب حق 
رای در این مجمع، ١٦١ کشور به آن رای مثبت 
داده و  ٨ کشور نیز رای ممتنع دادند. آن چه 
قطعنامه  این  تصویب  جریان  در  دیروز  اما 
مهم مورد توجه ناظران در ایران قرار گرفت، 
رای دولت جمهوری اسالمی به آن بود. آنجا 
که ایران کنار ٧ کشور دیگر به این قطعنامه 
مهم رای ممتنع داد؛ آن هم در شرایطی که به 
باور برخی ناظران، آن چه کنار دالیل گوناگون، 
چند ساعت بارش موسمی در نقاطی از کشور 
را به سیلی خانمان برانداز و تخریب گر تبدیل 
کرد، کم کاری و کم توجهی مسئوالن به مسائل 

بود. ایران  در  محیط زیستی 
به یک  ایران  رای ممتنع  در چنین شرایطی 
قطعنامه مهم محیط زیستی در مجمع عمومی 
نسبت  را  انتقادهایی  دیگر  بار  ملل،  سازمان 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  دولت  به 
به خصوص  که  انتقادهایی  است.  برانگیخته 
وقتی شدت گرفتند که با اعالم خبر تصویب 

قاطع  اکثریت  شد که  روشن  قطعنامه  این 
این  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اعضای 
قطعنامه رای مثبت داده اند. قطعنامه ای که در 
حالی بدون حتی یک رای منفی به تصویب 
چین،  سوریه،  روسیه،  کشور   ٨ که  رسید 
بالروس، کامبوج، اتیوپی، قرقیزستان و البته 
ممتنع  رای  آن  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
داده و از همراهی تام و تمام با آن خودداری 
کردند. ایران اما در حالی در این فهرست کنار 
رای  اخیر  قطعنامه  به  که  دیگری  کشور   ٧
اعضای  اغلب  گرفته که  قرار  داده اند،  ممتنع 
می دهند  تشکیل  را کشورهایی  فهرست  این 
که این روزها در اتحادی نانوشته و غیررسمی 
و همراهند.  در موضوعات مختلف، هم بسته 
لشکرکشی  پیرو  به خصوص  که  اتحادی 
خود  غربی  همسایه  خاک  به  روسیه  ارتش 
با محوریت  اوکراین،  در  بحران  باال گرفتن  و 
روسیه و چین و با همراهی کشورهایی چون 
اتحادیه  مقابل  بالروس  و  اسالمی  جمهوری 
اروپا، بریتانیا، ایاالت متحده و در یک کالم 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  عضو  کشورهای 

ناتو صف آرایی کرده اند.  همان  یا  شمالی 
فارغ از این معادالت و مناسبات دیپلماتیک 
سامان  را  کشورها  سیاسی  روابط  آن چه  و 
متحد  ملل  سازمان  حاال  آن چه  اما  می دهد 
تصویب  به  عمومی  مجمع  اخیر  نشست  در 
در  زیستن  حق  بر  است  تاکیدی  رساند، 

یک  به عنوان  پاک«  و  پایدار  سالم،  »محیط 
»حق بنیادی بشری« برای تمامی انسان ها. 
ملل  سازمان  دبیرکل  که  تاریخی  مصوبه ای 
همکاری  در  عطفی«  »نقطه  را  آن  متحد 
خوانده که  تعهداتی  و  محیط زیستی کشورها 
هر یک دولت های عضو این سازمان نسبت به 
محیط زیست و حق نسل های آینده بشر برای 
زندگی روی این کره خاکی دارند. تا آن جا که 
آنتونیو گوترش در اظهاراتی، تصویب قطعنامه 
را  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اخیر 
مواجهه  برای  جهانی  جامعه  آمادگی  نشانه 
مشترک با بحران سه گانه »تغییرات اقلیمی، 
زیستی«  تنوع  رفتن  دست  از  و  آلودگی 
به  قطعنامه  »این  است:  گفته  و  خوانده 
کاهش بی عدالتی های  محیط زیستی، بستن 
مردم،  توانمندسازی  و  حفاظتی  شکاف های 
خصوصا کسانی چون کنشگران، زنان، جوانان، 
موقعیت های  در  که  بومی  افراد  و  کودکان 
آسیب پذیر قرار دارند، کمک شایانی می کند.«
همزمان در حالی که صدور این قطعنامه، طبعا 
مسئولیت پذیری  و  عملی  موفقیت  به منزله 
حقوق  عالی  نیست، کمیسر  دولت ها  قطعی 
بشر سازمان ملل با تاکید بر این که »صرف 
تایید حق داشتن محیط زیست سالم به هیچ 
مصوبات  این  نمی کند«، گفته  عنوان کفایت 
این  و  بود  خواهد  موثر  و  الزام آور  وقتی 
»الزام ها وقتی به بار می نشیند« که کشورها 

بین المللی«  تعهدات  به  »پایبندی  ضمن 
افزایش دهند.  را  راستا  این  در  خود، تالش 
و  دولت ها  اساس  این  بر  باچله که  میشل 
صنایع را به جبران مافات فراخواند، همچنین 
بشر  وجوه مختلف حقوق  انکارناپذیر  ارتباط 
با سالمت محیط زیست تاکید کرد و گفت: 
»هرکس حق دارد بدون مسموم کردن بدن 
خود نفس بکشد، بخورد، بنوشد و بدون ترس 
فجایع  و  اکوسیستم  فروپاشی  خطرات  از 
مقطع  باچله که  زندگی کند.«  هوایی  و  آب 
کنونی را بزنگاهی تاریخی برای »پاسخگویی 
آسیب های  قبال  در  شرکت ها  و  دولت ها 
همچنین گفته که  خوانده،  زیستی«  محیط 
اکنون زمان آن فرا رسیده که از حقوق کسانی 
که بیش از همه از تخریب طبیعت و محیط 

شود.  حمایت  شده اند،  متضرر  زندگی 
تصویب  به  قطعنامه  این  شرایطی  در  حال 
رسیده که اگرچه مفاد آن همچون اغلب موارد 
الزام آور«  »غیر  عضو  برای کشورهای  مشابه 
قطعنامه »حق  این  تفسیر  هر  به  اما  است، 
دسترسی بشر به محیط زیست پاک، سالمت 
و پایدار را به رسمیت می شناسد.« قطعنامه ای 
که پیش نویس آن مهرماه سال گذشته و به 
اجالس  برگزاری  از  پیش  هفته  چند  فاصله 
به  گالسکو  در  هوایی  و  آب  تغییرات  مهم 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  تصویب 
متحد رسید تا برای تصویب نهایی به مجمع 
عمومی این سازمان ارائه شود. این در حالی 
مهرماه  که  اولیه  پیش نویس  متن  که  بود 
به  ممتنع  رای   ۴ و  موافق  رای   ۴3 با   ١٤٠٠
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  تصویب 
مراکش،  مالدیو،  سوی کاستاریکا،  از  رسید، 

و جالب  بود  ارائه شده  و سوئیس  اسلوونی 
آن که در آن مقطع نیز روسیه و چین کنار هند 
و ژاپن به آن در شورای حقوق بشر سازمان 
قطعنامه ای که  بودند.  داده  ممتنع  رای  ملل 
یک  »داشتن  بر  آن  نخست  بند  تاکیِد  کنار 
محیط امن، پاک، سالم و پایدار به عنوان یک 
حق انسانی«، در بند دوم نیز بر مطابقت این 
به رسمیت  حقوق  »سایر  با  بشری  مهم  حق 
تاکید  بین المللی«  قوانین  در  شناخته شده 
شده است. این در حالی است که به موجب 
»از کشورها خواسته  این قطعنامه  بند سوم 
بشری  حقوق  تعهدات  انجام  به منظور  شده 
محیط  زیست  از  محافظت  برای  خود، 
و  کشورها  سایر  با  و  کرده  ظرفیت سازی 
همچنین نهادهای سازمان ملل متحد و سایر 
همکاری  مربوطه  برنامه های  و  سازمان ها 
کشورها  از  همچنین  بند  این  در  کنند.« 
از  مطلوب  »شیوه های  که  شده  خواسته 
برای  هم افزایی  ایده،  و  دانش  تبادل  جمله 
محیط  از  حفاظت  و  بشر  حقوق  از  حمایت 
 زیست در راستای برخورداری از محیطی امن، 
اشتراک گذارند.«  به  را  پایدار  و  پاک، سالم 
کشورها  از  همچنین  قطعنامه  این  سوم  بند 
می خواهد سیاست های الزم برای بهره مندی 
و  سالم  پاک،  امن،  محیطی  داشتن  از حق 
پایدار، از جمله تنوع زیستی و اکوسیستم ها 
را به کار گیرند و به پایبندی نسبت به تعهدات 
برخورداری  با  رابطه  در  خود  بشری  حقوق 
ادامه  پایدار  و  سالم  پاک،  امن،  محیطی  از 
و  پیگیری  راستای  در  که  تعهداتی  دهند؛ 
پایدار مورد توجه قرار  اهداف توسعه  اجرای 

است. گرفته 
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باران های  می گویند  هواشناسی  کارشناسان 
روزه   120 بادهای  با  همزمان  تقریبا  موسمی، 
سیستان آغاز می شوند و حدود 100 روز برقرارند؛ 
از روزهای پایانی خرداد این سامانه سایه اش را بر 
شهرها و روستاها می اندازد و در روزهای ابتدایی 
مهر به پایان می رسد و با چند هفته تاخیر آثار 
)سیستان  ایران  شرقی  جنوب  در  آن  فعالیت 
و بلوچستان( نیز مشاهده می شود. این بار اما 
مونسون با قدرت و گسترده وارد شد. چنان که از 
روز پنج شنبه استان های سیستان و بلوچستان، 
و  چهارمحال  بویراحمد،  و  کهگیلویه  اصفهان، 
سمنان،  بوشهر،  فارس،  یزد،  بختیاری، کرمان، 
البرز، قزوین، قم، تهران، زنجان، گیالن، مازندران، 
گلستان و شمال خراسان شمالی، هرمزگان و  
خوزستان شاهد بارندگی های شدید و گاه سیالبی 
بودند. این بارندگی ها طغیان رودخانه ها را در نقاط 
مختلف کشور به دنبال داشت و خسارت جانی و 
مالی فراوانی بر جای گذاشت و زندگی بسیاری 
را در نقاط نزدیک به مسیل ها و رودها مختل 

کرد. این وضعیت اما فقط در ایران تجربه نشده. 
پاکستان،  موسمی  شدید  بارش های  جریان 
افغانستان، امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس 
را تحت تاثیر قرار داده است و همچنان ادامه دارد.

مونسون چیست؟
یا  مونسون  سبب  که  است  اتفاقی  این 
زیاد  بسیار  تغییر  می شود:  موسمی  باران های 
دما در خشکی های بزرگ در مقایسه با سطح 
اقیانوس های همسایه. این اتفاق هر سال تکرار 
می شود و باران های فصلی اتفاقی هر سال تکرار 
می شوند. مونسون )Monsoon( برگرفته از واژه 
»موسم« )به زبان عربی( و به معنی فصل است 
و مونسون تابستانه هند به بارش ماه های ژوئن، 

جوالی، آگوست و سپتامبر گفته می شود.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
می گوید:  ما«  »پیام  به  خشکسالی  بحران 
و  است  موسمی  بادهای  همان  »مونسون 
باران های فصلی تابستان. این پدیده هم مانند 
هر پدیده جوی دیگری شدت و ضعف دارد. ما 

هر سال شاهد وقوع بارش های موسمی هستیم 
و بیشترین منطقه تاثیر آن شبه قاره هند است، 
یعنی جنوب رشته کوه هیمالیا و در واقع قاره های 
نیمکره شمالی.« او ادامه می دهد: »گاهی اثرات 
به  دریا  از  نسیم  یا  انتقال رطوبت  مونسون که 
سمت خشکی است، شدت و جایگاهش تغییر 
به فالت  انتقال رطوبت  می کند. امسال نسبت 
بارش های  و  یافته  افزایش  حدودی  تا  ایران 
جنوب شرق کشور نسبت به شرایط نرمال قدری 
فراتر رفته است. این تفاوت مونسون امسال با 

است.« سال های گذشته 
اداره  هواشناسی کاربردی  توسعه  رئیس گروه 
کل هواشناسی یزد به ایرنا چنین توضیحی داده 
است: ناحیه اقیانوسی حاره ای، به ویژه دریای 
مهمترین  هند  اقیانوس  و  بنگال  خلیج  عرب، 
منبع دمایی و رطوبتی هستند که انرژی الزم برای 
ادامه گردش بزرگ مقیاس مونسون و فعالیت 
پیوسته آن روی شبه قاره هند را فراهم می کند. 
اگر سیستم مونسونی هند بسیار فعال بوده و 

رطوبت خیلی زیادی داشته باشد، به عرض های 
شمالی و غربی تر متمایل شده و در استان هایی 
اصفهان  و  یزد  فارس،  هرمزگان،  مانند کرمان، 
مواقعی که  در  اما  داد  خواهد  رخ  بارندگی  نیز 
رطوبت انتقالی کم باشد، در این نواحی با ایجاد 
و  طوفان گرد  ابرهای جوششی کم ضخامت تر، 
خاک و افزایش نسبی دما پدید می آید. به نظر 
می رسد با چاشنی گرمایش زمین و تغییر اقلیم، 
رفتار مونسون امسال به شکل تقریبا استثنایی 
فراسنگین  بارش های  موجب  و  کرده  تغییر 
جنوبی کشور  نیمه  از  وسیعی  قسمت های  در 
می شود. با توجه به خشکی بیش از حد زمین و 
نبود پوشش گیاهی مناسب در این مناطق، بارش 
های رگباری شدید می تواند منجر به جاری شدن 

روان آب و حتی سیالب در برخی نقاط شود.

مونسون؛ مخرب یا نجات دهنده؟ 
موسمی  بارش های  هفته   5 پاکستان  در 
شدید و مداوم و وقوع حوادث مرتبط با سیل 
تاکنون دست کم 35۷ نفر را کشته و بیش از ۴00 

نفر دیگر را زخمی و مصدوم کرده است. اما جدا 
از خسارت های جانی غیرقابل جبران، در شرایطی 
که زمین های تشنه درگیر خشکسالی های شدید 
و مداوم اند آیا می توان گفت، بارش های موسمی 
رئیس  نجات دهنده اند؟  زمین  برای  دست کم 
مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در 
پاسخ به این سوال که مونسون بیشتر مخرب 
است یا نجات بخش چنین توضیحی می دهد: 
کشورها  از  خیلی  برای  موسمی  »باران های 
نجات دهنده است مثل هند و پاکستان. چنان 
که بخش عمده ای از آبی که این کشورها به طور 
همین  از  دارند،  نیاز  کشاورزی  برای  ساالنه 
ما  برای  می کنند.  دریافت  موسمی  باران های 
هم نعمت است. باران رحمت خداوند است. اما 
بخشی از مخرب بودن این باران ها و سیالب ها 
به رفتار ما در محیط زیست کشور مرتبط است.« 
وظیفه ادامه می دهد: »ما مساحت رودخانه ها را 
اشغال کرده ایم، اطراف آنها را ویالسازی کرده ایم، 
گذر آب را تنگ کرده ایم و رودخانه های طبیعی را 
به کانال تبدیل کرده ایم. اینها باعث می شود، در 
زمانی که شدت بارش ها زیاد است، آب ها دیگر در 
آن فضای تنگ جا نگیرند و وارد محیط شهری و 
روستایی شوند. از سوی دیگر بافت قوی خاک با 
چرای بی رویه دام و کشیدن جاده های بسیار زیاد 
در مراتع طبیعی و تغییر کاربری ها، از بین رفته 
و وضعیت طبیعی خاک را بر هم زده ایم. خاک 
تفتیده و خشک به راحتی گل آلود می شود و باران 
گل آلود هم کمتر به زمین نفوذ می کند و باعث 

چنین خسارت هایی می شود.«

چه خواهد شد؟
است.  خوش بین  باران ها  این  به  وظیفه 
»پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد این 
هفته که شرایط خوب است و انتقال رطوبت به 
خوبی صورت می گیرد و بارش هایی را پیش رو 
خواهیم داشت اما به نظر می رسد از هفته های 
آینده شدت بارش ها کمتر می شود.« به گفته او 
مونسون که از اواخر خرداد شروع شده، تا اواخر 
بیشترین  زمان  همین  در  و  دارد  ادامه  شهریور 
بارش ها در شبه قاره هند صورت می گیرد. بعد که 
به آخر تابستان یا اوایل پاییز می رسیم مونسون 
اختالف  است که  این  علتش  و  می شود  قطع 
ضعیف  اقیانوس کم کم  و  خشکی  بین  دمای 
فروکش  مونسون  و  می رود  بین  از  و  می شود 
می کند. وظیفه با اشاره به این موارد ادامه می دهد: 
»پس این باران های موسمی که تجربه می کنیم 

پدیده عجیبی نیست و کامال طبیعی است.«

سرنوشت همسایه ها
صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش بینی 
درباره  هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت  و 
به  همسایه،  کشورهای  در  بارندگی  وضعیت 
ایسنا گفته است که روز شنبه )8 مردادماه( در 
پاکستان، شرق افغانستان به ویژه جنوب شرقی 
افغانستان و همچنین در کشورهای آذربایجان و 
ارمنستان و در قسمت غربی این دو کشور بارندگی 
بارش هایی در  پیش بینی می شود و همچنین 
قطر، حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی و 
کشور عربستان شاهد خواهیم بود. روز یکشنبه 
آذربایجان  بارش ها در کشور  )9 مردادماه( هم 
بارش ها  در عربستان  و  دارد  ادامه  ارمنستان  و 
تقویت می شود. همچنین بارش هایی در کشور 
امارات، شمال شرقی  پاکستان و شرق کشور 

افغانستان پیش بینی می شود.

مونسون چیست و چرا بر آسمان ایران سایه انداخته است

موسم باران های سیل آسا
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی: 

تفاوت باران های موسمی امسال با گذشته در شدت این بارش هاست

به بهانه روز جهانی ببر

ماجرای پر فراز و نشیب 
پروژه احیای ببر در ایران 
احیای  زیستی  تنوع  ارشد  کارشناس  یک 
جمعیت ببر را داری اهمیت بسیاری دانست که 
عالوه بر ذخیره بانک ژنی از آنها باعث کمک به 

شبه جزیره میانکاله نیز می شود.
به گزارش ایسنا، به گفته فعاالن حفاظت محیط 
زیست، تعداد ببرها در طبیعت به 55۷8 رسیده 
است، اگرچه آنها همچنان یک گونه در معرض 
بین المللی  اتحادیه  هستند.  انقراض  خطر 
این  اعالم کرده   )IUCN( طبیعت  از  حفاظت 
به  طبیعت  در  موجود  ببرهای  آمار  در  جهش 
دلیل بهبود نظارت است و این تصور وجود دارد 

جمعیت آنها ثابت یا در حال افزایش است.
به گزارش روزنامه گاردین، تخمین زده می شود 
که بین 3۷26 تا 55۷8 ببر در طبیعت وجود 
ارزیابی  آخرین  از  بیشتر  درصد   ۴0 دارد که 
جهت  به  است.   2015 سال  در  شده  انجام 
 29 ( مرداد  در حیات وحش ۷  ببر  اهمیت 
نامگذاری کرده اند. ببر  جهانی  روز  را  ژوئیه( 
ایران نیز در گذشته زیستگاه ببر مازندران بود 
ولی این گونه منقرض شد اما در سال های بعد 
تالش برای وارد کردن ببر به ایران و احیای 
آن در کشورمان صورت گرفت. مهدی نبی یان 
درباره واردات ببر با هدف تکثیر در اسارت به 
ایسنا گفت: این موضوع هیچ وقت به صورت 
مشخص در دستور کار سازمان حفاظت محیط 
زیست نبوده است. او به توضیح هدف طرح 
احیای ببر در ایران پرداخت و گفت: قرار بود 
شدند  ایران  وارد  سیبری  ببرهای  زمانی که 
شبه  در  را  هکتار   100 وسعت  به  محدوده ای 
جزیره میانکاله فنس کشی و منطقه ای را به 
عنوان یک محدوده نگهداری در اسارت برای 
ببرها ایجاد کنند. ببرها تولیدمثل بسیار خوبی 
نسبت به دیگر گربه سانان دارند و با این روش 
می توانستیم جمعیت پایداری از ببر سیبری را 
در میانکاله داشته باشیم.این کارشناس تنوع 
زیستی حفظ بانک ژنی با استفاده از روش 
را دارای اهمیت دانست که  تکثیر در اسارت 
آینده  در  امکان  این  از  استفاده  با  می توانیم 
خود  زیستگاه  در  را  نظر  مورد  جمعیت گونه 

احیا کنیم.

 کشف دو محموله 
قاچاق کوسه ماهیان 

در چابهار 
و  سیستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بلوچستان از کشف و ضبط دو محموله بزرگ 
قاچاق کوسه ماهیان و باله های کوسه خبر داد.
به گزارش مهر، داوود میرشکار روز پنج شنبه 
گمنام  سربازان  اطالعاتی  اشراف  با  گفت: 
امام زمان در سپاه پاسداران و یگان حفاظت 
محموله  دو  استان  دریایی  زیست  محیط 
کوسه ماهی به وزن جمعًا 36 تن شناسایی 

و کشف و ضبط شد.
و  »کوسه  تن   21 حدود  کرد:  تصریح  او 
سردخانه های  از  یکی  از  کوسه ماهی«  باله 
از  ماهی  تن کوسه   15 و  چابهار  شهرستان 
یک خودروی سردخانه دار حمل کننده آبزیان 

شد. ضبط  و  کشف 
به  ارتباط 2 متخلف  این  در  افزود:  میرشکار 
همراه مدارک و مستندات مربوطه برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

در پاکستان 5 هفته بارش های 
موسمی شدید و مداوم و 

وقوع حوادث مرتبط با سیل 
تاکنون دست کم 35۷ نفر 
را کشته و بیش از ۴00 نفر 

دیگر را زخمی و مصدوم کرده 
است. اما جدا از خسارت های 

جانی غیرقابل جبران، در 
شرایطی که زمین های تشنه 
درگیر خشکسالی های شدید 
و مداوم اند آیا می توان گفت، 
بارش های موسمی دست کم 
برای زمین نجات دهنده اند؟ 

|پیام ما| موسم بارش های سیل آسا در آسیاست. یک سو هند و پاکستان و افغانستان، سوی دیگر آذربایجان و ارمنستان و از طرف دیگر قطر، حوزه 
خلیج فارس، امارات متحده عربی و عربستان همه درگیر باران و باد شدیدند. در 18 استان ایران هم آماده باش اعالم شده و هشدارهای قرمز و 
نارنجی یکی پس از دیگری به شهروندان نهیب می زند که در کنار مسیل ها و رودخانه ها رفت وآمد نکنند و تا وقتی »مونسون« برقرار است، برنامه 
طبیعت گردی  شان را بگذارند برای بعد. مونسون نام پدیده ای است که این روزها زیاد شنیده می شود؛ پدیده ای جوی که باران فصلی، موسمی یا 

تابستانی خوانده می شود. گزارش پیش رو به این سوال ها پاسخ می دهد: مونسون چیست، از کجا آمده و کی قرار است از این سرزمین برود؟

احد وظیفه: مونسون همان 
بادهای موسمی است و 

باران های فصلی تابستان. این 
پدیده هم مانند هر پدیده جوی 
دیگری شدت و ضعف دارد. ما 
هر سال شاهد وقوع بارش های 

موسمی هستیم و بیشترین 
منطقه تاثیر آن شبه قاره هند 
است، یعنی جنوب رشته کوه 
هیمالیا و در واقع قاره های 

نیمکره شمالی

|  
هر

 م
 |

گرمایی که رکوردها را در انگلیس شکست
که  جدیدی  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
گرمای  موج  شد،  منتشر  پنج شنبه  روز 
بی سابقه و ثبت رکورد افزایش دمای ۴0 
کشوری  بریتانیا؛  برای  سانتیگراد  درجه 
ندارد،  عادت  سوزان  تابستان های  به  که 

ناشی  هوایی  و  آب  تغییرات  تأثیر  بدون 
از فعالیت های انسانی »بسیار بعید« بود.
دانشمندان  از  گروهی  ایسنا،  گزارش  به 
و  آب  مطالعات  برجسته  کارشناسان  و 
در  ماه  این  بی سابقه  گرمای  که  هوایی 

سراسر بریتانیا را بررسی می کنند در یک 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  تازه  تحقیق 
منطقه،  این  در  بی سابقه  دمای  افزایش 
هوایی  و  آب  تغییرات  مستقیم  پیامد 

است. بوده  بشر  فعالیت های  از  ناشی 

آب  پیچیده  مدل های  کارشناسان  این 
تشدید  میزان  تعیین  برای  را  هوایی  و 
بر  آن  تاثیر  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار 

کرده اند. بررسی  گرما  موج 
سی،  بی  بی  خبری  شبکه  گزارش  بنابر 
و  آب  تغییرات  بدون  که  می گویند  آنها 
افزایش  انسان،  فعالیت  از  ناشی  هوایی 
سانتیگراد  درجه   ۴0 رکورد  به  هوا  دمای 

سردتر  درجه   ۴ تا  حتی  بلکه  نمی رسید 
می شد.

در  هوایی  و  آب  دانشمند  ِاتو،  فریدریک 
نویسندگان  از  و یکی  لندن  امپریال  کالج 
این گزارش، گفت: امروز این یک رویداد 
تغییرات  بدون  و  است  نادر  طبیعی 
اقلیمی، وقوع چنین موج گرمایی در این 

بود. بعید  بسیار  منطقه 

 افزایش دمای بی سابقه 
پیامد مستقیم  بریتانیا،  در 

تغییرات آب و هوایی 
ناشی از فعالیت های بشر 

بوده است

مزایده عمومی یک مرحله ای   
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل داروخانه و تجهیزات و واگذاری تجمیعی امور خدمات دارویی سرپایی و بستری 

بیمارستان 12 فروردین کهنوج و داروخانه های اقماری مرکز بهداشت شهرستان کهنوج - دانشگاه علوم پزشکی (   

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی و تکمیل بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی )ره(  - دانشگاه علوم پزشکی (   

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور خدمات عمومی 

و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان سیدالشهداء رودبار جنوب  - دانشگاه علوم پزشکی (   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل داروخانه و تجهیزات 
و واگذاری تجمیعی و امور خدمات دارویی سرپایی و بستری بیمارستان 12 فروردین کهنوج و داروخانه های اقماری مرکز بهداشت شهرستان کهنوج (  اقدام 

نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی و 
تکمیل بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی )ره(  دانشگاه علوم پزشکی (  اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی 
امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان سیدالشهداء شهرستان رودبار جنوب (  اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.

شماره فراخوان )5001۹1168000006 (
1401 /5 /10 مهلت دریافت اسناد تا ساعت 13 مورخ 

 13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 مورخ22/

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR4601301000000002۷6۹۹4838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 4113۹۹81316۹
کدملی به شماره : 14000235860

اسناد  دریافت  مهلت   )  20000۹11680000۷5( فراخوان  شماره 
1401 /5 تا ساعت 1۹ مورخ10/

مورخ   13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 /22

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR4601301000000002۷6۹۹4838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 4113۹۹81316۹
کدملی به شماره : 14000235860

شماره فراخوان )20010۹11680000۷6 (
مهلت دریافت اسناد تا ساعت 1۹ مورخ 1401/5/10

 13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 مورخ22/

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR4601301000000002۷6۹۹4838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 4113۹۹81316۹
کدملی به شماره : 14000235860

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
۷860634204 ارسال نمایید. (( 

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
۷860634204 ارسال نمایید. (( 

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
۷860634204 ارسال نمایید. (( 

شناسه آگهی : 135۷۴95شناسه آگهی : 135۷۴5۷

شناسه آگهی : 135۷۴86

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8

4۰4۳۶۳۱
۱/4/۲۲ 

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب - 1390/9/20 و برابر رای شماره 1۴016031001300۴603 
مورخ 1۴01/03/25 هیات قانون تعیین تكلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای / 

خانم رامین بقائی طهرانی فرزند شهباز نسبت به ششدانگ
 یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت319/50 مترمربع به شماره 
پالک 523 فرعی از 100 اصلی واقع در قریه نعمت آباد بخش 11 خریداری 
شده از آقای / خانم عزت اله حجتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
به  نوبت  دو  در  آگهی  این  نامه مربوطه  آئین  ماده 13  و  فاقد سند رسمی 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر 

و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل 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 

دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل 
دادگاه است  ارائه حکم قطعی  به  اقدامات ثبت موکول  این صورت،  که در 
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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/0۴/25

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴01/05/08 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری

شناسه آگهی 1350846

وم
 د

ت
نوب

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
هرمزگان     

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی    

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسنادو امالک 
مورخ   1۴006032305۴000۷19 شماره  رای  شرح  به  بندرعباس 
در  طیفکانی  احمدی  خدیجه  خانم  مالکانه  تصرفات   1۴00/11/25
به مساحت 180۷0 مترمربع  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
قسمتی از پالک های ثبتی فروعات 1و2و3و۴ همگی از 136 اصلی 
و فروعات 1 و2 همگی از 13۷ اصلی و فروعات 1و2 همگی از 138 
اصلی و فروعات 1و2 همگی از 139 اصلی و پالک 1 فرعی از 1۴0 
اصلی و پالک 1۴1 اصلی که در اجرای بخشنامه استاندارد سازی 
پالک جدید 2 فرعی از 1۴1- اصلی تعیین گردید واقع در طیفکان ) 
فورخورج ( بخش دو بندرعباس انتقال مع الواسطه از سیدآقا فرحمند 
به استناد مواد 1 و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن به 
جهت فوت مالک و وراث رای به انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی با حدود مندرج نسبت به سه دنگ مشاع از ششدانگ و 
نسبت به سه دانگ دیگر رای به تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود 
اختصاصی و طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
مذکور صادر  گردیده است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور 
و سپری شدن مهلت واخواهی سندمالکیت رسمی صادر و تسلیم 
گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سندرسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک 
و صاحبان حقوق آگهی می گردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ 
اولین انتشار آگهی، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای 
فوق در  حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت 
وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل 
مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد، پس از سپری شده مهلت مذکور و عدم 
ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس 
نسبت به صدور سندمالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سندمالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/05/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/05/23

   1۴01/160 م الف
محمد اسالمی موحد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

نوبت اول
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4

از  یکی  ترابی!  آقای  جناب   
گفت وگوهای  در  که  موضوعاتی 
تاکید  آن  روی  شما  همواره  قبلی 
داشتید، لزوم پرهیز از تجاوز به حریم 
و بستر رودخانه ها  برای مدیریت بهتر 
این  چرا  شما  نظر  به  است.  سیالب ها 
با  شاهدیم  ما  هربار  و  نیفتاده  اتفاق 
وقوع سیل خسارت های جانی و مالی 

فراوان به مردم وارد می شود؟
با  سازگاری  در  مهم  اقدامات  از  یکی 
ریسک  مدیریت  و  سیل  طبیعی  پدیده 
جان  برای  آن  از  ناشی  احتمالی  خطرات 
و دارایی های مردم، رعایت آئین نامه بستر 
قانون  ذیل  است که  رودخانه ها  حریم  و 
توزیع عادالنه آب تنظیم و به دستگاه های 
دالیل  به  بنا  اما  است.  ابالغ شده  اجرایی 
خود  چشم انداز  با  موضوع  این  مختلفی 
فاصله بسیاری دارد. به نحوی که طی نیم 
از  بیشتر  بهره مندی  وجود  با  قرن گذشته 
همه  در  فعالیت ها  شدن  مدرن  و  فناوری 
افزایش  با  کشور،  سرزمینی  پهنه های 
تصاعدی خسارت های جانی و مالی ناشی 
کشور  سراسر  در  سیل  مکرر  پدیده  از 
متاخر  مثال  عنوان  به  هستیم.  مواجه 

تاریخ  در  کن  رودخانه  سیل  به  می توان 
داوود  امامزاده  محل  در  امسال  مرداد   6
اشاره کرد. طی 100 سال گذشته در تاریخ 
بار   ۴ از  بیش  کن،  رودخانه  سیل های 
پدیده  از  ناشی  توجه  درخور  خسارت های 
شاهد  را  داوود  امامزاده  محل  در  سیل 
ناگوار  حوادث  تکرار  این  دلیل  بوده ایم. 
بازارچه  و  امامزاده  صحن  که  است  این 
رودخانه کن  فعال  بستر  در  آن  باالدست 
ایجاد  با  نحوی که  به  است.  ساخته شده 
کالورتی با طول زیاد روی رودخانه، صحن 
بازارچه  و  شده  ساخته  آن  روی  امامزاده 
نیز به صورت مسقف در بالفصل باالدست 
به  است.  گرفته  شکل  امامزاده  صحن 
دلیل ماهیت سیل واریزه ای رودخانه کن، 
عبور  برای  رودخانه  اصلی  آبراهه  انسداد 
جریان واریزه ای باعث خروج جریان سیل 
و جریان واریزه وارد صحن امامزاده شده 
تخریب  و  با شکست کالورت  نهایت  در  و 
روی  شده  ساخته  سازه های  در  زیاد 

هستیم. مواجه  رودخانه 

سیل  درباره  دست کم  واقع  در   
امام زاده داوود یک بار دیگر تاریخ 

تکرار شده است.
امامزاده داوود  بله! در سیل سال 1333 

داده  روی  مرداد   6 تاریخ  در  دقیقا  )که 
 1500 است( آنگونه که ثبت شده بیش از 
تا 200 تلفات جانی داشته ایم که مکانیزم 
زوار  جانی  خسارت  و  امامزاده  تخریب 
سطور  در  است که  فرایندی  همان  دقیقا 
مرداد  ششم  تاریخ  در  شد.  تشریح  باال 
بین  بازگشت  دوره  با  بارندگی  نیز  امسال 
 32 میزان  به  )رگباری  سال   100 تا   50
میلیمتر طی 38 دقیقه( در ساعتی پس 
مجددا  است.  داده  روی  شب  نیمه  از 
فرآیند  تکرار  باعث  رودخانه  انسداد 
در  کالورت  سقف  شکست  و  فوق الذکر 
و  امامزاده  صحن  جمله  از  مختلف  نقاط 
بخشی از بازارچه شده و خسارات سنگین 
باال  دلیل  به  که  است  زده  رقم  را  مالی 
از دست  احتمال  مفقودی ها،  تعداد  بودن 
ساکنین  یا  زوار  از  تعدادی  جان  دادن 
مکرر  تکرار  دلیل  به  دارد.  وجود  مغازه ها 
جابجایی  اهمیت  بارها  موضوع  این 
از  خارج  محلی  در  آن  جانمایی  و  صحن 
به  اما  بود.  شده  گوشزد  رودخانه  بستر 
منافع  به  توجه  عدم  و  سهل انگاری  دلیل 
جمعی نسبت به منافع فردی کسب و کار 
و  شده  تکرار  حادثه کماکان  این  محلی، 

می آورد. بار  به  جدی  آسیب های 

از  سطح  این  دلیل  شما  نظر  به   
بی توجهی به هشدارها ریشه در چه 

چیزی دارد؟
به نظر می رسد دالیل عدم اهتمام مجریان 
اجرایی  در  مردم  همراهی  عدم  و  قانون 
آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها  شدن 
را می توان در چند بخش دسته بندی کرد. 
وجود استاندارد چندگانه مجریان قانون در 
برخورد با اجرای قوانین که باعث تضعیف 
شده  مردم  توسط  قانون  پذیرش  جایگاه 
خود  برای  موضوع  این  جوریدن  است. 
فراموشکاری  می طلبد.  را  مستقلی  مقاله 
خصوص  در  انباشته  ناآگاهی  و  انسان 
از  ناشی  که  ایران  طبیعت  سازوکارهای 
تجارب  فراگیر  مطالعه  و  ثبت  در  اهمال 
سازوکارهای  با  سازگاری  عدم  از  ناشی 
تمدن  تاریخ  طول  در  سیل  مانند  طبیعت 
صحیح  شناخت  فقدان  است.  ایران 
سازوکارهای  به  نسبت  فناوری  جایگاه 
شده  باعث  سیل که  مانند  طبیعت  پویای 
این جهل مرکب در بطن جامعه مدیریتی 
و تخصصی کشور ریشه بدواند که فناوری 
به مانند معجزه ای در هزاره سوم می تواند 
آفرینش غلبه  پویای عالم  بر سازوکارهای 
اشکال  به  و  کرات  به  که  نکته ای  کند. 
و  تباهی  به  شریف  مصحف  در  مختلف 
در  تاریخی  مختلف  تمدن های  نابودی 
از  ناشی  غرور  و  توهم  اثر  بر  زمین  روی 
قرار  اشاره  مورد  طبیعت  در  انسان  غلبه 
گرفته تا برای عبرت گیرندگان و متفکران 

باشد. درس آموز 

معتقدند  مسئوالن  برخی   
شاهد  روزها  این  که  سیل هایی 
آن هستیم بی سابقه است. آیا از نظر 

علمی این گفته ها را تایید می کنید؟
همان  از  ناشی  اشتباه  تفکر  این  خیر! 
اشاره کردم.  آن  به  جهل مرکب است که 
با  بزرگی  میزان  همین  با  سیل ها  این 
سرزمین  تاریخ  طول  در  مشخصی  تواتر 
مثال  بطور  شد.  خواهد  و  شده  تکرار 
شاهدیم،  روزها  این  که  را  سیل هایی 
اوج  که   13۷۴ تا   136۷ زمانی  بازه  در 
کشور  در  بود   1369 انتهای  سال  در  آن 
ثبت  شواهد  به  لطفا  است.  داده  روی 
از  پس  کنید.  رجوع  روزنامه ها  در  شده 
گذشت بازه تقریبی 30 ساله اکنون در بازه 
همین  تکرار  شاهد   1۴03 تا   139۷ زمانی 
ایران هستیم و خواهیم  پدیده در سراسر 
ماه های  در  سیل  پدیده  وقوع  شکل  بود. 
انتهای  یا  اردیبهشت  تا  )اسفند  مختلف 
تیرماه و ابتدای مرداد( نیز در طول تاریخ 
بوده و تکرار می شود. همانگونه که  مشابه 

خشک  دوره های  بیقرار،  سرزمین  این  در 
مشاهده  قابل  تواتر  همین  با  نیز  بحرانی 
است. مانند خشکسالی بحرانی سال 55-
در  مهاجرت های گسترده  باعث  135۴ که 
کشور شد که پس از گذشت 30 سال در 
کشور  سراسر  در  هم   138۴-85 سال 
مشاهده کردیم. امیدوارم هر چه زودتر از 
دست  سرزمینی  دانش  با  آگاهی  با  عناد 
برداریم و از تکرار این دورهای باطل ناشی 
باشد  تا  کنیم  پیشگیری  مرکب  جهل  از 
آیندگان  برای  دیگری  عبرتی  درست  که 
نکته ای  نباشیم.  انسان  تمدن  تاریخ  در 
این  دارد  زیادی  اهمیت  آن  به  توجه  که 
و  دوره های سیالبی  متواتر  تکرار  است که 
مطابق  سرزمین که  این  خشک  دوره های 
از  بحران  با  را  است  آن  محتوم  اقلیم 
آبی  )ورشکستگی  آب  منابع  دادن  دست 
سرزمین( نباید اشتباه گرفت. منبع اصلی 
درصد(،   80 از  )بیش  ایران  سرزمین  آب 
منابع آب زیرزمینی است که با بی تدبیری 
است.  نابودی  به  رو  ۷0 سال گذشته  طی 
سیالبی  های  دوره  تکرار  دیگر  عبارتی  به 
حجم  رفتن  دست  از  ترمیم  در  نقشی 
بسط  ندارد.  کشور  آبخوان های  استاتیک 
فرصت  مقاله  نیازمند  نیز  موضوع  این 

است. دیگری 

آیا  تفاسیر  این  تمام  با   
مدیریت  را  سیالب  می توانستیم 
کنیم؟ چطور باید این کار را می کردیم؟
بله! راهکار در مدیریت یکپارچه سیل است. 
ارکان آن در کل شامل موارد  مدیریتی که 
اکوسیستم های  بازیابی  است.  مختلفی 
سبز- زیرساخت  عنوان  به  رودخانه ای 
)ژینایی  کشور  سکونتگاهی  مراکز  آبی 
آزادسازی  رودخانه ای(،  اکوسیستم های 
مسیل ها،  و  رودخانه ها  حریم  و  بستر 
حوضه  سطح  به  وارده  آسیب های  ترمیم 
از بین  آبریز رودخانه ها. آسیب هایی مانند 
درختچه ای  علفی،  گیاهی  پوشش  بردن 
که  بارگذاری هایی  حوضه ها،  درختی  و 
کرده اند  تشدید  را  حوضه ها  فرسایش 
بی رویه  و  بی ضابطه  ساز  و  ساخت  مانند 
یا  و  بی رویه  چرای  طبیعی،  منابع  در 
سطوح  در  کشاورزی  ضوابط  رعایت  عدم 
شیبدار حوضه ها و... همینطور ارتباط کامل 
در سطح حوضه  انجام شده  بارگذاری های 
آبریز رودخانه با هم و با اجزای اکوسیستم 
سکونتگاهی  مراکز  مدیریت  یعنی  حوضه. 
و فعالیت های خدماتی، کشاورزی، صنعتی 
در سطح یک حوضه آبریز مشخص باید در 
با سازوکار پویای  با هم و  ارتباط تنگاتنگ 

باشند.  حوضه  بوم  زیست 

پاسخ های سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری به پرسش های »پیام ما« درباره مدیریت سیالب 

دچار جهل مرکب شده ایم 
 صحن امامزاده و بازارچه باالدست آن در بستر فعال رودخانه کن ساخته شده است قبال درباره لزوم جا به جایی 
صحن و جانمایی آن در محلی خارج از بستر رودخانه گوشزد شده بود

در انبارهای خصوصی برای نگهداری 
برنج های باران خورده باز شد

 نوشدارو
 بعد از مرگ سهراب

به دنبال بررسی های صورت گرفته و ورود 
اقدامات  برخی  نظارتی،  دستگاه های 
محموله های  تعیین تکلیف  برای  اولیه 
زاهدان  گمرک  در  باران  زیر  مانده  برنج 
عهده  بر  پرداخت خسارت  و  صورت گرفته 
مرجع  عنوان  به  عمومی  انبارهای  سازمان 
تحویل گیرنده گذاشته شده است؛ اما این 
ماجرا ابعاد دیگری دارد که باید فورا مورد 

گیرد. قرار  رسیدگی 
 به گزارش ایسنا، به دنبال بارندگی در عصر 
دچار  زاهدان  مرداد(، گمرک   ۴( سه شنبه 
برنج های  از  زیادی  و حجم  آبگرفتگی شد 
به  واکنش  اولین  در  ماند.  آب  در  وارداتی 
این موضوع، گمرک زاهدان اعالم کرد که از 
اواخر سال گذشته، ورود کاال به این گمرک 
حال  در  به طوری که  است؛  یافته  افزایش 
محوطه  در  کاال  تن  هزار   1۴ حدود  حاضر 
است. گمرک  شده  تخلیه  باز  فضای  در  و 
تاکید داشت که به دفعات به وزارت صمت و 
استانداری برای محدود شدن ثبت سفارش 
به مقصد این گمرک تذکر داده یا از انبارهای 
کاالهای  حفاظت  مسئولیت  که  عمومی 
تا  را داشته خواسته  این گمرک  موجود در 
ایجاد  کاال  نگهداری  برای  مناسب  فضای 
با  و  نکرده اند  توجهی  یک  هیچ  ولی  کند، 
گرفتن تعهد از واردکننده، کاال را در محوطه 

داشته اند. نگه 
موضوع  این  به  برنج  واردکنندگان  انجمن 
واکنش نشان داد و اعالم کرد که واردکننده 
و  است  شرایط  تابع  کاال،  ورود  زمان  در 
مجبور است هر چه حکم شد، بپذیرد ولی 
اهمال مرجع  تائید  به معنی  پذیرفتن  این 

نیست. نگهدارنده 
یکی از صاحبان برنج های باران زده در مورد 
نکرده  توجه  قبلی  اخطارهای  به  چرا  اینکه 
و کاالی خود را سریعتر ترخیص نکرده اند، 
گفت: این طور نیست که واردکننده نخواهد 
کاال را ترخیص کرده و متحمل هزینه های 
انبارداری شود، بلکه گاهی فرایند ترخیص به 
دالیلی طوالنی می شود. از جمله موانعی که 
ویرایش  طوالنی شدن  دارد،  قرار  رو  پیش 
ثبت سفارش است که وقتی برای آن اقدام 
کارشناسان  کارتابل  در  مدت ها  می شود، 
با  دیگر  سوی  از  می ماند.  باقی  مربوطه 
وجود اینکه گمرک زاهدان، گمرک تخصصی 
است، تشریفات گمرکی ُکند پیش می رود و 
دلیل آن  عدم اقدام به موقع  و همکاری 
مثال  است.  با گمرک  همجوار  سازمان های 
غذا  سازمان  و  استاندارد  آزمایش  پاسخ 
ودارو از کاال گاهی شش تا هفت روز زمان 
می برد تا در سامانه وارد شده و   بتوان ادامه 

مسیر ترخیص را طی کرد.
نگهداری  به وضعیت  اشاره  با  ادامه  در  او 
کاال در محوطه باز گمرک زاهدان بیان کرد:  
نگهداری کاال  برای  نیز  انبارهای خصوصی 
وجود دارد ولی آنقدر شرایط سختی برای 
آنجا  وارد  را  نمی توانیم کاال  دارد که  ورود 
دو  یکی  در  حال  این  با  کنیم؛  تخلیه  و 
این  نبوده،  مناسب  شرایط  که  اخیر  روز 
انبارها را باز کردند ولی نوش دارو بعد از 
مرگ سهراب بود و باید از قبل در این باره 

می شد. اقدام 

شکل وقوع پدیده سیل در 
ماه های مختلف )اسفند تا 
اردیبهشت یا انتهای تیرماه و 
ابتدای مرداد( نیز در طول تاریخ 
مشابه بوده و تکرار می شود

وقتی سیل می آید روایت های عجیب و غریب هم همراهش تولید می شود. مثال اینکه: »این سیل بی سابقه است«، »مشکل آب حل شد«، 
»بستر رودخانه هم جوابگوی این آب نبود« و… اما از نگاه کارشناسان این حرف ها باد هواست! بررسی روندهای بلند مدت بارش باران 
در کشور و الگوهای بارشی نشان می دهد که عده ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت از این بارش ها توصیف های اغراق آمیزی به 
دست می دهند. سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری و متخصص مهندسی عمران آب یکی از کارشناسانی است که در 
سال های گذشته بر لزوم مدیریت یکپارچه سیالب در ایران تاکید کرده است. ترابی در پاسخ به پرسش های »پیام ما« کوشیده با بیانی 
کارشناسی و روشن ضعف های کشور ما را در زمینه مدیریت سیالب برشمرد و در انتها به اختصار محورهایی از راهکارهای مدیریت یکپارچه 

سیل را پیش روی سیاست گذاران، مدیران اجرایی و مردم قرار داده است. 
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اقلیم

1401 /05 1401- تاریخ انتشار نوبت دوم: 08/ /05 تاریخ انتشار نوبت اول: 05/

1- موضوع مزایده: اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر برابر مشخصات و شرایط
2- مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد

1401 تا ساعت 1۹  /05 3- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 05/
روز پنج شنبه مورخه 1401/05/13 در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مزایده 

اقدام

مهدی زاده - شهردار ارومیه

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول

به  نسبت  شهرداری  معامالتی  نامه  آئین   30 ماده  استناد  به  دارد  نظر  در  ارومیه  شهرداری 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  ذیل  به شرح  عمومی  مزایده  برگزاری 
آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در 
مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه 
مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مزایده گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 
در مزایده محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می 
توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند. برنده مزایده در هنگام عقد 

قرارداد موظف است گواهی عدم سوء پیشینه را تقدیم سازمان نماید.

 شماره : 50010۹483۹000035
1401/05 تاریخ : 05/

شهرداری ارومیه

فراخوان مزایده
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

1401 /05 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 08/
1401 /05 /18 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 

1401 /05 تاریخ بازگشایی پاكات :  1۹/
نوع تضمین: تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار 
نامه های موضوع  از ضمانت  ترکیبی  یا  یک  به صورت 
بندهای الف ،ب،پ،ج،چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین 
مورخ  5065۹ه  123402/ت  )شماره  دولتی  معامالت 

۹4 می باشد. /0۹ /22
سپرده    بحساب  نقدی  واریزی  فیش 
406۷063۷0۷۷60۷65- تمرکز وجوه سپرده  نزد بانک 

ملی مرکزی می باشد
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل 

بعد از آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای 

سازند .
محل تحویل پاكت الف-ایالم – بلوار مدرس –اداره كل 
راهداری و  حمل و نقل جاده ای استان ایالم –واحد دبیر خانه
اینترنتی  سایت  به  مناقصه  اطالعات   دریافت   جهت 

www.setadiran.ir , مراجعه نمایید .
-084333301۹5 تماس08433362۹22-  تلفن 
08433338400 –اداره پیمان و رسیدگی      فاکس 

3341638

 روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآورد-ریالمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

83/۴01/61
تهیه و نصب تجهیزات 

ایمنی جهت نقاط پرحادثه 
1۴01-تجدیدی

راه و ترابری86۷،506،3۴0،9253،3۷5،31۷،0۴6ماه

83/۴01/ ۴۴
خرید تجهیزات ایمنی-

تجدیدی
راه و ترابری333،0۷2،000،0001،653،600،000ماه

شماره: 140160301060002256
تاریخ: 1401/05/04

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک ورامین     

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
/ موضوع  اول  رای شماره 1۴01603010600020۷9 هیات  برابر 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / مجید 
محمد قاسمیان فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 212 
** ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۴2502 مترمربع 
پالک شماره 183 فرعی از 21۴ اصلی واقع در زواره ور بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین با موافقت نامه اداره جهاد کشاورزی 
به شماره 1۴01/220/69221  مورخ 1۴01/۴/16 و خریداری از 
به مقدار 8000 متر مربع از ابراهیم فالح زواره و مقدار 3028 
متر مربع از عبدالرحیم طبائی و مقدار ۷8۴ متر مربع از قدیر 
خراسانی احدی از ورثه على خراسانی و مقدار 18000 متر مربع 
از سید عالء الدین میرحسینی و 12690 متر مربع ورثه یحیی 
اعالئی ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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، 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/05/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/05/23
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فایننشال تایمز طی تحلیلی از چشم انداز تیره و تار بازار مواد غذایی در جهان اعالم کرد

مردم جهان به گرانی مواد غذایی عادت کنند
جنگ اوکراین تنها یکی از چندین عاملی است که بر بازار سایه افکنده اند و می توانند برای سال ها نرخ باالی گرسنگی را به کره زمین تحمیل کنند

فائو پیش بینی کرده است در 
اثر جنگ اوکراین تعداد افرادی 
که سوءتغذیه دارند طی امسال 
13 میلیون نفر و در سال آینده 
1۷ میلیون نفر افزایش یابد. بر 
اساس آمار بانک جهانی با هر 
یک درصد افزایش قیمت مواد 
غذایی 10 میلیون نفر دچار فقر 

شدید می شوند

بسیاری از مقامات و تحلیلگران 
غربی انتظار دارند در اثر عواملی 
مثل جنگ اوکراین، خشکسالی، 

کرونا و سایر درگیری های 
منطقه ای بحران کنونی غذا در 
جهان سال ها طول بکشد. هر 

یک از این عوامل که باعث 
گرانی غذا شده است می تواند 

ادامه پیدا کند

|  
AP

  |

 افزایش 5 درصدی 
ورودی آب به سدها 

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در حال 
مخازن  ظرفیت  درصد   ۴۷ حدود  حاضر 
سدهای کشور ُپر است، گفت: شاهد افزایش 
ذخیره آب در مخازن سد ها در استان های 
بخاطر  هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان 

هستیم. اخیر  بارش های 
قاسم زاده،  فیروز  تسنیم،  گزارش  به 
سخنگوی صنعت آب بیان کرد: بارش هایی 
که از طریق سامانه بارشی کشور در جنوب 
شرق کشور  جنوب  در  افتاد،  اتفاق  کشور 
و  سیستان  هرمزگان،  استان های  شامل 
استان های  از  بخش های  و  بلوچستان 
سد ها  برخی  تغذیه  باعث  فارس  و  کرمان 

است. شده 
مکعب  متر  میلیون   65 حدود  افزود:  او 
و  سیستان  استان  در  سد ها  مخازن  در 
در  و  است  شده  ذخیره سازی  بلوچستان 
می کنیم  پیش بینی  هم  هرمزگان  استان 
روز  به  نسبت  سد ها  مخازن  حجم  نهایتا 
شروع سامانه حدود 20 میلیون متر مکعب 
رشد داشته باشد و امیدواریم با ادامه این 
شاهد  هم  خوزستان  استان  در  بارش ها 

باشیم. مخازن  افزایش 
سد های  وضعیت  آخرین  درباره  قاسم زاده 
کل  سد های  به  ورودی  گفت:  هم  کشور 
حدود  االن  تا  آبی  سال  ابتدای  از  کشور 
نسبت  بوده که  مکعب  متر  میلیارد   28.8
به سال گذشته ۴ الی 5 درصد رشد نشان 
می دهد و در مجموع، مخازن سد ها حدود 

دارد. پرشدگی  درصد   ۴۷
در  بارش ها  می شود  پیش بینی  افزود:  او 
زاگرس،  غربی  دامنه  عمده  بخش های 
تداوم  مرکزی  فالت  و  البرز  جنوبی  دامنه 

باشد. داشته 
اینکه  بیان  با  آب  صنعت  سخنگوی 
سمت  از  خرداد  اواخر  مونسون  بارش های 
اقیانوس هند با عدم تعادل حرارتی شروع 
در آسیا فعال می شوند و با چند هفته تاخیر 
از نیمه دوم تیر ماه ایران را نیز فرا می گیرد، 
تابستان  هر  مونسونی  باران های  گفت: 
شرق  جنوب  در  کمیابی  صورت  به  تقریبا 
کشور فعال هستند که امسال نسبت به دهه 
بیشتر است که پس  بسیار  با شدت  اخیر 
آن،  فروکش کردن  و  سامانه  این  پایان  از 

می گیرد. انجام  الزم  تحلیل های 
یا  بارش های موسمی  بیان کرد:  قاسم زاده 
بارش های مونسون هند که از جنوب شرق 
سامانه  معموال  می شوند  وارد کشور  کشور 
که  معنی  این  به  هستند  ناپایدار  بسیار 
و  هستند  متغیر  شدت  به  بارش ها  کانون 
بسیار  قطعیت  عدم  هم  پیش بینی ها  در 
باعث شده  امر  باالی وجود دارد که همین 
در سطح وزارت نیرو برای اینکه بتوانیم از 
نظر ایمنی ساز ها و هشدار که به مردم صادر 

شود. اندیشیده  الزم  تمهیداتی  کنیم 
ستاد  راستا  همین  در  داد:  ادامه  او 
فرماندهی سیل در وزارت نیرو جلسه های  
کرده  برگزار  اخیر  هفته های  در  متعددی  
و  پیگیری  موارد  بروزرسانی،   سامانه  و 
نیز هشدار های  االن   تا  و   رصد می شوند 
به  موضوع  این  درگیر  استان های  به  الزم 
باال  بارش ها  شدت  که   آن های  در  ویژه 
و  شده  صادر  باالست  سیالب  احتمال  و 
استانداران  با محوریت  استان ها  در همان 
استان  بحران  مدیریت  جلسه  محترم، 

است.  شده  فعال 

بر اساس این گزارش ترس از رکود اقتصادی، 
افزایش برداشت محصول در روسیه و امیدواری 
به ازسرگیری تجارت جهانی غالت باعث شده 
بازار رو به کاهش  است قیمت مواد غذایی در 
بگذارد. اما این کاهش قیمت بدان معنا نیست که 
بحران غذایی جهان رفع شده است. تحلیلگران 
معتقدند همان عواملی که بازار جهانی غالت را به 
هم ریخته اند همچنان وجود دارند. جنگ اوکراین 
تنها یکی از چندین عاملی است که بر بازار سایه 
باالی  نرخ  سال ها  برای  می توانند  و  افکنده اند 

گرسنگی را به کره زمین تحمیل کنند.
جنگ اوکراین وقتی که شروع شد قیمت مواد 
تأثیر عواملی مثل خشکسالی و  غذایی تحت 
مختل شدن زنجیره های عرضه رو به افزایش 
داشت. در کشورهای فقیرتر که کرونا باعث به هم 
ریختن اقتصاد شده است جنگ اوکراین، صرفًا 

عامل وخیم تر شدن اوضاع بوده است.
کری فولر، مأمور ویژه آمریکا در امور امنیت غذایی 
می گوید: آن چه بحران غذایی امروزی را با همه 
بحران های مشابه قبل متمایز می کند این است 
که عوامل و فاکتورهای متعددی موجد بحران 

کنونی بوده اند.
به گفته تحلیلگران در سال آینده شاهد ترکیب 
کامل این فاکتورها خواهیم بود. یک تحلیلگر 
گفت: من بیشتر از سال 2022 نگران اوضاع در 

سال 2023 هستم.
فزایش قیمت تولید  ا

به دنبال افزایش قیمت انرژی
بدون شک جنگ اوکراین تاثیر منفی شدیدی بر 

تولید جهانی غذا گذاشته است. در شرایطی که 
بنادر اوکراین بسته شده اند و مسیرهای جایگزین 
این کشور  غالت  صادرات  ندارد  وجود  دیگری 
کاهش قابل مالحظه ای یافته است. این کشور 
در ماه ژوئن کمتر از یک میلیون تن گندم، ذرت 
و جو صادر کرد که ۴0 درصد پایین تر از صادرات 

همین ماه در سال 2021 بوده است.
جاری  ماه  در  اوکراین  محصول  برداشت 
انبار  برای  جایی  و کشاورزان  است  آغاز شده 
نتوانند  آن ها  اگر  ندارند.  محصوالتشان  کردن 
محصوالتشان را به بازار جهانی عرضه کنند این 
موضوع بر تولید محصوالت در سال 2023 تأثیر 
بذر  برای خرید  پولی  چرا که  می گذارد  منفی 
نمی رسد. حتی  به دستشان  و کود شیمیایی 
ممکن است که آن ها در سال 2023 محصولی 

نکنند. را کشت 
شاید بتوان گفت قیمت های باالی کاالها در بهار 
ترغیب  را  امسال کشاورزان در کشورهای دیگر 
از  اما  بکارند.  بیشتری  محصول  است  کرده 
سوی دیگر باید گفت به همان نسبت، افزایش 
هزینه های تولید، بسیاری از کشاورزان را برای 
کشت دلسرد کرده است به ویژه گرانی سوخت، 

کود شیمیایی و تجهیزات کشاورزی.
قیمت  افزایش  می دهند  هشدار  سیاستگذاران 
انرژی که انتظار می رود در زمستان بیش از پیش 
تاثیر  نیتروژنی  تولید کودهای  بر  یابد  افزایش 
منفی گذاشته است. این کودها عامل مهمی در 

افزایش برداشت محصول هستند.
غذای  برنامه  ارشد  اقتصاددان  حسین،  عارف 

سازمان ملل در این باره گفت: اگر ما مشکالت 
مربوط به تأمین مواد اولیه مثل کود شیمیایی 
را حل نکنیم بحران گرانی مواد غذایی به بحران 
فقدان مواد غذایی در سال آینده تبدیل می شود.
غذا  مورد  در  اصلی  نگرانی  حاضر  حال  در 
و  گندم  ویژه  به  غالت  عرضه  به  مربوط 
روغن های گیاهی بوده است که اوکراین یکی 
است.  محصوالت  این  بزرگ  صادرکنندگان  از 
رشد  نگران  همچنین  تحلیلگران  برخی  اما 
قیمت برنج هستند که جایگاه مهمی در رژیم 

دارد. آسیایی ها  غذایی 
امروز مقادیر زیاد ذخایر برنج در کشورهای بزرگ 
تولیدکننده مثل هند، تایلند و ویتنام وجود دارد. 
اما اگر گرانی گندم مصرف برنج در این کشورها 
محدودیت های  اعمال  شاهد  دهد  افزایش  را 
صادراتی از سوی دولت های آن ها خواهیم بود.

 تنها حدود 10 درصد از کل تولید جهانی غالت 
صادر می شود. بنابراین حتی اگر یک صادرکننده 
تاثیر  کند  وضع  صادراتی  محدودیت های  هم 
زیادی بر روی قیمت های جهانی خواهد گذاشت.
صادراتی  محدودیت های  وضع   2008 سال  در 
در هند و ویتنام به همراه وحشت خرید توسط 
واردکنندگان مثل فیلیپین باعث شد قیمت ها دو 

برابر شود.
از  ما  ژاپن گفت:  بانک سرمایه گذاری  تحلیلگر 
نزدیک قیمت برنج را دنبال می کنیم. اگر گرانی 
گندم باعث افزایش مصرف برنج شود، ذخایر 
برنج کاهش خواهد یافت، صادرکنندگان عمده 
وضع  زمینه  این  در  صادراتی  محدودیت های 

می کنند و بنابراین شاهد رشد بیشتر قیمت برنج 
خواهیم بود. کمبود احتمالی کود شیمیایی برای 
تولید برنج در آسیا نیز موضوع نگرانی دیگر است.
از مدت ها پیش از جنگ اوکراین، ناامنی غذایی 
در جهان بسیار گسترده شده بود. به دلیل شیوع 
کرونا، خشکسالی ها و درگیری های منطقه ای در 
سال 2021 بالغ بر ۷۷0 میلیون نفر گرسنه شدند 

که باالترین رقم از سال 2006 است.
فائو پیش بینی کرده است در اثر جنگ اوکراین 
امسال  دارند طی  افرادی که سوءتغذیه  تعداد 
13 میلیون نفر و در سال آینده 1۷ میلیون نفر 
افزایش یابد. بر اساس آمار بانک جهانی با هر 
یک درصد افزایش قیمت مواد غذایی 10 میلیون 

نفر دچار فقر شدید می شوند.

خطر قحطی در آفریقا
آسیای  و  آفریقا  خاورمیانه،  سراسر  در 
مرکزی مصرف مواد غذایی باالتر از تولید غذا 
در این مناطق است. کشورهایی در این مناطق 
برابر  در  را  آسیب پذیری  بیشترین  هستند که 
از  بسیاری  دارند.  غذایی  مواد  قیمت  رشد 
کشورهای درحال توسعه عالوه بر افزایش قیمت 
مواد غذایی با کاهش ارزش پول ملی خود نیز 
مواجه هستند و فشار مضاعفی را در این زمینه 
به  است  شده  مجبور  مصر  شده اند.  متحمل 
دریافت کمک از صندوق بین المللی پول روی 
بیاورد. تورم در ترکیه به 80 درصد رسیده است. 
لبنان نیز یکی از بدترین بحران های خود طی 100 

سال گذشته را تجربه می کند.
غله  اوکراین  و  روسیه  از  حتی کشورهایی که 

نمی خرند اما وارد کننده عمده مواد غذایی هستند 
هزینه های زیادی را متحمل شده اند. قیمت نان، 
پاستا و روغن خوراکی با باالترین سرعت افزایش 
یافته است. یک قرص نان در بلغارستان در ماه 
ژوئن 50 درصد گران تر نسبت به ماه مشابه سال 
قبل شده است. روغن خوراکی در اسپانیا دو برابر 
گران تر از سال گذشته است و قیمت شکر در 

پرتغال ۴0 درصد افزایش داشته است.
مهمی  بخش  غذا  کشورهای کم درآمد که  در 
از هزینه های خانوار را تشکیل می دهد تحمل 
بسیار سخت تر  غذایی  مواد  باالی  قیمت های 
از یک سوم  است. در مصر مواد غذایی بیش 
قیمت  می دهد.  تشکیل  را  خانوار  هزینه های 
رشد  درصد   2۴ کشور  این  در  غذایی  مواد 
داشته است. در اتیوپی که سهم مواد غذایی در 
هزینه های خانوار بیشتر است تورم غذا به 38 

است. رسیده  درصد 
گیلبرت هونگبو، رئیس صندوق توسعه کشاورزی 
سازمان ملل می گوید به ویژه خطر بروز قحطی در 
آفریقا در سال آینده وجود دارد. قحطی می تواند 
مهاجرت  و  اجتماعی  شورش های  به  منجر 

گسترده اقتصادی شود.

سال های بحرانی در پیش است
تمام تحلیلگران معتقد نیستند که بحران 
کنونی عمیق تر می شود. مورگان استنلی اوایل ماه 
جاری گزارشی خوش بینانه در مورد آینده قیمت 
افزایش  بود  کرد که گفته  منتشر  غذایی  مواد 
قیمت ها در سال 2023 کمتر از امسال خواهد 
بود. بر اساس پیش بینی این گزارش افزایش 
تولید غالت باعث تعدیل قیمت ها در این سال 

خواهد شد.
بین المللی  تجار  برخی  اگرچه  حال  عین  در 
غالت  سیاه  دریای  بازگشایی  با  امیدوارند 
آتش بس  نوعی  و  یابد  راه  بازار  به  اوکراین 
غیراعالمی برقرار شود اما همچنان ابهاماتی در 
مورد اهداف روسیه وجود دارد. حمالت روسیه 

دارد. ادامه  اوکراین  بنادر  به 
یابد  پایان  فردا  اوکراین  جنگ  اگر  حتی 
زیرساخت های کشاورزی و بندری اوکراین نیاز به 
بازسازی دارد. شاید کشاورزان اوکراینی نتوانند یا 
شوند. حاضر  خود  زمین های  سر  نخواهند که 

بسیاری از مقامات و تحلیلگران غربی انتظار دارند 
در اثر عواملی مثل جنگ اوکراین، خشکسالی، 
کرونا و سایر درگیری های منطقه ای بحران کنونی 
غذا در جهان سال ها طول بکشد. هر یک از این 
عوامل که باعث گرانی غذا شده است می تواند 

ادامه پیدا کند.
وابسته  اوکراین  از  واردات  به   کشورهایی که 
بوده اند اکنون سعی می کنند به منابع وارداتی 
مواد  گرانی  کار،  این  و  ببخشند  تنوع  خود 
وضعیت  بخشید.  خواهد  تداوم  را  غذایی 
داد.  خواهد  رخ  انرژی  مورد  در  نیز  مشابهی 
تصویر کلی حاکم بر بازار جهانی مواد غذایی از 
کاهش عرضه و افزایش قیمت ها حکایت دارد 
بدون هرگونه احتمالی که از توقف این روند در 

دهد. خبر  نزدیک  آینده 
به  باید  اقتصاددان ها می گویند مصرف کنندگان 
قیمت های باالی مواد غذایی عادت کنند. آن ها 
پیش بینی می کنند قیمت مواد غذایی در سطوح 
شاهد  چرا که  بماند  باقی  خود  تاریخی  باالی 
کاهش کاشت و برداشت در مزارع طی سال های 

اخیر بوده ایم.
جنگ اوکراین همچنین نظام تجارت جهانی را 
به هم ریخته است؛ نظامی که کاالهای ارزان از 
جمله مواد غذایی را در سراسر نقاط جهان توزیع 
می کرد. آن نظام تجارت جهانی که همه نوع غذا را 
در اختیار ما می گذاشت به این زودی ها به شرایط 
معنای گرانی  به  این  بازنخواهد گشت.  عادی 
بیشتر مواد غذایی و کود شیمیایی، و بازآرایی 
زنجیره های  بر  تمرکز  با  تجاری  وابستگی های 

عرضه منطقه ای خواهد بود.

تحلیل گران خوش بین می گویند سال 2023 نه تنها سال سختی برای خرید مواد غذایی نیست بلکه شرایط نسبت به 2022 بهبود پیدا 
می کند.  با این حال در میانه جنگ اوکراین،  خشکسالی های گسترده و اثرات تغییر اقلیم بر جنگل ها و منابع آبی خوش بین بودن صرف 
قادر نیست ما را برای آینده آماده کند. در همین راستا با در نظر گرفتن فاکتورهایی که باعث گرانی مواد غذایی در سال 2022 شده است 
می توان چنین نتیجه گرفت در سال 2023 سال سخت تری را برای تهیه مواد غذایی تجربه می کنیم. »فایننشال تایمز« در گزارشی که 

»ایرنا« آن را به فارسی برگردانده تاکید کرده است »مردم جهان باید به گرانی مواد غذایی عادت کنند«.

جهاد  وزیر  _همدان|  ساالر  پرویزی  سارا 
"گردشگری  از طرح های  کشاورزی گفت: 

می کنیم. حمایت  کشاورزی" 
 سید جواد ساداتی نژاد پنجشنبه 6 مرداد 
و  فراز  طرح  افتتاح  آیین  حاشیه  در  ماه 
ورچق  روستای  انگور  باغ  کردن  ایستاده 
بیان کرد:  مالیر،  مرکزی  بخش  توابع  از 
بخشی از باغات انگور مالیر باید به سمت 

بیاورند. روی  تازه خوری 
وی با بیان اینکه در زمینه پرداخت تسهیالت 
به صنایع تبدیلی اعتبارات بسیار خوبی کنار 
گذاشته شده و هیچگونه کمبودی نداریم، 
در  طرح های گردشگری  از  کرد:  تصریح 

حوزه کشاورزی حمایت می کنیم.
 امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی طرح 
ایستاده کردن باغ انگور در روستای ورچق 
در بخش مرکزی مالیر به مساحت 5 هکتار 
با سرمایه گذاری اصلی سه میلیون ریال و 
تسهیالت دریافتی دو میلیون و ۴00 هزار 
ریال و آورده متقاضی افزون بر 600 میلیون 

ریال به افتتاح رسید.
وسعت  به  فراز  طرح  همزمان  همچنین   
با  مالیر  شهرستان  سطح  در  هکتار   150
میزان تسهیالت پرداختی ۷0 میلیون ریال 
با اشتغالزایی، برای 50 نفر از محل اعتبار 
مورد   ) )کارا  روستایی  اشتغال  تسهیالت 

گرفت. قرار  برداری  بهره 

عنوان  به  همچنین  جهاد کشاورزی  وزیر 
در  دولت  هیئت  نماینده  و  معین  وزیر 
شهرستان مالیر امروز با همراهی نمایندگان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم 
منزل  در  مسئولین  از  جمعی  و  فرماندار 
جهادگر شهید رحمان بتویی حضور یافت.
استان زرخیز دارای 692 هزار هکتار زمین 
بردار  بهره  و 11۷ هزار  دیم(  و  زراعی)آبی 
اساس  بر  است که  بخش کشاورزی  در 
آخرین آمارهای منتشر شده، ارزش ریالی 
تولیدات کشاورزی استان معادل 66 هزار و 

300 میلیارد ریال است.
از قطب های اصلی تولید سیر،   همدان 
سیب زمینی و گندم به عنوان محصوالت 

است. راهبردی کشاورزی 

نشان   2 دارای  همچنین  همدان  استان 
و  مالیر  منبت«  و  مبل  و  »انگور  جهانی 
اینکه  ضمن  است،  اللجین  »سفال« 
محصول گردوی شهرستان تولید با نشان 
ملی از جمله بهترین و موغوبترین گردوی 

است. جهان  در  تولیدی 
والدین  با  نژاد  ساداتی  جواد  سید   
در  کرد  دیدار  بزرگوار  شهید  این  معظم 
پروژه  از  وزیر  سفر  های  برنامه  ادامه 
مسکن مهر بازدید کرد و در حاشیه این 
بازدید با جمعی از اهالی مالقات داشت 
حوزه  این  کمبودهای  و  مشکالت  از  و 
پروژه  از  مسئولین  ادامه  در  شد،  مطلع 
مالیر  ولرد  مینی  توریستی   _ تفریحی 

داشتند. بازدید 

گزارش ویژهحمایت دولت از طرح های گردشگری کشاورزی

شماره : ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۰8۰۰۰87۵
تاریخ : ۱4۰۱/۵/۰۱

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

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

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

برابر رای شماره 1393603190080020۴8 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای علی حقیقی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 
9۷6 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 385.81 مترمربع 
پالک 30 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 2۴30 اصلی 

واقع در زرند بخش 13 کرمان به آدرس شهرک ولیعصر کوچه 
جواداالئمه 6 خریداری از مالک رسمی آقای سید اشرف موسوی 
زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/5/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/5/23

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1355۷80

ول
ت ا

آگهی مفقودی نوب
سند کمپانی  خودرووانت دوکابین

 B2000I سیستم مزدا تیپ 
مدل 1388رنگ  نقره ای متالیک 

شماره انتظامی ۷85ب48ایران 4۹
 FE113631شماره موتور

و شماره شاسی 
NAGBPX2PN12G03663

به نام شمشیر تابان اصل مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مدمی باشد.
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یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

برابر رای شماره 1۴0160319012001121 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زینب شیبانی تذرجی 
صادره   ۷۷5 شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند 
از سیرجان در یک باب خانه خرابه به مساحت 
واقع در خیابان  269/9۷ مترمربع 18۴8 اصلی 
میرزارضا کرمانی بخش 35 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمرضا نصرت آبادی محرز 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/5/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/5/23

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان- شناسه آگهی : 1356۷86

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای  شماره 1۴01603190۷9000205 - 1۴01/0۴/02 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بخش میرانی طراده فرزند حسین به شماره شناسنامه  3۷9 صادره از رودبار جنوب در 
یک باب خانه  به مساحت 292 متر مربع پالک 1356 فرعی از188 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188 اصلی قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب بلوار والیت کوچه 8 بخش ۴6 کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین ومحمد مهدی 
مهیمی و خانم مهسا مهیمی و خانم فاطمه بیگ مرادی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله  15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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:130

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/05/08 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/23

محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

ول
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نوب
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

نخستین  در  ایران  روستای   300 و  شهر   100
هفته مرداد 1۴01 با سیالب دست و پنجه نرم 
می کنند و این در حالی است که پیشتر در تیرماه 
از آن مطرح  نیرو خبر  اعالم وزارت  براساس  و 
شده بود که تا پایان تابستان ممکن است شرایط 
تنش آبی به حدود 600 شهر کشور تعمیم پیدا 
کند. عددی که نسبت به سال گذشته، بیش از 

350 شهر افزایش نشان داده است.
سیل بار دیگر فقدان اطالع رسانی مؤثر و منسجم 
اعالم  وجود  با  زیرا  کرد  هویدا  را  بحران  در 
هشدارهای سازمان هواشناسی کشور وزارت کشور 
روز بعد از وقوع سیل در امام زاده داوود پیامی 
با این مضمون ارسال کرد:»پیرو هشدار سطح 
نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران برای 
احتمال  بر  مبنی   1۴01 ماه  مرداد  پنجم  تاریخ 
معابر  آب گرفتگی  رودخانه ها،  سطح  آمدن  باال 
و جاری شدن روان آب در مسیل ها و احتمال 
برخورد صاعقه، از شهروندان محترم درخواست 
حاشیه  و  بستر  در  توقف  هرگونه  از  می شود 
خودداری کنند.«  اکیدا  مسیل ها  و  رودخانه ها 
نیز  همچنین روز پنج شنبه جمعیت هالل احمر 
ارسال  برای مخاطبان  این مضمون  به  پیامکی 
به  توجه  با  گرامی  هموطن  هشدار:   « کرد: 
پیش بینی وقوع بارش های رگباری تا روز دوشنبه 
10 مرداد ماه، لطفا ضمن رعایت نکات ایمنی و 

توجه به هشدارهای صادره، از حضور و قرار گرفتن 
در حریم رودخانه ها مسیل ها و نقاط کوهستانی 
پرهیز فرمایید. / جمعیت هالل احمر ج.ا.ا«. این 
دو پیام را مخاطبان پس از وقوع سیل امامزاده 

دریافت کردند. داوود 
گرچه خبرگزاری تسنیم تعداد تلفات سیل در ۴ 
استان کشور را 2۷ نفر کشته و 2۷ مفقودی اعالم 
کردند اما مشخص نیست دقیقًا تلفات سیل چه 
تعداد بوده است. تلفات سیل در امام زاده داوود 
۷ کشته و 1۴ مفقودی اعالم شد. در همین حال 
آتش نشانی تهران جسد 3 نفر را در پایین دست 
رودخانه کن در گل و الی کشف کرد. از سوی دیگر 
در سیل فیروزکوه نیز اعالم شد که 10 نفر کشته 
و 16 تن مفقود شده اند. در چالوس هم دست کم 
3 نفر بر اثر وقوع سیل جان باخته اند. با این حال 
رئیس  ولی پور،  مهدی  ایسنا  براساس گزارش 
سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر دیروز از 
افزایش شمار جانباختگان سیل در سراسر کشور 
به 3۴ تن خبر داد و گفت که حدود 20 نفر نیز 
آنها  یافتن  برای  همچنان مفقودند که جستجو 
ادامه دارد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر درباره خدمات امدادی ارائه شده از 
سوی این سازمان از ابتدای مرداد ماه تا به این 
لحظه بیان کرد: در مجموع در 62 شهرستان از 1۷ 
استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، تهران، 

فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، 
یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، گلستان، 
اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیاری و مرکزی عملیات های امداد و نجات 

مربوط به سیل و آبگرفتگی به اجرا در آمد.

وقتی غریب آشنا می خروشد
ایران را می توان »غریب آشنا«  سیل در 
به درستی  نهاد. غریب است چون مردم  نام 
آشناست  حال  عین  در  و  نمی شناسند  را  آن 
ایران  جغرافیایی  موقعیت  و  اقلیم  زیرا 
به  تابستان ها  در  عموما  و  است  سیل خیز 
آرام  اقیانوس  از  که  مونسون  پدیده  دلیل 
به سمت  شکل می گیرد سامانه های مرطوب 
این  در  و  می شوند  راهی  ایران  جنوب شرقی 
و  می گیرند  تأثیر  هم  خلیج فارس  از  مسیر 
در نهایت حال و هوای ایران در تابستان های 
عجیبی  هوای  و  حال  را  خشک  و  گرم 
که  زمانی  در  سیل آسا  بارش های  می دهند. 
نداریم غافلگیرمان می کند.  را  انتظارش  اصاًل 
می آورد  وجود  به  را  پرسشی  وضع  این 
»غریب  این  با  را  خودمان  هنوز  ما  چرا  که 
آشنا« تطبیق نداده ایم و همچنان غافلگیرش 
در  مرداد  اخیر،  دهه های  همه  در  می شویم. 
ایران همراه با سیل بوده است که پیشتر در 
فراموش  سیالب  »درس آموخته های  گزارش 

آن  به  »پیام ما«  در   1۴01 مرداد   5 در  شد« 
و  300 کشته  با  تجریش  اشاره کردیم. سیل 
سیل گلستان با بیش از ۴00 کشته هر دو در 
مرداد روی داده  بودند. سیستان و بلوچستان، 
تابستان  در  سال  هر  هرمزگان  و  کرمان 
آن  پی  در  و  مونسون  بادهای  وزیدن  منتظر 
بارش های تابستانه هستند. اما عجیب است 
طبیعت  مستمر  روند  این  به  بی توجه  ما  که 
چون  نکاتی  ذهنمان  در  نتوانسته ایم  هنوز 
»حریم  و  تابستانه«  موسمی  »بارش های 
شهری  مدیران  و  بیندازیم  جا  را  رودخانه« 
سال هاست ساخت و ساز در حریم رودخانه ها 
ساعات  نخستین  در  آنچه  نادیده گرفته اند.  را 
بامداد 6 مرداد برای امام زاده داوود در تهران 
پنجمین  در  است که  سیلی  یادآور  داد  روی 
گرفت.  قربانی   21 شیراز  در   1398 بهار  روز 
شده  ساز  و  ساخت  دستخوش  سیل  مسیر 
بود. سیل 1398 عالوه بر شیراز در استان های 
گلستان، لرستان و خوزستان وسعت بسیاری 
به خود گرفت و موجب شد تیمی علمی آن را 
بررسی کند و در نهایت منجر به تهیه »گزارش 
ملی سیالب« شد. گزارشی که بالغ بر ۷ هزار 
و 600 صفحه در 15 سرفصل به بررسی چرایی 
اینک که دست کم  بود.  وقوع سیل پرداخته 
3 سال از زمان وقوع آن سیل سپری شده 
است به نظر می رسد هنوز ما آنچه در شیراز 
روی داد را مایه درس عبرت قرار نداده ایم. 
در  خالصه  شکلی  به  سیالب  ملی  گزارش 
نهادهای  مدیران  اختیار  در  و  منتشر  کتابی 
مختلف قرار گرفت. اما گویا نه تنها آن کتاب 
را هیچ مدیری نخوانده است که حتی با بر 
نیروی  وزیر  سیزدهم  دولت  آمده  کار  سر 
انرژی که  و  آب  اجتماعی  امور  مرکز  جدید 
بود، منحل کرد.  این کتاب را گردآوری کرده 
حاال اظهارنظر مدیرکل دفتر مخاطرات زیست 
زمین شناسی  سازمان  مهندسی  و  محیطی 
از  است  نشانه ای  معدنی  اکتشافات  و 
تاکیداتی که کارگروه مهندسی  به  بی توجهی  
مورد  در  سیالب  ملی  گزارش  در  رودخانه 
وقوع سیل کرده بود. »رضا شهبازی« مدیرکل 
مهندسی  و  محیطی  زیست   مخاطرات  دفتر 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور 
سیل زده  منطقه  از  میدانی  بازدید  به  اشاره  با 
امامزاده داود، گفت: عدم رعایت حریم آبراهه  و 
تخریب کانال انتقال آب موجب شد تا در این 
آنکه  وارد شود ضمن  رخداد آسیب های زیادی 
در این مطالعات اولیه ما زمین  لغزشی مشاهده 
نکردم بلکه رسوباتی بوده که به همراه آب ناشی 

از بارندگی به پایین دست منتقل شده است.
او همچنین تأکید کرده است : در این منطقه 
آب  جذب  برای  مناسبی  گیاهی  پوشش 
تخریب های  جزئیات  به  ندارد.شهبازی  وجود 
وارد شده به امامزاده اشاره کرد و با بیان اینکه 
و  داود  امامزاده  صحن  به  بیشتر  تخریب ها 
پیرامون آن بوده است، گفت: این مناطق مناطقی 
هستند که باید به عنوان آبراهه حریم آن رعایت 

شود و آب در آن جریان داشته باشد.
او با بیان اینکه با گسترش صحن امامزاده داود، 
است،  گرفته  قرار  آبراهه  در مسیر  این محوطه 
افزود: همه حجم آبی که از باال دست وارد این 
منطقه می شود از طریق کانالی است که از گوشه 
صحن، آب را به پایین دست تخلیه می کند ولی 
این کانال ظرفیت کافی برای تخلیه این حجم 
این  نتیجه سرپوش  نداشته است در  را  از آب 
وارد  آن  به  سیالب  فشاری که  دلیل  به  کانال 
کرده است، تخریب و موجب شد آب ناشی از 
بارندگی به همراه ِگل و الی و رسوبات همراه آن 
از طریق صحن شمالی به محوطه اصلی صحن و 
به صحن جنوبی حرم این امامزاده َسرریز شود. 
سیل بعد در نهایت وارد دره پایین دست رودخانه 

شده است.

 درسی که از سیل شیراز نگرفتیم
از  یکی  رودخانه  مهندسی  گزارش کارگروه 
15 کارگروه گزارش ملی سیالب در تحلیل خود 
از سیل سال 1398 درباره آنچه در شیراز روی 
داده آورده است :»محدوده چهارراه هفت تنان و 
کوچه 3۴ هفت تنان و خیابان سما از قدیم به نام 
هوایی  عکس  می شده است.  شناخته  سیل آباد 
سال 13۴۴ نشان می دهد که در محدوده مسیل 
دروازه قرآن ساخت و ساز محدوده وجود داشته 
است. هم اکنون کل این منطقه با آپارتمان های 
چند طبقه پوشیده شده است. البته در محدوده 
عمق  از  کوچکتر  بسیار  آبراهه  عمق  سیل آباد 
وجود  علت  به  اما  است  بوده  قرآن  دروازه  دره 
سیل دشت غیرمسکونی خسارت سیل محدود 

است.« بوده 
در بخش دیگری از گزارش ملی سیالب  درباره 
سیل شیراز آمده است: »در طراحی و اجرای لوله 
تخلیه و مخزن تخلیه و مخزن تاخیری باالی آن 
مالحظات فنی در نظر گرفته نشده است. در واقع 
پیش بینی مدیریت سیالب با دوره بازگشت های 

بزرگ انجام نشده بود«.

رودخانه ها مرتب 
مورد تعرض قرار می گیرند

سیل  وضعیت  مورد  در  سیالب  ملی  گزارش 

1398 در خوزستان در حوضه آبریز رودخانه کرخه 
خشکسالی های  دلیل  »به  است:  تأکید کرده 
طوالنی سال های قبل و نیز ساخت سد مخزنی 
کرخه، کشاورزان به تدریج اراضی بستر رودخانه 
را تصرف کردند و عالوه بر کشت انواع محصوالت 
استخرهای  همچون  تاسیساتی  کشاورزی 
روند که  این  ایجاد کردند.  نیز  ماهی  پرورش 
در  رودخانه  بستر  حافظان  ناظران  دید  از  دور 
بود  شده  باعث  انجام گرفته  سال گذشته   10
و  رودخانه هوفل  از  بستر شاخه های  که عماًل 
نیسان در پایین دست کاماًل تصرف شودو عماًل 
مسیر عبور جریان بسته شود. به طوری که با 
بر  مترمکعب   350 حدود  در  جریان  رهاشدن 
ثانیه در بهمن 139۷ عبور آب در این شاخه ها 
شد.«  هم  خساراتی  موجب  و  بود  غیرممکن 
در گزارش تحلیلی  رودخانه  کارگروه مهندسی 
خود از سیل 1398 درباره کرخه همچنین افزوده 
است: عالوه بر تصرفات زیادی که در بستر و 
انجام  توسط کشاورزان  رودخانه کرخه  حریم 
شده است، تصرفاتی هم توسط نهادهای دولتی 
برای احداث راه، کانال خطوط انتقال، تبدیل به 
پارک، ساخت واحدهای مسکونی و نظایر آن 
انجام شده است«. گزارش ملی سیالب در مورد 
تأکید  رودخانه ها  به  تعرض  و  لرستان  استان 
رودخانه  بستر  و  حریم  به  توجه  کرده:»عدم 
توسط روستاییان و گاه شهرنشینان هر ساله 
استان  در  زیادی  خسارت  شدن  وارد  باعث 
عملیات  اجرای  سهولت  می شود.  لرستان 
ساختمانی در نواحی مسطح مجاور رودخانه و 
همچنین دسترسی آسان به آب، برای مقاصد 
و مصارف مختلف سبب شده تا پیشروی به 
سمت رودخانه و احداث و تأسیسات و اماکن 
مسکونی و تجاری در حریم و حتی در بستر 
سیل گیری  عوامل  از  یکی  کسکان  رودخانه 
شهر پلدختر و معمواًل و روستاهای تابعه آن ها 
در  ملی سیالب  تهیه کنندگان گزارش  باشد.« 
تصریح  همچنین  رودخانه  مهندسی  بخش 
کرده اند: در جوامع شهری و روستایی به طور 
است.  نشده  رعایت  رودخانه ها  حریم  کلی 
مسیر طبیعی آبراهه ها مسدود، تغییر کاربری 
یا انحراف داده شده است. ضوابط هیدرولیکی 
روان آب های  جمع آوری  شبکه  طراحی  در 
این  نمی شود.  رعایت  شهرها  داخل  سطحی 
مسائل خسارات ناشی از سیالب را به شکل 

است.« داده  افزایش  توجهی  قابل 

۷ خالء حقوقی 
در دست اندازی به رودخانه ها

ملی  گزارش  در  که  نکاتی  مهمترین  از  یکی 
اشاره شده حفره های حقوقی  آن  به  سیالب ها 
اجرایی  نهادهای  مسئولیت  بودن  نامشخص  و 
عموما  ایران  در  آنکه  ویژه  به  است.  مختلف 
رفتارها جزیره جزیره است و دولت هنوز نتوانسته 
هماهنگی و مدیریت همسو ایجاد کند. کارگروه 
در  خود  تحلیل  گزارش  در  رودخانه  مهندسی 
آسیب شناسی بروز سیل 1398 در ایران تأکید 
کرده است: مشخص نیست موضوع رعایت حد 
بستر و حریم رودخانه ها در محدوده شهرها دقیقًا 
بر عهده چه نهادی است؟ و تکلیف افرادی که در 
این محدوده اقدام به ساخت و ساز کرده اند و 
طی سیالب  با خسارت مواجه می شوند چیست؟
مسئولیت های  مورد  در  حقوقی که  خالء  دیگر 
مورد  رودخانه ها  قبال  در  بروز سیل  در  اجرایی 
تاکید قرار گرفته این است که »دقیقا مشخص 
نیست مسئولیت اصلی مدیریت سیالب و سایر 
چه  با  سیالبی  دشت های  در  مرتبط  جنبه های 

است؟« دستگاهی 
سیل بندها  مرمت  و  نگهداری  احداث،  »متولی 
و دایک های کنترل سیالب در رودخانه ها دقیقًا 
است که  دیگری  نکته  این  نیست«.  مشخص 

گزارش ملی سیالب بر آن تاکید کرده است.
یکی دیگر از مواردی که بر آن تاکید شده موضوع 
رودخانه ها  مسیر  در  پل ها  ساخت  و  طراحی 
است. این اقدام وظیفه وزارت راه و شهرسازی 
است و شیوه طراحی، اجرای پایه های پل، تعداد 
آن و شیوه اجرای آب شکستگی ها بر مورفولوژی 

رودخانه تأثیر می گذارد.
برای  کشاورزان  از  بعضی  دستکاری  و  دخالت 
استحصال آب و ایجاد دایک و خاکریز موجب 
مشخصی  قانون  می شود که  رودخانه  تخریب 

ندارد. وجود  موضوع  این  برای 

مدیران تصمیم گیرنده چقدر می بینند؟
مدیران  از  مهم  پرسش های  از  یکی 
تصمیم گیرنده که عموما با هلی کوپتر به بازدید 
می روند و در طول مسیر های زمینی هم فرصت 
دیدن مناطق را ندارند چگونه می توانند از حال 
دستکاری ها در بستر و حریم رودخانه ها باخبر 
شوند. جالب اینجاست که وزیر کشور در حوادث 
چند ماهه اخیر نظیر فروریختن متروپل، از ریل 
سیل  اینک  و  مشهد  یزد-  قطار  شدن  خارج 
بالفاصله در محل حادثه حاضر شده است. اما 
پرسش این است که آقای وزیر و معاونانش چه 
در وزارت کشور و چه در وزارت جهاد کشاورزی، یا 
وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی تا چه اندازه 
از نزدیک شاهد دستکاری های ناشی از ساخت و 

ساز در بستر و حریم رودخانه ها هستند؟
همواره برخوردها با ساخت و سازها هیجانی 
بوده و مثل فواره به سرعت به یک نقطه اوج 
چند  است.  فروکش کرده  بالفاصله  و  رسیده 
باستی هیلز  در  سازها  و  ساخت   قبل  سال 
برجسته  اصولگرا  رسانه های  سوی  از  لواسان 
شد. اما نتیجه آن چه شد؟ پرسش مهم این 
تصمیم گیرنده  و  ارشد  مدیران  آیا  که  است 
بازدید  اخیرًا  را  تهران  روددره های  مسیر 
را چقدر  و سازهای شهری  کرده اند؟ ساخت 
مثال  برای  است؟  کرده  رصد  تهران  شهردار 
تازگی از فشم تا شمشک را بازدید کرده اند؟ 
آیا مدیران ارشد کشور از نزدیک دیده اند روی 
میگون،  تا  شمشک  از  که  روددره ای  در  که 
چه  دستخوش  می گذرد  لواسان  و  فشم 
میزان ساخت و ساز بوده است. این پرسش 
از مدیران مرکزنشین است. دیگر نقاط کشور 
که عموما از دید مدیران مرکز نشین دور است 
چه سرنوشتی دارد؟ برای مثال حوضچه های 
پرورش ماهی یا نظایر آن پس از صدور مجوز 

می کنند. پیدا  موقعیتی  چه 

گزارش ملی سیالب تأکید کرده است که تعرض به حریم و بستر رودخانه امکان هدایت سیل را نمی دهد

خسارت سیل نتیجه دستکاری 
در بستر وحریم رودخانه ها
با وجود هشدارها و تجربه سیل استهبان، 34 نفر کشته و 20 نفر هم ناپدید شده اند

یکی از مهمترین نکاتی که در 
گزارش ملی سیالب ها به آن 
اشاره شده حفره های حقوقی 
و نامشخص بودن مسئولیت 
نهادهای اجرایی مختلف است. 
به ویژه آنکه در ایران عموما 
رفتارها جزیره جزیره است و 
دولت هنوز نتوانسته هماهنگی 
و مدیریت همسو ایجاد کند

 هنوز یک هفته از وقوع سیل در رودخانه »رودبال« استهبان و قربانی شدن 22 نفر در پی آن نگذشته بود که سیل در شمال پایتخت در 
امام زاده داوود و فیروزکوه دستکم موجب مرگ 34 هم وطنمان و ناپدید شدن 20 تن دیگر شده است. این در حالی است که با وقوع 
سیالب های استهبان و مطرح شده پدیده مونسون در جنوب شرقی ایران هشدارها جدی تر شد تا آنجا که رسانه ها 2 سیل پرتلفات ایران که 

در 4 مرداد 1366 و 20 مرداد1380 روی داده بود را یادآوری کردند. اما این یادآوری سبب نشد تلفاتی ندهیم.

|  
سنا

 ای
 |

| روزنامه نگار  |

| سینا قنبرپور  |

شماره : ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۰8۰۰۰878
تاریخ : ۱4۰۱/۵/۰۲

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

شماره : ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۰8۰۰۰879
تاریخ : ۱4۰۱/۰۵/۰۲

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

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

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

قانون  موضوع  هیات   13926031900800۴۴۷5 شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
به  علی  فرزند  بابهویزی  ملکی  آقای محمد  متقاضی  بالمعارض 
شماره شناسنامه 10 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  
32۴.۷5 مترمربع پالک 211۷ فرعی از ۷566 اصلی بخش 13 

کرمان واقع در زرند خیابان پرستار کوچه 3 خریداری از مالک 
رسمی آقای عباس نورالدینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  مدت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/5/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/5/23

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

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

قانون  موضوع  هیات   13926031900800۴۴96 شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
فرزند  زرندی  قندی  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  در  زرند  از  صادره  شناسنامه 5988  به شماره  حسین 
پالک  از  فرعی  پالک ۷98  مترمربع  مساحت 166.۴2  به  خانه 

بخش 13 کرمان  فردوس  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۷561
گردیده  محرز  قندی  آقای حسین  رسمی  مالک  از  خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/05/08 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/23

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : 1355605

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : 135526۷

ول
ت ا

نوب
ول

ت ا
نوب

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

نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیات   139560319008002۴33 شماره  رای  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
زارکوئی  خواجه  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1606 صادره از زرند 
مترمربع   293.36 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
در  واقع  اصلی   2288 پالک  از  فرعی   269 پالک 

زرند بخش 13 کرمان به آدرس خیابان زاهد 
خریداری از مالک رسمی  علی اکبر مرتضوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 

صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  اعتراض خود را به این 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/05/08 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/05/23

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  موضوع  اول  هیات   1۴016032603۴000  66۷
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  همدان  ملک 
حسین  فرزند  نصیر  رضائی  علی  آقای  متقاضی 
در شش  همدان  از  صادره   886 شناسنامه  بشماره 

متر   1۴5/99 بمساحت  خانه  باب  یک  دانگ 
مربع پالک 10۷۴0 فرعی از 1۷5 - اصلی واقع 
در حومه بخش دو خریداری از مالک رسمی 
گردیده  محرز  کشوری  محمود  سید  آقای 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/05/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/23

شماره : ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۰8۰۰۰874
 تاریخ :۱4۰۱/۰۵/۰۱

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

ملک زرند

شماره :۱4۰۱۶۰۳۲۶۰۳4۰۰۰7۰۱
تاریخ : ۱4۰۱/۰۵/۰4

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

همدان ناحیه دو

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1355165

حمید سلگی
رئیس ثبت اسناد و امالک

شناسه آگهی:135۷3۹0-شماره میم الف۷2۷

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

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

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   139۴60319008001630 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک 
موسی  فرزند  آبادی  حسین  میرزائی  حسین  آقای 
بشماره شناسنامه 61 صادره از زرند در یک باب گاوداری 
به مساحت 1۷1۷.55 مترمربع پالک 310 فرعی از پالک 

8020 اصلی واقع در بخش 13 کرمان زرند روستای 
واسط خریداری از محل  مالکیت سید بهاالدین 
تهامی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/05/08 

1۴01  تاریخ انتشار نوبت دوم : 05/23/

هیات  رای شماره 1۴0160319012000918  برابر 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
اشرف رفعتی فرزند كمال به شماره شناسنامه 
1022 صادره از سیرجان در یک قطعه باغ دارای 
 6۴23/92 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
مترمربع پالک 133۴ اصلی  واقع در حسن 
آباد شیخ ها خریداری از مالک رسمی آقای 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  آباده  اسماعیل 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/5/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/5/23

شماره : ۱4۰۱۶۰۳۱9۰۰8۰۰۰877
 تاریخ :۱4۰۱/۰۵/۰۱

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

ملک زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : 135515۹

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان-شناسه آگهی : 13555۹0
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ول
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ول
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ول
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پیامک شما را دربـاره 
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گیالن 

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
مطلوبی  جمعیت  املش  در  قرقاول ها  املش گفت: 
دارند و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  در  جواهردشتی  لطیف 
و  است  قرقاول  زیستگاه  بهترین  املش  شهرستان 
قرقاول  پرجمعیت  شهرستان های  از  می توان گفت 

می شود. محسوب  استان  در 
قرقاول  جمعیت  فراوانی  دالیل  از  یکی  افزود:  وی 
و  زندگی  برای  مناسب  اقلیم  شهرستان  این  در 
جوجه آوری این پرنده زیبای در حال انقراض است.
مردم  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  جواهردشتی 
هر  با  و  مخالف هستند  پرنده  این  با شکار  املش 

می کنند. جدی  برخورد  قرقاول  شکار  گونه 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
املش گفت: پرونده هایی در محاکم قضایی املش 
با شکارچیان  به علت درگیری مردم  وجود دارد که 

است. شده  تشکیل  املش  قرقاول های  غیرمجاز 
املش  در  دوستی  قرقاول  فرهنگ  افزود:  وی 
حفاظت  محلی  جوامع  که  است  شده  موجب 
حتی  و  باشند  داشته  پرنده  این  از  خوبی  بسیار 
اخیرا فردی جوجه های قرقاولی را که توسط شغال 

به  تبدیل  از  پس  و  نگهداری کرد  بود،  شده  شکار 
را  بچه ها  مادر  قرقاول  این  تخم های  شدن  جوجه 
زیست  محیط  اداره  پرسنل  حضور  با  طبیعت  در 

کرد. رهاسازی  شهرستان 
جواهر دشتی تصریح کرد: بافت و اقلیم و همچنین 
جمعیت  است که  شده  موجب  املش  مردمی  باور 

این پرنده در این شهرستان رو به افزایش باشد.
وی گفت: طبق سرشماری ها بهاره که در اردیبهشت 
در  قرقاول ها  جمعیت  شده  انجام  سال جاری  ماه 
از سال گذشته است و مرحله بعدی  بیشتر  املش 
آغاز خواهد شد. پاییز  دوم  نیمه  از  نیز  سرشماری 

جواهر دشتی خاطرنشان کرد: طبق سرشماری های 
این  جمعیت  شده  شنیده  آواهای  و  شده  انجام 

است. افزایش  به  رو  پرنده 
دریای  حاشیه  بومی  پرنده  این  است؛  گفتنی 
و  دانه ها  حشرات،  درختان،  برگ  از  بیشتر  خزر، 
می کند. تغذیه  تمشک  ویژه  به  جنگلی  میوه های 
و  می کند  پرواز  کم  ارتفاع  در  تورنگ  یا  قرقاول 
با  قرقاول  سرشماری  کوتاه  است،  او  پرواز  مدت 
ثبت  یا  و  مستقیم  مشاهده  گیری،  نمونه  روش 

می شود. انجام  صدا 

افزایش جمعیت قرقاول در املش  

 خانه بهداشت کارگری شرکت آبفا استان کرمان، توسط دکتر هادی بهداد 
مدیرکل  مصباح  مجتبی  حضور  با  و  مردم  وزارت  اجتماعی  امور  کل  مدیر 
آبفا  شرکت  مدیرعامل  عبدیان  استان کرمان،  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار 

افتتاح شد. و مسئولین  از مدیران  و جمعی  استان کرمان 
گفتنی است خانه کارگری با استناد به اصل 29 قانون اساسی و ماده 1۴۷ 
کارگاه های  در   )PHC(اولیه بهداشتی  خدمات  ارائه  منظور  به  کار  قانون 
با مشارکت  به کارگران  بهداشتی  اولیه  ارائه خدمات  نفر شاغل،   ۴99-500
آموزش  و  درمان  بهداشت،  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون،کار  وزارتخانه های 
تامین  هدف  با  بهداشت  خانه های  اجتماعی  تامین  سازمان  و  پزشکی 
مناسب  رفتارهای  ایجاد  و  دانش  ارتقاء  و  آنها  خانواده  و  سالمت کارکنان 
توجه  با  و  می شوند  ایجاد  محیط کار  سالم سازی  و  کارگران  در  بهداشتی 
به اینکه شرکت آبفا استان کرمان، دومین مجموعه بزرگ منابع انسانی با 
ایجاد  است،  استان  در مرکز  پرسنل   600 و حدود  استان  در  پرسنل   1850
خانه بهداشت کاری امری ضروری بود که با همت مسئولین مربوطه این 

یافت. تحقق  مهم 

مومنی- فرمانده انتظامي استان، از رفع تصرف 62 هزار و 365 مترمربع از اراضی ملی 
به ارزش 111 میلیارد تومان در گلستان خبر داد

 سردار »سعيد دادگر« در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: با توجه 
به اهمیت حفظ منابع طبیعی و تأکیدات سلسله مراتب فرماندهی فراجا در این حوزه، 
اولين مرحلۀ طرح استاني مبارزه با زمين خواري با جدیت در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی گلستان با همکاری اداره کل منابع طبیعی و هماهنگی با 
مراجع قضائی قرار گرفت.وی افزود: ماموران با اشراف اطالعاتی و هماهنگی با مراجع 
ذیصالح، موفق به کشف 11 فقره تصرف غیرمجاز اراضی ملی در شهرستان های گرگان، 

علی آباد کتول، آزادشهر و مینودشت به متراژ 62 هزار و 365 مترمربع شدند.
فرمانده انتظامي استان گلستان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش زمین های 
مورد نظر، بیش از 111 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در همین راستا 11 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شدند.سردار دادگر افزود: شهروندان می توانند در صورت اطالع از هرگونه موارد 
مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه 110 به پلیس اطالع دهند تا اقدامات 

قانونی در این راستا انجام شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج گفت: اعضای شورای ششم شهر کرج با ۷ رأی 
مجید حاجی غالم سریزدی را به عنوان دومین شهردار کرج در ششمین دورۀ مدیریت 

شهری انتخاب کردند.
 علی قاسم پور در پایان صحن علنی شورای شهر در جمع اصحاب رسانه با اشاره به 
شرح ماوقع شصت وپنجمین جلسۀ رسمی شورای شهر کرج بیان کرد: منوچهر غفاری 
با 6 رأی از حضور در کرسی شهرداری کرج بازماند و مجید حاجی غالم سریزدی با 
رأی حداکثری اعضای شورای شهر کرج به سمت شهردار کالنشهر کرج منصوب شد.
سخنگو و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: امروز مقرر 
شده بود ۴ گزینه انتخابی شهرداری برنامه های خود را به شورا ارائه کنند که سید مازیار 

حسینی به دلیل مسئولیت در وزارت دفاع انصراف داد.
قاسم پور بیان کرد: علی سلطانی مقدم نیز بعد از ارائۀ برنامه، انصراف خود را اعالم کرد؛ 
البته قدردان تالش های وی هستیم و بر این  اساس، انتخاب شهردار کرج، با رقابت 

بین مجید سریزدی و منوچهر غفاری و با حضور 13 عضو شورای شهر برگزار شد.
سخنگوی شورای شهر کرج گفت: شهردار منتخب پس از طی مراحل قانونی و تأیید 

وزارت کشور فعالیت خود را در شهرداری کرج آغاز می کند.

خانه بهداشت کارگری شرکت آبفا 
استان کرمان افتتاح شد

اولین مرحله طرح مبارزه 
با زمین خواری در گلستان

مجید حاجی غالم سریزدی 
شهردار کرج شد

| کرمان  | | گلستان | | البرز  |

احداث 100 واحد 
مسکونی طرح نهضت 

ملی مسکن در شهر کهک 

قم  استان  مسکن  بنیاد  کل  قم-مدیر 
طرح  مسکونی  واحد   100 احداث  از 
کهک  شهر  در  مسکن  ملی  نهضت 
ظهر  از  پیش  بلدی  داریوش  داد.  خبر 
استاندار  شاهچراغی  بازدید  در  جمعه 
ملی  نهضت  طرح  اجرایی  روند  از  قم 
در  داشت:  اظهار  کهک  شهر  در  مسکن 
حال حاضر 92 نفر در این طرح ثبت نام 
در  نفر   10 و  تأیید  نفر   82 کرده اند که 
ولی  هستند،  حساب  افتتاح  مراحل 
قم  استان  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن 
را  مسکونی  واحد   100 اجرایی  عملیات 

است. کرده  آغاز 
مدیر کل بنیاد مسکن استان قم با بیان 
مسکونی  واحد  اجرایی  عملیات  اینکه 
طرح اقدام ملی مسکن در شهر کهک از 
کرد:  ابراز  است،  آغازشده  اردیبهشت ماه 
هر بلوک این ساختمان ها ۴ واحدی در 

2 طبقه 2 واحدی احداث می شود.
نقشه های  طبق  داد:  ادامه  بلدی 
ملی  نهضت  طرح  واحد  هر  اجرایی، 
 85 متراژ  به  کهک  شهر  در  مسکن 

می شود. احداث  مترمربع 
محدودیتی  هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ملی  اقدام  طرح  در  ثبت نام  برای 
ندارد، تصریح  مسکن در شهر کهکوجود 
پیش بینی شده  زمان بندی  طبق  کرد: 
در  و  تکمیل  ماه   18 از  واحد کمتر  این 

گرفت. خواهد  قرار  مردم  اختیار 

بیرجند- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی از تخصیص پنج میلیارد و 605 میلیون تومان 
اعتبار از محل اعتبارات ملی سال 1۴00 به حوزه محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست 

استان خبر داد.
به  اشاره  با  با رسانه ها  اسدهللا حاتمی در گفت وگو 
موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: این 
به  باالیی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  دارای  استان 

است. جانوری  و  پوشش گیاهی  لحاظ 
اهمیت  بر  رو  پیش  اینکه شرایط  بیان  با  حاتمی 
تخصیص اعتبار مناسب در راستای حفاظت از محیط 
زیست می افزاید، ادامه داد: پنج میلیارد و 605 میلیون 
تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی سال 1۴00 به حوزه 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط 

زیست خراسان جنوبی اختصاص یافت.
و  طرح ها  اعتبار  این  تخصیص  با  کرد:  اظهار  وی 
پروژ ه های متعدد و مختلفی در این حوزه در استان 

تعریف شده و در حال اجرا است.

و خرید  احداث سد ذخیره آب  بیان کرد:  حاتمی 
تانکر، خرید تجهیزات نوین پایش مناطق )پهباد(، 
تاالب  در  زیرساخت های گردشگری  و  بستر  ایجاد 
کجی نمکزار نهبندان و اجرای عملیات تثبیت مرز در 
تاالب نهبندان از جمله طرح های در حال اجرا است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
آبیاری عرصه های کاشته شده از سنوات قبل، تعمیر 
اجرای عملیات  بانی،  پاسگاه های محیط  تجهیز  و 
سرشماری وحوش در مناطق تحت مدیریت و ایجاد 
زیستگاه غنی از مواد غذایی به منظور تثبیت جمعیت 
پرنده نادر و در معرض خطر انقراض هوبره در منطقه 
برنامه ریزی  دیگر طرح ها  از  پترگان  حفاظت شده 

شده و در حال انجام است.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  این  از  پیش 
میلیون   595 اختصاص  از  از  جنوبی  خراسان 
 1۴00 سال  ملی  اعتبارات  محل  از  اعتبار  تومان 
ایستگاه های  رسانی  بروز  و  تجهیز  تکمیل،  برای 

داد. خبر  استان  در  هوا  کیفی  سنجش 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی:

5 میلیارد تومان به محیط زیست طبیعی 
خراسان جنوبی اختصاص یافت

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی با بیان اینکه 

شرایط پیش رو بر اهمیت 
تخصیص اعتبار مناسب در 

راستای حفاظت از محیط زیست 
می افزاید، ادامه داد: پنج میلیارد و 
605 میلیون تومان اعتبار از محل 
اعتبارات ملی سال 1۴00 به حوزه 

محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی اختصاص یافت

سارا پرویزی ساالر _همدان| معاون ساخت و نگهداری راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل کشور وضعیت استان همدان 
را در حوزه ساخت راه های ارتباطی را باالتر از ُنرم کشوری دانست و بیان کرد: آن چیزی که امروز در استان همدان نیاز است عمدتا در راستای تامین 
اعتبارات مناسب در جهت روکش آسفالت، حفظ و ارتقا ضریب ایمنی شبکه  موجود، ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز و نصب عالئم هشداری است 

تا کاربر بتواند به راحتی و ایمنی در شبکه ارتباطی حرکت کند.

معاون سازمان راهداری 
اعالم کرد:

برخورداری ۹۹ درصد 
روستاهای استان همدان 

از راه های ارتباطی
راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون 
فرعی و روستایی سازمان راهداری و 
بیان کرد: ضریب  نقل کشور  و  حمل 
استان  روستایی  راه های  برخورداری 
که  ُنرم کشور  از  درصد   99 با  همدان 

است. باالتر  بوده  درصد   82
ظهر  از  پیش  مقبلی،  خداداد   
پنجشنبه ششم مرداد ماه همزمان با 
سفر هیات دولت به استان با بازدید 

اسدآباد  گردنه  راهدارخانه  مرکز  از 
)رسول آباد( در جمع راهداران استان 
راهداری  مسئولیت  حوزه  عنوان کرد: 
برخوردار  باالیی  بسیار  حساسیت  از 
است و در نتیجه یک  اشتباه در حوزه 
.... ممکن است عالوه  و  ایمن سازی 
بر از دست  رفتن اموال فرد جان آنها 

بیافتد.   خطر  به  نیز 
توسعه  و  هرگونه  داد:  ادامه  وی 
از  اعم  حوزه ای  هر  در   فعالیتی 
و...   صنعتی  فرهنگی،  اجتماعی، 
راه  ساخت های   زیر  توسعه  نیازمند 
آن  بتواند  تا  است  نقل  و  وحمل 
فعالیت آغاز شود زیرا در عصر حاضر 
زندگی بدون حمل و نقل  امکان پذیر 

نیست در واقع از ابتدای پیداش بشر 
مسئله  به  وابسته   وی  زندگی  نیز  

است. بوده  ونقل  حمل 
راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون 
فرعی و روستایی سازمان راهداری و 
حمل و نقل کشور اظهار کرد: همدان 
بعنوان حلقه واصل و چهارراه ارتباطی 
و  غرب  استان های  به  کشور  مرکز 
جنوب غربی است و به همین دلیل 
و  راه  وزرات  برای  زیادی  اهمیت  از 
شهرسازی برخوردار است که با همین 
نگاه اقدامات خوبی در حوزه راه سازی 

است. صورت گرفته  راهداری  و 
همدان- راه  آزاد  داد:  ادامه  مقبلی 
مهمی  اقدامات  همین  از  یکی  تهران 

نگاه  با  دولت ها  که  است  موثری  و 
تردد  ایمنی  و  ایجاد کرده  توسعه ای 
جاده ای  نقل  و  حمل  در  تسریع  و 
است  فراهم کرده  ما  برای کابران  را 
بهره مند  آن  از  مردم  سال هاست  و 

ند. می شو
 1۴00 در سال  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته  صورت  اقدامات  ریالی  ارزش 
تومان  میلیارد   350 با  همدان  در 
اقدامات  این  البته  است، اضافه کرد: 
کافی نیست و با تخصیص بودجه به 
شبکه نگهداری راه ها در  سفر ریاست 
حوزه  مشکالت  از  بسیاری  جمهوری 

شد. خواهد  راهگشا  راه 
راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون 

فرعی و روستایی سازمان راهداری و 
حمل و نقل کشور با ابراز اینکه ضریب 
استان  روستایی  راه های  برخورداری 
که  نرم کشور  از  درصد   99 با  همدان 
82 درصد است باالتر بوده، ابراز کرد: 
باید  و  هستند  تولید  مولد  روستاها 
تولیدات  اینکه  برای  زیرساخت های 
مصرف  بازار  به  راحتی  به  را  خود 

شود. فراهم  برسانند 
کیلومتر  هزار   150 از  کرد:  بیان  وی 
سراسر  روستایی  و  فرعی  راه های 
کشور 113 هزار کیلومتر راه روستایی و 
3۷ هزار کیلومتر راه فرعی اختصاص 
داده شده که برای ایمنی و نگهداری 
بر  افزون  مبلغی  سالیانه  راه ها  این 
داریم  نیاز  تومان  میلیارد  هزار   55
کریدور  کیلومتر  هزار   12 همچنین  
مانند  فوری  اقدامات  نیازمند  شهری 
ایمنی سازی است  و  آسفالت  روکش 
که سالیانه بین 3 تا ۴ هزار میلیارد 

است. نیاز  اعتبار  تومان 
راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون 
راهداری  سازمان  روستایی  و  فرعی 
و حمل و نقل کشور در خاتمه عنوان 
ما  ارتباطی  شریان های  و  راه  کرد: 
فعالیت  و  محرک  موتور  عنوان  به 
می شود  محسوب  کشور  اقتصادی 
نظر  از  بتوانیم  ما  بنابراین هرچقدر  و 

ایمنی و تردد سطح سرویس مناسبی 
فراهم کنیم اقدامی در حوزه اقتصادی 

داده ایم. انجام  کشور 
گفتنی است در پی لغو به یکباره سفر 
وزیر راه و شهرسازی به استان همدان 
افتتاح پروژه های راه و شهرسازی  به 

هفته دولت موکل شد.
خبرنگار   سئوال  به  پاسخ  در  وی 
در  گرفته  صورت  اقدامات  بر  مبنی 
خصوص مشکالت تردد و ایمن سازی 
محورهای گردشگری گنجنامه و مسیر 
اسدآباد،  گردنه  حادثه خیز  و  پرتردد 
دوبانده  یا  ساخت  کرد:  تشریح 
باید  گردشگری  مسیرهای  کردن 
استان  نمایندگان  یا  استاندار  توسط 
مورد  و مسیر  در مجلس طرح شده 
نظر مورد مطالعه از نظر عدد ترافیک، 
در  بررسی  مورد  تصادفات  و…  عدد 
کمیسیون ماده 23 واقع شده و نهایتا 
و  به شرکت ساخت  تایید  در صورت 
محول  کشور  نقل  و  حمل  زیربنای 
این  ایمن سازی  راستای  می شود.در 
از  خوبی   بسیار  اقدامات  مسیرها 
جمله تعریض مسیرها، ترمیم روکش 
آسفالت، تجهیز روشنایی جاده، نصب 
چراغ مه شکن در دوسال اخیر صورت 
گرفته که موجب کاهش حوادث این 

است  شده  محورها 

گزارش ویژهوضعیت ساخت راه های ارتباطی استان همدان باالتر از نُرم کشوری

معاون ساخت و نگهداری 
راه های فرعی و روستایی 
سازمان راهداری و حمل 

و نقل کشور اظهار کرد: 
همدان بعنوان حلقه واصل و 
چهارراه ارتباطی مرکز کشور 

به استان های غرب و جنوب 
غربی است و به همین 

دلیل از اهمیت زیادی برای 
وزرات راه و شهرسازی 

برخوردار است که با همین 
نگاه اقدامات خوبی در حوزه 
راه سازی و راهداری صورت 

گرفته است

 روستاها مولد 
تولید هستند و باید 

اینکه  برای  زیرساخت هایی 
تولیدات خود را به راحتی 

به بازار مصرف برسانند 
فراهم شود
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 سیل در منطقه َکن/ بارش شدید باران پنجشنبه شب سبب وقوع سیل در منطقه کن تهران و امامزاده داود )ع( شده است. بر اثر این رخداد تاکنون ۷ نفر جان خود را از دست 
داده اند و ۱۴ نفر مفقود شده اند. عملیات جستجوی افراد و ایمن سازی محل همچنان ادامه دارد./ احمد معینی جم

عکس:  ایرنا

نشست نقد و بررسی کتاب »کمدی در گذر زمان« برگزار 
می شود. به گزارش ایسنا، نشست هفتگی شهر کتاب در روز 
سه شنبه، 11 مرداد از  ساعت 15 به نقد و بررسی  این کتاب 
اختصاص دارد که با حضور سعید اسدی، سعید عقیقی، 

عظیم طهماسبی و ستاره عارف کشفی برگزار می شود.
در خبر برگزاری این نشست آمده است: به تازگی کتاب 
»کمدی در گذر زمان« نوشته  »ست لرر« با ترجمه  ستاره 
عارف کشفی به همت انتشارات نیلوفر منتشر شده است. 
این مجموعه نگاهی است چند وجهی به ارزش های عمیق 

انسانی و اجتماعی کمدی در دل تحوالت تاریخی آن.
ست لرر، مدرس این مجموعه در بیست وچهار درس گفتار، 
تاریخ کمدی را از ابتدای شکل گیری اش در جشنواره های 
دیونیسوسی یونان تا امروز با توجه به زمینه های تاریخی-
رویکردهای  از  مسیر  این  در  و  کرده  بررسی  اجتماعی 
بهره گرفته  روانشناسی  و  انسان شناسی  جامعه شناسی، 
است. پروفسور لرر، چنان که خود در درس گفتار اول این 
»پیرنگ«،  »زبان«،  عنصر  چهار  می کند،  اشاره  مجموعه 
به عنوان  را  »شخصیت«، و »موقعیت زمانی و مکانی« 
ستون های اصلی روایات کمیک در نظر می گیرد و با عنایت 
به آرای سه نظریه پرداز معاصر زیگموند فروید، میخائیل 
باختین و سوزان سانتاگ، سیر تطور این چهار عنصر را 
در ابعاد مختلف از یونان و روم باستان تا قرون وسطی، 
رنسانس، قرن هجدهم و دوران مدرن بررسی و تحلیل 

می کند.
عالقه مندان می توانند این نشست را از اینستاگرام مرکز 
کانال   ،ketabofarhang نشانی  به  شهرکتاب  فرهنگی 
تلگرام bookcitycc و صفحه  این مرکز در سایت آپارات 

پیگیری کنند.

ما دل سپرده ایم به گریه برای هم

باران به جای من، من و باران به جای هم

 ابری گریست در من و در وی گریستم

تا دم زنیم دم زدنی در هوای هم

ما تاب خورده ایم که ما قد کشیده ایم

گهواره های چابک مان دست های هم

 باری به پایبندی هم پیر می شویم

تا پیر می شوند درختان به پای هم

غم نیست نیستن که همه در تداومیم

چون ابتدای یک دگر از انتهای هم

تنها صداست آنچه در این راه ماندنی است

خوش باد زنده ماندن مان در صدای هم

حسین منزوی

به  نگاهی  »به جست وجوی گلستان:  کتاب 
ناستین  نوشته  ابراهیم گلستان«  قصه های 
آثار  بررسی  و  نقد  هدف  با  جوادی  )آسیه( 
گلستان منتشر شد.به گزارش هنرآنالین، در 
این اثر، مجموعه آثار ادبی ابراهیم گلستان از 
نویسندگان داستان کوتاه، مورد تحقیق و نقد 
قرار گرفته است. مولف کوشیده در کتاب »به 
قصه های  به  نگاهی  جست وجوی گلستان: 
خواننده  برای  را که  آنچه  ابراهیم گلستان« 
خاص و عام جذاب است و او را به خالقیت 
این نویسنده راهنمایی می کند در کتاب بازتاب 
دهد.ناستین )آسیه( جوادی در توضیح سبک 
نگارش این کتاب توضیح داده است: »روشی 
که برای بررسی کتاب  انتخاب کردم در مرحله 
اول خواندن کلیه آثار در دسترس بود. سپس 
تک تک آثار به ترتیب تاریخ نگارش قصه، رمان 
و نمایشنامه دوباره خوانده و یادداشت برداری 
به  است  شده  سعی  تحقیق  این  در  شد. 
و  زنان  بیرونی  و  درونی  شناخت شخصیت 

مردان از دید نویسنده پرداخته شود«.
ساختار کلی کتاب ها بر این اساس است که 
ابتدا به شرح مختصر قصه، رمان یا نمایشنامه 
دو دسته  به  می  پردازد. سپس شخصیت ها 
مرد و زن تقسیم شده و معرفی مختصری از 

آن ها به دست می  دهد. در ادامه، اثر را بررسی 
به  یادداشتی  طی  انتهای کتاب  در  و  کرده 

جهان بینی نویسنده اشاره ای دارد.
نویسنده به طور مشخص به چهار کتاب گلستان 
که هر یک، مجموعه داستان هستند پرداخته 

است.
1. »آذر، ماه آخر پاییز« شامل هفت داستان، 
نقش جهان  چاپخانه   ،132۷ یکم  چاپ 
-چاپ های بعدی 13۴8، 1351، 1355. چاپ 

.13۷3 پنجم 
2. »شکار سایه« شامل چهار داستان، چاپ 
چهارم  چاپ  می هن،  چاپخانه   ،133۴ یکم 

.13۷3
3. »جوی و دیوار تشنه« شامل ده داستان، 
تهران-  روزن  انتشارات   ،13۴6 یکم  چاپ 
چاپ های بعدی 13۴8، 1350، 1355، 13۷2 

نیوجرسی. روزن  انتشارات 
۴. »مد و مه« شامل سه داستان، چاپخانه 
انتشارات  میهن 13۴8، چاپ  چهارم 13۷3 

نیوجرسی. روزن 
به  نگاهی  »به جست وجوی گلستان:  کتاب 
ناستین  نوشته  ابراهیم گلستان«  قصه های 
در  تومان  قیمت 60 هزار  با  )آسیه( جوادی 

است. شده  منتشر  انتشارات کوله پشتی 

کتاب »به جست وجوی گلستان: نگاهی 
به قصه های ابراهیم گلستان« منتشر شد

آبخوان

بررسی »کمدی در گذر زمان« 
در شهر کتاب

کارزار

انتشارات: چشمه
تهران(  در   1319 )متولد  آبراهامیان  یرواند 
است.  ایران  زاده  ارمنی-آمریکایی  تاریخ نگار 
او در سال 1329 به بریتانیا مهاجرت نمود و 
در سال 13۴2 درجٔه کارشناسی و کارشناسی 
ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. 
آبراهامیان پس از مهاجرت به آمریکا موفق به 
گرفتن دکترای خود، در سال 13۴8 از دانشگاه 
و  پرینستون  دانشگاه های  در  او  کلمبیا شد. 
آکسفورد به تدریس »تاریخ ایران« پرداخت 
شهر  دانشگاه  باروک  کالج  در  اکنون  هم  و 
نیویورک )CUNY( به تدریس تاریخ جهان 
در  آبراهامیان  است.  مشغول  خاورمیانه  و 
مقوله »تاریخ ایران معاصر«، از برجسته ترین 

می شود. محسوب  تاریخ نگاران 
ایران«  سیاست  در  »مردم  معرفی کتاب  در 
آمده: »موضوع محوری پژوخش های یرواند 
آبراهامیان در این کتاب، تغییرات و تحوالتی 
است که نه از گذر گفت وگوها و بده بستان های 
بسته،  درهای  پشت  حرفه ای  سیاستمداران 
یا  خیابان  در  مردم  حضور  واسطه  به  بلکه 

همبستگی اصناف و جمعیت ها برای رسیدن 
به خواست هایی جمعی به دست آمده. این 
بی قدرتان  قدرتی می گویند که  از  پژوهش ها 
جامعه دارند و از نقشی عمده که در شماری 
البته  و  داشته اند  ایران  تاریخ  گره گاه های  از 
این نقش آفرینی همیشه هم به حماسه هایی 
شورآفرین نینجامیده و گاه ناکامی هایی حاصل 
داده اند.  باد  به  را  نسل هایی  زندگی  آورده که 
ضعف هایی  و  قوت ها  بررسی  مقاله ها  این 
چند نمونه از جنبش های مردمی در فرازهای 
تاریخی مهم این سرزمین اند، چند و چونی در 
این پرسش که آدم های کوچه و خیابان چطور 
کوشیده اند فردایشان را بهتر کنند، کجاها موفق 

بوده اند و کجاها شکست خورده اند.«

| مردم در سیاست ایران | 
| یرواند آبراهامیان |
| مترجم: بهرنگ رجبی |

| نمایش مستندی شاعرانه از بخشی 
از فرهنگ ایران در مسکو |

علیرضا  کارگردانی  به  »ایساتیس«  سینمایی  بلند  مستند 
دهقان به عنوان رویداد ویژه شب پایانی دهمین دوره جشنواره 
می رود.  پرده  روی  »داکر«  مسکو  مستند  فیلم  بین المللی 
به گزارش مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم مستند 
در  که  دهقان  علیرضا  کارگردانی  به  »ایساتیس«  سینمایی 
دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو »داکر« 
حضور دارد، به عنوان فیلم اختتامیه این رویداد پخش می شود. 
دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو »داکر« از 15 
تا 2۴ آگوست مصادف با 2۴ مرداد تا 2 شهریورماه 1۴01 در 
شهر مسکو برگزار خواهد شد. »ایساتیس« مستندی شاعرانه 
از بخشی از فرهنگ ایران به روایت چهار عناصر طبیعت است. 

| »باغ وهمی شیشه ای« 
در سیمرغ اجرا می شود |

افشاری  امید  به کارگردانی  شیشه ای«  وهمی  »باغ  نمایش 
تماشاخانه  در  مرداد   20 از  افشاریان  سجاد  تهیه کنندگی  و 
سیمرغ به صحنه می رود. به گزارش مهر، نمایش »باغ وهمی 
شیشه ای« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی امید افشاری و 
تهیه کنندگی سجاد افشاریان قرار است از 20 مرداد ماه و بعد از 
اخذ مجوزهای الزم در تماشاخانه سیمرغ به صحنه برود. این 
اثر نمایشی برداشتی آزاد از نمایشنامه »باغ وحش شیشه ای« 
دچار  شخصیت ها  و  روابط  اجرا  در  است که  ویلیامز  تنسی 
»باغ  است:  آمده  نمایش  این  توضیح  در  شده اند.  تغییراتی 
با ظاهری  آدمیان  تنهایی  از  است  روایتی  وهمی شیشه  ای« 
نور  درخشش  هنگام  به  درونشان  زشتی های  که  شیشه ای 
نمایان می شود، انسان هایی که تنها در تاریکی زیبا می مانند.

| سینما  |

| تئاتر |

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای ش ۲۱- ۱4۰۱

- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای  سال 1401 :)16,656,650,250ریال  (
-   مبلغ تضمین شركت درمناقصه : )832,832,513ریال  (

- محل پروژه : شهرستان پیشوا , بعد از روستای جلیل آباد , شهرك صنعتی پیشوا تلفن : 36۷44۷01
-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   8/  5 / 1401 می باشد .

1401 /5 /  1۹ 1401 الی ساعت 16 تاریخ   /  5 /8 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  
1401 /5 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ  30/

1401/5/30 در دبیرخانه شركت  - پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه بانكی می بایست عالوه بر بارگذاری ، به صورت فیزیكی تا ساعت 13 تاریخ  
ثبت شده و تحویل داده شود .

1401 /6 /1 - زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 10 صبح  تاریخ 
-   محل گشایش پیشنهادها: دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشانی سهروردی شمالی كوچه 
شهید محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت فنی و تلفن : 021-88۷61038

http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملی اطالع رسانی  www.tehraniec.ir
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز تماس 41۹34-021 داخلی 4 دفتر ثبت نام : 88۹6۹۷3۷                                                      
    شرکت شهرکهای صنعتی تهران

شناسه آگهی۱۳۵۶۶۵۲-شماره میم الف۱7۲۱ 

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات)احداث و نگهداری فضای سبز در شهرك صنعتی پیشوا(به شماره 
)2001001051000022( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه های صالحیت  پایه 5 رشته 
كشاورزی  از سازمان برنامه و بودجه كشور و تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
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تاریخ انتشار نوبت اول:  1۴01/05/08-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/05/10

پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرک صنعتی پیشوا

آبشار بان گنبد در استان ایالم واقع است. آبشار بان 
گنبد در جنوبی ترین منطقه عشایری سرابباغ و در 
ابتدای آبریز بخش کالت مورموری قرار دارد. رودخانه 
بان گنبد به عنوان شریک و خروجی رودخانه دویرج 
به )خرگهی( معروف  در محاوره محلی  آبدانان که 
است، پس از گذشتن از روستاهای سرپله، ماهوته 
و زمین ها و ارتفاعات کاسه ماس، مناطق عشایری 
و  طبیعی  آبشار  ماهی،  زنگل  و  هله  هل  شلت، 
دل انگیز بان گنبد را در یک منطقه بکر و جذاب به 
فصل  و  زمستان  ایام  در  آبشار  می آورد.این  وجود 
با  و  است  برخوردار  زیادتری  آب  از حجم  بارندگی 
وجود نبود راه دسترسی مناسب ساالنه میزبان جمع 
زیادی از گردشگران، ورزشکاران و کوهنوردان است. 
این آبشار در 30 کیلومتری جنوب آبشار ماهوته و در 
20 کیلومتری جنوب آبشار له ریو قرار گرفته است. 
منطقه عشایری و پر جاذبه بان گنبد در ۴0 کیلومتری 
جنوب شرقی آبدانان قرار دارد و به عنوان یکی از آثار 
ماندگار دوره ساسانیان، در سال 1390 در فهرست آثار 
ملی و فرهنگی ثبت شده است. در این حال نداشتن 

ایجاد  برای  نیاز  مورد  اعتبار  فقدان  مناسب،  جاده 
امکانات رفاهی و ناآشنایی مردم با این اثر طبیعی 
باعث شده مسافران و گردشگران سایر استان ها از 
طراوت این آبشار بزرگ و دلربا محروم باشند. زاللی 
و شفافیت آب، بکر بودن فضاهای پیرامونی، تمیز 
بودن، سرسبزی و پوشش های متنوع  بهداشتی  و 
گیاهی منطقه و همچنین وجود پرندگان و آبزیان 

متنوع و رنگارنگ از مهمترین مزیت ها و داشته های 
ارتفاع  زیاد،  عمق  است.  آبدانان  گنبد  بان  آبشار 
مطلوب، وجود سنگواره های رنگین، ماهیان گوناگون 
و آبزیان مهاجر و طبیعت سنگی از دیگر جذابیت های 
کم نظیر آبشار بان گنبد است. آبشار بان گنبد پس 
از آبشارهای ماهوته و میانه وار سومین آبشار بکر و 
از مردم  زیادی  این شهرستان است. شمار  دلپذیر 
استان ایالم در طول سال برای دیدن این آبشار به 

این منطقه مسافرت می کنند.

آبشار بان گنبد )تاف بون گمه(، آبدانان


