
 پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی حوادث سیل اخیر

در پی حادثه خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقالب اسالمی در پیامی 
ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان، از حضور سریع مسئوالن و تالش گروه های امدادی 
برای کمک به سیل زدگان تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را خواستار 
شدند. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا خامنه ای، در متن پیام رهبر 

انقالب آمده است: »حادثه  مهیب و خسارت بار سیل...

رئیس پارک ملی توران از وضعیت 
حفاظتی این زیستگاه و انتقادات 

مطرح شده می گوید

اعداد دروغ نمی گویند 
 حفاظت توران 
بهتر شده است

»پیام ما« از مشاغل وابسته به تولید 
زغال زاگرس گزارش می دهد

 با یارانه نمی توانیم 
عاشق زاگرس باشیم

 مدیریت موسمی بحران 
 محمود میرلوحی در گفت وگو با »پیام ما«: پیشرفت دانش بشری و فناوری های نوین باعث شده آن چه به عنوان »حوادث غیرمترقبه« می شناسیم، دیگر »غیرمترقبه« نباشند

۱۵ سال پس از تشکیل سازمان مدیریت بحران، با بروز هر حادثه ضعف های قانون عیان می شود

| روزنامه نگار |

| هیژا طهماسبی |

نقدی بر متن پیش نویس 
قانون تشکل های اجتماعی

پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی، در مرکز 
پژو هش های مجلس شورای اسالمی تهیه و تدوین 
و در تیرماه سال جاری منتشر شد. نوشتار حاضر در 
دو بخش به ایرادات اساسی شکلی و ماهوی این 
پیش نویس و ضرورت و اهمیت نقد و بررسی آن 

توسط فعاالن مدنی، در این اجمال می پردازد.
بخش اول

تقنین از دو مرحله »قانون گذاری« و »قانون نگاری« 
مرحله،  دو  این  از  کدام  هر  و  شده  تشکیل 
بایسته های خود را دارا است. در مرحله قانونگذاری 
چند  هر  است.  نشده  رعایت  سودمندی«  »اصل 
قانونی است  دنبال رفع خال  به  این پیش نویس 
اما با ایجاد ساختارهای ذیل شورایی تحت عنوان 
»شورای توسعه مشارکت اجتماعی« موضوع ماده 
۶ ، با ترکیب و احصا اعضایی حاکمیتی در شورای 
محلی، شورای استانی و شورای ملی، ساختاری 

دولتی و امنیتی را ایجاد کرده است.

گزند سیل به گزند سیل به 250250 خانه یزد خانه یزد
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی: افزایش سطح معابر باعث 

شده خانه های بافت تاریخی یزد به گودی بیفتند و این وضعیت خطرناک است
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| رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم  |

| مهدی زارع |

مدیریت بحران پیشگیرانه 
ضروری است

باری دیگر سیالب گسترده و فراگیر در پی بارش های 
بخش  فراگرفت.  را  کشور  نقاط  بیشتر  تابستانه 
وسیعی از منطقه سیالب زده این بار در مرکز و البرز 
جنوبی قرار داشت. یکی از سوال های مهمی باید به 
آن پاسخ داد ای است: آیا این مناطق برای نخستین 
بار است که درگیر سیالب شده اند، یا اتفاقی تکراری 
در تمام این مناطق به صورت سیالب های مخرب 
بار دیگر در مرداد 1401 رخ داده است؟ مرور  یک 
ساده ای بر حوادث گذشته موید این است که سیالب 
5 مرداد 1401 دقیقا ۶8 سال پس از سیالب 5 مرداد 
1333 امامزاده داود رخ داد. سیالب های روستاهای 
بخش بلده نور که در ۶ مرداد 1401 رخ داد، در 8 و 
12 مرداد 1400 و ماه های مشابه سال های قبل هم 
بود. سیالب در جاده کرج – چالوس در   رخ داده 
2۷ فروردین 1341 و در تجریش در 4 مرداد 13۶۶ 
تلفات و خسارت های متعددی در محدوده استان 

تهران به بار آورده است.

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )خرید 70 کیلومتر لوله فوالدی 3/4 اینچ گرید B به ضخامت 0/۱۱3 اینچ و ۱۵ کیلومتر لوله فوالدی 6 اینچ گرید B به ضخامت 
0/۱72 اینچ و ۱6 کیلومتر لوله فوالدی 4 اینچ گرید B به ضخامت 0/۱72 اینچ( به شماره 200۱093۱640000۵4 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. 
۱40۱ می باشد.  /0۵ /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.

۱40۱ /0۵ مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:   ۱8/
۱40۱ /06 /0۱ 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: 034-3۱326000 

شماره فکس: 034-3323966۱
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 02۱-4۱934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8۵۱93768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 01-30
 B به ضخامت 0/۱۱3 اینچ و ۱۵ کیلومتر لوله فوالدی 6 اینچ گرید B خرید 70 کیلومتر لوله فوالدی 3/4 اینچ گرید(

به ضخامت 0/۱72 اینچ و ۱6 کیلومتر لوله فوالدی 4 اینچ گرید B به ضخامت 0/۱72 اینچ (

200۱093۱640000۵4کد فراخوان۱40۱/0۵/08تاریخ چاپ نوبت اول۱20مدت زمان اجرا)روز(

8/000/000/000مبلغ تضمین)ریال(1401/05/09تاریخ چاپ نوبت دومدوتعداد مرحله

شناسه آگهی : 1355540

ت دوم
نوب

تلفن سفارش 021-۸۸۴۶1۴۷۹

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از اختالل در توزیع آب در این استان به دلیل سیالبی 
شدن رودخانه زاینده رود خبر داد و گفت: گل آلود شدن 
رودخانه باعث افزایش کدورت آب در تصفیه خانه بابا 
شیخعلی و کاهش عملکرد این تصفیه خانه شده است. 
منصور شیشه فروش روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هم اینک برخی مناطق استان اصفهان با 

قطعی و افت فشار آب مواجه است.
تصفیه  واحد  بزرگترین  باباشیخعلی  خانه  تصفیه   «
در  است که  اصفهان  استان  آشامیدنی  آب  تامین  و 
سال های اخیر به سبب برخی حوادث غیر مترقبه از 
قبیل سیالبی شدن رودخانه یا ریزش مواد نفتی به 
زاینده رود دچار اخالل در عملکرد شده که  پیامد این 
از  بزرگی  بخش  شرب  آب  موقت  قطعی  حوادث،  

است.« بوده  استان  ساکنان 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین 
با اشاره به  سیل و آبگرفتگی چاه تامین آب شرب 
سه روستای بخش مهردشت و تامین اضطراری آب 
در این مناطق اظهار داشت: این مشکل با محوریت 
در  آن  رفع  بمنظور  و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

دست بررسی و اقدام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در زمینه 
وضعیت بارش های شبانه روز گذشته و سیالبی شدن 

بارش های  ادامه  پی  در  استان گفت:  مناطق  برخی 
شهرستان  روستاهای  در  رواناب  و  سیالب  رگباری، 
توابع  از  مندرجان  و  رزوه   میاندشت،  بویین  فریدن، 
چادگان و روستاهای بخش کرون و شهرهای میمه 
و  فریدونشهر  زردفهره  عشایری  منطقه  وزوان،  و 
روستای پهلوشکن و محور جاده ای پادنا سی سخت 
و  کشاورزی  بخش  راه ها،  به  خساراتی  و   جاری 
 تعدادی از اماکن مسکونی مناطق یاد شده وارد شد.
شیشه فروش افزود:  در 24 ساعته گذشته محور جاده 
ای تیران و کرون، داران،گلپایگان و دهق علویجه برای 
ساعاتی مسدود و  ارتباط مخابراتی سه روستای بخش 
میمه با قطعی مواجه و با بازسازی فیبر نوری برقرار شد.
وی ادامه داد: در این مدت جریان سیالبی از سه حوزه 
شهرستان ورزنه به سمت تاالب گاوخونی و همچنین 
سیالب در بخش کرون بسمت رودخانه مرغاب و سد 

خمیران هدایت شد.
افزود:   اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
محاصره  در  عشایری  خانوارهای  به  امدادرسانی 
سیل در بخش پادنای علیای سمیرم صورت گرفت 
و محورپادنا به سی سخت که بعلت رانش مسدود 

شد. بازگشایی  بود  شده 
یزد  در  سیل  کنترل  بمنظور  کرد:  خاطرنشان  وی 
تجهیزاتی شامل یک دستگاه جرثقیل پنج تنی، سه 
دستگاه تویوتا شاسی بلند ،یک دستگاه موتور پرکینز، 
چهار دستگاه موتور روبین ، 10 دستگاه اسپیکو ، هفت 
دستگاه لجن کش، پنج دستگاه موتوربرق، ۶ دستگاه 
لودر، یک دستگاه بلدوزر، 2 دستگاه بیل مکانیکی، 
چهاردستگاه کامیون، سه دستگاه پمپ کف کش و  
 33 نفر نیروی امدادی به آن استان ارسال شده است.
 ناپایداری و بارش های جوی و مخاطرات احتمالی 
استان  در  آتی  یکشنبه  تا  تابستانی  بارندگی های 

دارد. ادامه  اصفهان 

 توزیع آب در اصفهان با اختالل مواجه شد

آذربایجان شرقی - طرح انتقال پساب تصفیه 
خانه فاضالب تبریز به دریاچه ارومیه با ظرفیت 
برداشت و انتقال ساالنه 123 میلیون متر مکعب 
در راستای سیاستهای مصوب احیای دریاچه و 
ایجاد امکان مدیریت جامع منابع آب حاصل از 
پساب به بهره برداری رسید. استاندار آذربایجان 
این  افتتاح  آیین  در حاشیه  روز شنبه  شرقی 
طرح مهم احیای دریاچه ارومیه در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: این طرح در مرحله اول بهره 
برداری، ساالنه حدود 50 تا ۷0 میلیون مترمکعب 
پساب تصفیه شده را با جلوگیری از هدر رفت 
لوله،  مسیر خط  در  غیرمجاز  های  برداشت  و 
به دریاچه ارومیه منتقل می کند.عابدین خرم 
اظهار کرد: پروژه انتقال پساب تصفیه شده تبریز 
به دریاچه ارومیه، شامل چهار جزء تاسیسات 
خط  ابتدای  در  پساب  آوری  جمع  و  برداشت 
انتقال؛ خط لوله به طول 10 کیلومتر با لوله های 
به قطر 2هزار میلی متر، شیرخانه های واقع در 
مسیر خط لوله به تعداد 2۶ واحد و همچنین 
تاسیسات تخلیه تحتانی و حوضچه آرامش در 
انتهای خط لوله می باشد که برای اجرای آن 
تاکنون  1530 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی افزود: پس از پیگیری ویژه ریاست جمهوری 
برای تسریع در اتمام طرح های احیای دریاچه 
ارومیه، طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب 
تبریز اولین طرحی است که فاز اول آن به همت 
مجموعه تالشگر آب منطقه آذربایجان شرقی راه 

اندازی می شود.

انتقال پساب تصفیه
 خانه فاضالب تبریز 

 به دریاچه ارومیه آغاز شد
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حادثه  و  بحران  هر  بروز  با  سال هاست 
غیرمترقبه، سلسله اتفاقات و رویدادهایی 
باید  انگار  می پیوندد.  وقوع  به  تکراری 
همان طور  باشیم  منتظر  و  کنیم  عادت 
و  مالی  خسارت  بروز  مثال  به عنوان  که 
این  پیامد  و  نتیجه  به تعبیری  جانی 
بحران ها و حوادث غیرمترقبه است، این 
بروز هر بحران و  با  نیز  اتفاقات  سلسله 
حادثه طبیعی و غیرطبیعی، از راه برسند. 
اتفاق هایی که یکی از آن ها، همین واکنش 
رسانه ها و افکار عمومی است به وضعیت 
نامطلوب و بالتکلیف مدیریت بحران در 
که  همان طور  انگار  دیگر  بیان  به  کشور. 
پس از وقوع هر حادثه و بالی طبیعی و 
غیرمترقبه، به سراغ شمارش جان باختگان 
حادثه  آن  مالی  خسارات  برآورد  و 
آماری  برآوردهای  این  عماًل  و  می رویم 
بخشی  دست کم  یا  مالوف  عادت  به 
آن  نسبت به  همیشگی مان  واکنش  از 
»بحران  از  تبدیل شده، صحبت  حوادث 
مدیریت بحران« و انتقاد نسبت به وضع و 
حال نامطلوب چگونگی ساماندهی روند 
عادتی  نیز  آسیب دیدگان  به  رسیدگی 
است که تو گویی ترکش، موجب مرض 
سیاسی  چهره  یک  است.  بی قراری  و 
عمرانی که  و  اقتصادی  مسائل  به  آشنا 
دولت  در  کشور  وزارت  معاونت  عالوه بر 
اصالحات، چند سالی را به عنوان استاندار 
در استان های آذربایجان غربی و سمنان 
»پیشرفت  است:  معتقد  کرده،  خدمت 
در  نوین  فناوری های  و  بشری  دانش 
به عنوان  آن چه  شده  باعث  سال ها  این 
»حوادث غیرمترقبه« می شناسیم، دیگر 

انتظار  از  دور  و  غیرمترقبه  چندان  اصواًل 
گفت وگو  در  میرلوحی  محمود  نباشد.« 
بسیاری  »امروز  می گوید:  ما«  »پیام  با 
دهه  چند  تا  که  مسائلی  و  اتفاقات  از 
موجب  غیرمترقبه  حوادث  به عنوان  قبل 
غافل گیری مدیران و مسئوالن می شد و 
بجا  دوچندان  خساراتی  دلیل  همین  به 
حتی  و  ماه ها  از  به راحتی  می گذاشت، 
قابل پیش بینی  وقوع،  از  پیش  سال ها 
است و دولت ها با اتکا به توان و دانش 
آن  وقوع  از  پیش گیری  ضمن  روز، 
دسته از حوادث قابل پیش بینی و انجام 
اقداماتی برای جلوگیری از بخشی از این 
کاهش  یا  جلوگیری  امکان  که  حوادث 
شدت آن وجود دارد، همچنین اقداماتی 
احتمالی  خسارات  کاهش  برای  نیز  را 
دستور  در  حوادث  این  وقوع  صورت  در 
انجام  با  می کنند  سعی  و  داده  قرار  کار 
زیرساخت ها،  آماده سازی  و  پروژه ها 
حداقل  به  را  جانی  خسارات  دست کم 
این  مالی  خسارات  شدت  از  و  رسانده 

بکاهند.« حوادث  دست 
معضل های  از  همچنان  ایران  در  آن چه 
جدی در مواجهه با بالیای طبیعی، حوادث 
دست  این  از  بحران هایی  و  غیرمترقبه 
سازمانی  و  سازوکار  نبود  هست،  و  بوده 
حرفه ای برای مدیریت این بحران هاست 
که از جایگاه باالدستی و فرابخشی، بتواند 
این  نیروها  و  امکانات  کامل  بسیج  با 
به  یا  عجیب  مدیریت کند.  را  بحران ها 
بیان دقیق تر تلخ آن که جای خالی چنین 
نهادی با این چنین قدرت و حوزه نفوذی، 
خود از مسائلی است که در پی بروز هر 

حادثه طبیعی تکرار می شود و در حالی که 
هر بار پس از وقوع هر یک از این حوادث 
و بالیای طبیعی، صحبت از این الزامات 
و باید و نبایدها به صدر مباحث راه یافته 
و حتی به تیتر یک مطبوعات و رسانه ها 
نیز راه می یابند، همواره با فاصله گرفتن از 
زمان وقوع این حوادث، این مباحث نیز به 
دست فراموشی سپرده شده تا حادثه ای 

دیگر و تکرار همان بحث های قدیمی.
سازمان  تشکیل  است که  حالی  در  این 
به منظور  که  قانونی  و  بحران  مدیریت 
تشکیل این سازمان به تصویب مجلس 
امروز  به  مربوط  رسید،  اسالمی  شورای 
بیش  حاضر  حال  در  و  نیست  دیروز  و 
اولیه  قانون  این  تصویب  از  دهه  یک  از 
کشور  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل 
به تصویب  بهار 8۷  قانونی که  می گذرد. 
سال ها  این  در  رسید.  وقت  مجلس 
در  نتوانسته  بحران  مدیریت  سازمان 
اصلی  متولی  و  قدرتمند  سازمان  نقش 
مدیریت بحران نقش ایفا کند. حتی چند 
نیز  بحران  مدیریت  قانون  اصالح  نوبت 
گره ای از این مشکل نگشود. اصالحاتی 
که یک بار به تفصیل و با جزئیات پس 
از روی کار آمدن مجلس دهم در دستور 
کار نمایندگان وقت قرار گرفت و طرحی 
موسوم به »اصالح قانون مدیریت بحران 
و  چکش کاری  ماه ها  از  پس  کشور« 
و  تابستان 98  نیمه  در  برگشت  و  رفت 
در واپیسین روزهای کار مجلس دهم به 
تصویب رسید و بار دیگر در میانه پاییز 
توسط  جزئی تر  اصالحاتی  شاهد   ،1400
نمایندگان مجلس کنونی در دوره یازدهم 

قانون  تصویب  از  پس  آن چه  اما  بود. 
مدیریت بحران در حدود 15 سال پیش و 
اصالحات مکرر آن قانون ظرف 2، 3 سال 
در  بحران  مدیریت  وضعیت  در  گذشته، 
کشور شاهدیم، چندان تفاوتی با گذشته 
همه گیری  نیز  مدعا  این  شاهد  ندارد. 
کرونا در ایران بود. بحرانی که بنابر اعالم 
رسمی مسئوالن در حالی اواخر زمستان 
98، یعنی همزمان با سال پایانی مجلس 
از  به فاصله یکی، دو روز پیش  دهم و 
وارد  یازدهم  مجلس  انتخابات  برگزاری 
کشور شد که در آن زمان، قانون مدیریت 
بحران مصوب اردیبهشت ماه 8۷، طبیعتًا 
را پشت  تابستان 98  اصالحات اساسی 
سر گذاشته و برای اجرا ابالغ شده بود اما 
در جریان مواجهه با این بحران عالم گیر 
سالمت، کنار گذاشته شد. تصمیمی که در 
حالی اتخاذ شد که مسئوالن دولت وقت 
معتقد بودند برای اثربخشی و مدیریت 
مواجهه  در  فرابخشی  و  موثر  یکپارچه، 
و  تاسیس  به  نیاز  کرونا،  همه گیری  با 

است.  جدید  ستادی  تشکیل 

ستادی که با عنوان ستاد مدیریت کرونا 
با عضویت  به ریاست رئیس جمهوری و 
نیروهای  سه گانه،  قوای  از  نمایندگانی 
آغاز  سازمان ها  و  نهادها  دیگر  و  مسلح 
توجه  با  نیز  در حال حاضر  و  کرد  به کار 
به تداوم همه گیری کرونا در کشور، تحت 
ریاست رئیس جمهوری جدید و با حضور 
مسئوالن کنونی مشغول کار است. آن هم 
در حالی که سازمان مدیریت بحران نیز 
نیز  و   8۷ بهار  مصوب  قانون  به موجب 
اصالحات بعدی در تابستان 98 و پاییز 
1400 به نحوی طراحی شده که خاصیتی 
فرابخشی و فراقوه ای داشته باشد تا مگر 
بحران هایی همچون سیل  بروز  زمان  در 
اقدامات  تمامی  مرکز  گذشته،  روزهای 
قرار گیرد و تمامی نهادها و دستگاه ها و 
نیروها اعم از نیروهای مسلح و امدادگران 
هالل احمر و همچنین مسئوالن دولتی و 
نمایندگان دستگاه های مختلف زیر چتر 
که  اتفاقی  کنند.  فعالیت  سازمان  این 
این بار و در جریان سیل روزهای گذشته 
باز  تا  نگرفت  به خود  واقعیت  رنگ  نیز 
در  »بحران  نقد  در  تکراری  این صحبت 
باالدستی  نهاد  نبود  و  بحران«  مدیریت 
بالیای  و  حوادث  به  رسیدگی  متولی 
طبیعی و غیرمترقبه، بار دیگر تکرار شده 
و به صدر اخبار و تیتر مطبوعات راه یابد.

۱۵ سال پس از تشکیل سازمان مدیریت بحران، با بروز هر حادثه ضعف های قانون عیان می شود

 مدیریت موسمی بحران 
 محمود میرلوحی در گفت وگو با »پیام ما«: پیشرفت دانش بشری و فناوری های نوین باعث شده آن چه 
به عنوان »حوادث غیرمترقبه« می شناسیم، دیگر »غیرمترقبه« نباشند آیت هللا مکارم شیرازی:

 مداحان در ماه محرم
  از اشعار موهن

 یا غلوآمیز بپرهیزند
آیت هللا مکارم شیرازی در پیامی در آستانه 
پیامی  محرم  سوگواری  ایام  فرارسیدن 
در  فارس،  خبرگزاری  به گزارش  کرد.  صادر 
تقلید آمده است: ماه  این مرجع  پیام  متن 
شهیدان  ساالر  و  سرور  عزاداری  ماه  محرم، 
یکی از سرمایه های عظیم جهان تشّیع بلکه 
جهان اسالم است. ماهی که باید مسلمانان 
با الهام از عاشورای حسینی و در ظّل عنایات 
را  ستمگران  یوغ  از  نجات  راه  حضرت،  آن 
الذلة«، راه  با شعار »هیهات منا  پیدا کنند و 
شجاعت  جوانمردی،  آزادگی،  تقوا،  رسم  و 
آستانه ی  در  و  اکنون  بیاموزند.  را  عدالت  و 
نکاتی  است  الزم  جان سوز  و  غم بار  ماه  این 
شوم:  یادآور  عزیزان  همه ی  خدمت  را  چند 
نخست، ضروری است ضمن رعایت مسائل 
اباعبدهللا  حضرت  عزاداری  مراسم  بهداشتی، 
سال  هر  از  باشکوه تر  السالم  علیه  الحسین 
با شور و شعور حسینی برگزار گردد و هر  و 
یک از عاشقان آن حضرت به قدر توان خود در 
اقامه ی فرهنگ عاشورایی خدمت نماید. دوم، 
سزاوار است خطبای محترم تنها به توصیف 
واقعه ی تاریخی عاشورا بسنده نکنند بلکه با 
بیان ریشه ها، انگیزه ها، رویداد ها و پیامد های 
نهضت امام حسین )علیه السالم( مخصوصًا 
جوانان را با اهداف عالی و مقدس این حادثه 
بزرگ که همان مبارزه حق در برابر باطل بود، 
آشنا سازند. سوم، به مداحان محترم و مخلص 
و  حماسه ها  بیان  ضمن  می کنم  توصیه  نیز 
شهدای  دیگر  و  شهیدان  ساالر  رشادت های 
مظلوم کربال و توسل به امام زمان )عّجل هللا 
تعالی فرجه الشریف( بر آگاهی مردم بیفزایند 
از اشعار موهن یا غلّوآمیز و یا سبک های  و 
نامناسب بپرهیزند و جلوی انحرافات احتمالی 
را بگیرند. چهارم، عزاداران محترم و عاشقان 
اباعبدهللا الحسین علیه السالم شایسته است 
از کار هایی که موجب وهن مذهب می گردد، 
جدًا خودداری نمایند تا بهانه به دست مغرضان 
ندهند.  علیهم السالم  بیت  اهل  دشمنان  و 
پنجم، متولیان هیئات مذهبی ضمن پرهیز 
از اسراف با برگزاری ساده مجالس و مراسم 
پرخیر و برکت عزای حسینی، خلوص نّیت را 
بر هر چیز ترجیح دهند، اوقات نماز را محترم 
بشمارند تا مشمول تفّضالت الهی و عنایات 
بی شک  ششم،  حضرت گردند.  آن  خاصه ی 
یکی از آموزه های مهم قیام امام حسین )علیه 
السالم( احیای دو فریضه ی فراموش شده ی 
امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تعلیم 
راه  در  حضرت  که  است  اسالمی  تربیت  و 
رسیدن به آن، خون پاک خویش و یارانش 
ادب  رعایت  با  ارزش ها  این  اگر  کرد.  نثار  را 
اسالمی و بدون هرگونه توهین در سطح جامعه 
به صورت فرهنگ عمومی درآید، بسیاری از 
مفاسد اخالقی و اجتماعی همچون بدحجابی 
البته  و  شد،  خواهد  چاره جویی  آن  امثال  و 
یکی از وظایف مجالس عزاداری خنثی سازی 
نقشه های شوم و سمپاشی های دشمنان در 
ایجاد همین معضالت اخالقی است. هفتم، 
اگرچه نابسامانی های اقتصادی و گرانی های 
افسارگسیخته به شدت مردم را رنج می دهد 
الزم  شده ایم،  متذکر  مکررًا  که  همان طور  و 
اوضاع  بهبود  به  نسبت  امر  متولیان  است 
تالش  تورم  و  گرانی  مهار  و  مردم  معیشت 
شور  نباید  مسائل  این  ولی  مضاعف کنند، 
قرار  الشعاع  تحت  را  حسینی  عزاداری های 
داده، از حرارت آن بکاهد. توصیه می کنم که 
همگان دست به دست هم داده، بر شکوه و 

بیفزایند.  مراسم  این  عظمت 

پیام تسلیت رهبری 
 درپی حادثه سیل 

در روزهای اخیر
در پی حادثه خسارت بار سیل در بسیاری از 
پیامی  در  اسالمی  انقالب  رهبر  نقاط کشور، 
از حضور  به مصیبت دیدگان،  ضمن تسلیت 
امدادی  تالش گروههای  و  مسئوالن  سریع 
برای کمک به سیل زدگان تشکر کردند و ادامه 
شدند.  خواستار  را  تالش ها  و  اقدامات  این 
حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  گزارش  به 
آیت هللا خامنه ای، در متن پیام رهبر انقالب 
بار  خسارت  و  مهیب  »حادثه   است:  آمده 
جمعی  کشور،  نقاط  از  بسیاری  در  سیل 
و  آسیبهای جانی  را دچار  از مردم عزیزمان 
مالی و عاطفی کرده است. اینجانب به همه 
ی مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض 
میکنم و از مسئوالن محترم کشور تدابیر الزم 
برای ترمیم آسیبها مطالبه مینمایم. الزم  را 
مناطق  در  مسئوالن  از حضور سریع  میدانم 
امدادی  تالش گروههای  از  نیز  و  زده  سیل 
مردمی یا موظف برای کمک به سیل زدگان 
تشکر کنم. ادامه ی این اقدامات خداپسند و 
تالش مستمر برای کاهش آثار این حوادث 
دردناک وظیفه ی همه ی ما است. توفیقات 
همگان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.«

رئیس سابق دیوان محاسبات 
درگذشت

اسالمی،  شورای  مجلس  سابق  نماینده  آذر،  عادل 
ایلنا، عادل  در سن 5۶ سالگی درگذشت. به گزارش 
رئیس  اسالمی،  شورای  هفتم  مجلس  نماینده  آذر 
آمار  مرکز  سابق  رئیس  و  محاسبات  دیوان  سابق 
دهلران،  در   1345 متولد  آذر  عادل  درگذشت.  ایران 
علمی  هیات  عضو  و  مدیریت  دکترای  دانش آموخته 
مشاور  عنوان  به  سیزدهم  دولت  در  بود که  دانشگاه 
و  آموزش  عالی  موسسه  رئیس  و  رئیس جمهور 

شد. منصوب  برنامه ریزی  و  مدیریت  پژوهش 

 بازداشت یک تبعه  سوئد
 به اتهام جاسوسی در ایران

امام  سربازان گمنام  اعالم کرد که  اطالعات  وزارت 
را  سوئد  پادشاهی  کشور  تبعه ی  یک  زمان)عج(، 
کردند.  بازداشت  و  شناسایی  جاسوسی،  اتهام  به 
وزارت  اطالعیه  متن  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
امام  سربازان گمنام  است:  شرح  این  به  اطالعات 
را  سوئد  پادشاهی  کشور  تبعه   یک  عج(،  زمان) 
کردند.   بازداشت  و  شناسایی  جاسوسی،  اتهام  به 
متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه ی پیشین به 
مشکوک،  ارتباطات  و  رفتارها  برخی  به دلیل  ایران، 
وزارت  جاسوسی  ضد  واحد  مظنونین  لیست  در 
ورود  لحظه ی  از  همیشه  بود،  گرفته  قرار  اطالعات 
به  سفرهایش  ارتباطات،  تحرکات،  کلیه  کشور،  به 
مقاصد  از  خارج  کاًل  )که  کشور  مختلف  شهرهای 
هنگام  تا  می شدند(  انجام  رویه های گردشگری  و 
دقیقًا  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرزهای  از  خروج 
این  جاسوسی  ضد  زبده ی  ماموران  نظر  تحت 
ساختار  یافته های  می گرفت.  قرار  وزارت خانه 
سوئدی  متهم  که  بود  این  وزارت  ضدجاسوسی 
حرفه ای  اصول  رعایت  با  قبلی،  سفرهای  همه  در 
از  تعدادی  با  پنهان کاری،  و  حفاظتی  ارتباطی، 
ایران  در  اروپایی که  غیر  و  اروپایی  مظنون  عناصر 
برقرار می کرد. متهم  ارتباط  قرار داشتند؛  نظر  تحت 
مورد بحث، چند ماه پیش و در پی دستگیری یک 
جاسوس دیگر اروپایی، با ماموریت کسب اطالع از 
چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان 
اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارت خانه افتاده 
بود، مجددًا وارد کشور شد. این بار نیز و در کل مدت 
اشاره  مرتبطیِن  با  وی  تماس های  آخر،  مأموریت 
امام  گمنام  سربازان  مستمر  کنترل  تحت  شده، 
و  داشت  قرار  فرجه الشریف(  تعالی  زمان)عجل هللا 
از  خروج  هنگام  در  مستندات؛  تکمیل  با  باالخره 
شایان  شد.  بازداشت  قضایی  مرجع  حکم  با  کشور 
به  سفر  سابقه  دارای  مذکور  متهم  که  است  ذکر 
از  پیش  صهیونیستی  غاصب  رژیم  اشغالی  اراضی 
ایران است. وزارت اطالعات هم چنان که  به  عزیمت 
امنیت  است؛  کرده  اعالم  کرات  به  این  از  پیش 
و  دانسته  خود  قرمز  خط  را  مردم  آرامش  و  کشور 
کوچک ترین تعدی نسبت به مرزهای امنیتی کشور 
حرفه ای  آوازه گران  هیاهوی  از  فارغ  و  قاطعانه  را 
می گوید.  پاسخ  غربی-صهیونیستی  همخواِن  و 
به ویژه به رژیم بدسابقه ی سوئد که تاکنون چندین 
را  قدس  اشغالگر  رژیم  برای  نیابتی  جاسوس 
جاللی؛  احمدرضا  )همچون  است  کرده  پشتیبانی 
و مجرم قطعی  رژیم صهیونیستی  جاسوس مسلم 
هسته ای  دانشمندان  از  برخی  ترور  و  شناسایی  در 
جنایت کاری  تروریست های  مأمن  و  کشور( 
بی گناه  و کودکان  مردم  قاتالن  و  منافقین  همچون 
می دهد  هشدار  است،  بوده  اهواز  خونبار  رژه ی  در 
از  نیابتی  جاسوسی  رویه ی  ادامه ی  صورت  در  که 
سوی نهاد اطالعاتی آن کشور و استمرار حمایت از 
آن  با  متناسب  واکنش  و جانیاِن سابقه دار؛  قاتالن 

خواهد کرد.  دریافت  را 

آن چه در ایران همچنان از 
معضل های جدی در مواجهه 
با بالیای طبیعی، حوادث 
غیرمترقبه و بحران هایی از 
این دست بوده و هست، نبود 
سازوکار و سازمانی حرفه ای 
برای مدیریت این بحران هاست 
که از جایگاه باالدستی و 
فرابخشی، بتواند با بسیج کامل 
امکانات و نیروها این بحران ها 
را مدیریت کند

پیام ما| در حالی که بیش از یک دهه از تاسیس و تشکیل سازمان مدیریت بحران در کشور می گذرد و قانون مدیریت 
بحران کشور در این حدود ۱۵ سال، دست کم در دو مقطع با اصالحاتی در مجالس دهم و یازدهم به روز شده تا در قامت 
نهادی فراقوه ای و باالدستی، مرکز تمامی اقدامات و تصمیمات در مدیریت بحران باشد، همچنان شاهد چند دستگی و 

هدررفت امکانات و بی برنامگی در مدیریت نیروهای امدادی در کشور هستیم.

با ورود ویروس کرونا به ایران 
در حالی ستاد مدیریت کرونا 
به ریاست رئیس جمهوری و 

با عضویت نمایندگانی از قوای 
سه گانه، نیروهای مسلح و دیگر 

نهادها و سازمان ها  آغاز به کار 
کرد که سازمان مدیریت بحران 

به موجب قانون مصوب بهار 8۷ و 
نیز اصالحات بعدی در تابستان 

98 و پاییز 1400 به نحوی طراحی 
شده که خاصیتی فرابخشی و 

فراقوه ای داشته باشد تا در زمان 
بروز بحران هایی همچون سیل 

روزهای گذشته، مرکز تمامی 
اقدامات قرار گیرد

امام  اینکه  بر  تأکید  با  امام  یادگار 
دارایی  عزیزترین  یارانش  و  حسین)ع( 
نجات  گمراهی  از  مردم  تا  دادند  را  خود 
پیدا کنند و از جهل بیرون بیایند، گفت: اگر 
خودمان  باید  باشیم،  حسینی  می خواهیم 
مردم،  با  بگذاریم. حکومت  بقیه  به جای  را 
این  باید  با کارمند،  رئیس  مردم،  با  مردم 
اگر  صورت  آن  در  کنند.  رعایت  را  قاعده 
کاری را می خواستی انجام دهی و دوست 
داشتی فرد دیگری هم با تو این کار را کند، 
آن را انجام بده. به گزارش پایگاه خبری-
تحلیلی جماران، حجت االسالم سید حسن 
روز  عزاداری  مراسم  در  امروز  ظهر  خمینی 
اول ماه محرم حسینیه جماران، با تسلیت 
حلول ماه عزای ساالر شهیدان، گفت: برای 
اخیر که دچار  درگذشتگان در حادثه سیل 
متعال  خداوند  از  شدند،  طبیعی  بالی  این 
همچنین  و  غفران  و  رحمت  درجات،  علو 
صبر  بازماندگانشان  و  دیدگان  آسیب  برای 
و اجر مسئلت می کنم. یادگار امام »عدل« 
را مصداق توحید دانست و تصریح کرد: در 
مطرح  متفاوتی  تعریف های  عدل  با  رابطه 
و  گنگ ترین  از  مفهوم  این  اساسا  و  است 
پرمشکل ترین مفاهیم بشری است. بعضی 
و  »تساوی« گرفته اند  معنای  به  را  عدالت 

بعضی تعریف ارسطویی دارند و می گویند، 
جایی  همان  را  چیزی  »هر  یعنی  عدالت 
آخرین  اما  بگذارید«.  باید  که  بگذارید 
می دهد  ارائه  عدالت  از  بشر  که  تعریفی 
است،  جدیدی  تعریف  می کنند  فکر  و 
»عدالت به مثابه انصاف« است. یعنی اگر 
می خواهی ببینی چه چیزی عدالت است و 
چه چیزی عدالت نیست به این دو قانون 
دوست  خودت  برای  »هرچه  کن:  گوش 
هرچه  و  بدار  دوست  هم  بقیه  برای  داری 
هم  بقیه  برای  نمی پسندی  خودت  برای 

عهدنامه  در  بیان کرد:  امام  یادگار  نپسند.« 
به  امیرالمؤمنین)ع(  که  جایی  آن  مالک 
اسالمی  »حاکم  که  می کند  خطاب  مالک 
ایشان  برخورد کند«،  چگونه  مردم  با  باید 
دقیقا می فرماید، »انصاف، عدل و عدم آن 
ظلم است«. در واقع، انصاف همان عدالت 
تو  اگر  ببینم  که  است  این  عدالت  است. 
جای من بودی و من جای تو بودم همین 
می دهم؟!  انجام  االن  می کردم که  را  کار 
نصب العین  قاعده  را  این  باید  هرکس 

دهد.  قرار  خودش 

سید حسن خمینی در مراسم سوگواری نخستین روز ماه محرم:

وقتی تک تک ما خوب شویم، جامعه خوب می شود

چهره ی روز

روسای جمهور ایران و چین 
با طرح ابتکارهای توسعه 
همکاری ها و ابراز خرسندی 
از روند توسعه روابط و 
جهش در مبادالت تجاری دو 
کشور در یک سال گذشته، 
درباره راهکارهای توسعه و 
تسریع در روند اجرایی شدن 
برنامه همکاری جامع 25 
ساله توافق کردند

گفت وگوی  در  چین  و  ایران  جمهور  روسای 
تلفنی یک ساعته، تحوالت عمده بین المللی و 
منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر 
چه بیشتر همکاری های دوجانبه تاکید کردند. 
به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز 
جمعه در گفت وگوی تلفنی با شی جین پینگ، 
رئیس  جمهوری خلق چین، دخالت آمریکا 
ادامه سیاست  در  را  داخلی کشورها  امور  در 
دانست که  این کشور  یکجانبه گرایی  مخرب 
اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی 
احترام  رئیس جمهوری  شده است.  تبدیل 
ارضی  تمامیت  حفظ  و  ملی  حاکمیت  به 
کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی 
این  در  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  واحد  از سیاست چین  چارچوب حمایت 
سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسالمی 
ایران خواند. او با تاکید بر لزوم غلبه عدالت 
و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، هرگونه 
الگوی جنگ سرد  تکرار  برای  آمریکا  تالش 
افول آن قلمداد  را نشانه ضعف و  در جهان 
کرد. رئیسی در واکنش به تحسین سیاست 
جمهوری  همکاری های  و  روابط  توسعه 
اسالمی ایران با همسایگان و دستاوردهای آن 
توسط رئیس جمهور چین، گفت: این رویکرد 
ایران بسترهای الزم برای  جمهوری اسالمی 
امنیت و توسعه جمعی در غرب آسیا را فراهم 
آورده و می تواند الگویی برای تقویت اعتماد 

سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه باشد.
رئیس دولت سیزدهم با مرور مذاکرات رفع 
سیاسی  تصمیم گیری  ضرورت  بر  تحریم، 
طرف آمریکایی به عنوان ناقض توافق و لزوم 
اقدام مقتضی این کشور برای لغو تحریم های 
غیرقانونی علیه ایران و طرف های ثالث تاکید 
کرد. رئیسی از بسط همکاری های چندجانبه 
و  منطقه ای  ترتیبات  بستر  در  اقتصادی 
فرامنطقه ای چون سازمان همکاری شانگهای 
و گروه بریکس استقبال کرد. رئیسی و شی 
ابتکارهای  طرح  با  همچنین  پینگ  جین 
روند  از  ابراز خرسندی  و  همکاری ها  توسعه 
توسعه روابط و جهش در مبادالت تجاری دو 
کشور در یک سال گذشته، درباره راهکارهای 
توسعه و تسریع در روند اجرایی شدن برنامه 

همکاری جامع 25 ساله توافق کردند.
تاکید  با  نیز  چین  خلق  جمهوری  رئیس 
ایران  و  چین  روابط  استراتژیک  اهمیت  بر 
توسعه  و  تقویت  بر  اهتمام کشورش  نیز  و 
امنیتی  و  راهبردی  و  کلیدی  همکاری های 
اقتصادی،  به ویژه در حوزه تجاری،  دو کشور 
اجرایی شدن  بیان کرد:  انرژی  و  زیرساختی 
سند جامع همکاری های 25 ساله دو کشور 
گامی بزرگ در این راستا است. شی جین 
پینگ بر همین مبنا از صدور دستورات الزم 
با  برای توسعه روابط همه جانبه استراتژیک 
داد. اقتصادی خبر  در عرصه  از جمله  ایران 

روسای جمهور ایران و چین در گفت وگوی تلفنی یک ساعته با یکدیگر تبادل نظر کردند

علیه یکجانبه گرایی امریکایی

پیام خرب
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آقای رادمان، اجرای برنامه تکثیر در   
چه  توران  ملی  پارک  قلب  در  اسارت 
اثری روی حفاظت از منطقه داشته است و 
لطمه  باعث  می شود،  که گفته  آن طور  آیا 
جدی به وضعیت حفاظتی آخرین زیستگاه 

زادآور یوز شده است؟
در مورد تاثیر منفی راه اندازی سایت تکثیر بر 
حفاظت از توران من چند مرتبه این مسئله را 
توضیح داده ام. هفت واحد حفاظتی در منطقه 
توران فعال است. یک واحد سیار، واحد طرود، 
واحد عباس آباد، احمدآباد، زمان آباد به عالوه خود 
سایت و واحد دلبر. این که بگوییم که تکثیر در 
اسارت به حفاظت لطمه زده است یعنی همه 
این هفت واحد درگیر تکثیر شده اند در حالی که 
ابدا این طور نیست. در فصل زایمان هم من و 
معاون اداره کمی درگیر شده ایم، اما کس دیگری 
نمی گویم  نشده است. من  این مسئله  درگیر 
روی دلبر تاثیر ندارد اما بقیه واحد های حفاظتی 
مشغول کارشان هستند که بیشتر از واحد های 5 
سال پیش است. کسانی این حرف را می زنند 
در  حتی  روز  یک  اگر  ندیده اند.  را  توران  که 
گشت های دلبر یا مدیریت منابع آبش کوتاهی 
شده است، می شود چنین ادعایی مطرح کرد. 

اما همین طوری روی هوا چنین ادعایی مطرح 
کردن با واقعیات سازگار نیست.

اما گفته می شود که وضعیت حفاظتی 
توران بدتر از قبل شده است، در حالی 
که شما می گویید تعداد واحد های حفاظتی 

توران از ۵ سال پیش بیشتر شده است.
ببینید، برای رد یا تایید چنین ادعایی می توان 
به اعداد و ارقام موجود مراجعه کرد. وقتی من 
مسئولیت توران را بر عهده گرفتم، پارک ملی 24 
نفر نیرو داشت که در چهار ایستگاه محیط بانی 
بودند. من در  و یک گشت سیار مشغول کار 
ابتدای کارم 2 هدف بلندمدت داشتم؛ یکی از 
آن ها افزایش واحد های حفاظتی توران بود و 
دیگری مدیریت پایدار منابع آب، چون یکی از 
مشکالت مهم توران منابع آب است. به واسطه 
سابقه قبلی ام در توران، می دانستم که در طرود 
و زمان آباد  به دلیل وسعت منطقه، حضور دو 
محیط بان کم است و منطقه عمال نیروی موثر 
بود  این  بنابراین هدف من  نداشت.  حفاظتی 
که به هر شیوه ممکن حفاظت فیزیکی توران 
نیرو در  به دلیل کمبود  افزایش دهم. مثال  را 
منطقه طرود، متخلفان در حاشیه پارک ملی به 
راحتی شکار می زدند. هدف ما این بود که برای 

پارک حاشیه امنی ایجاد کنیم تا شکارچی نتواند 
بودیم.  این کار موفق  در  وارد منطقه شود، که 
البته من خودم هم تصور نداشتم که بتوانم 2 
واحد حفاظتی به منطقه توران اضافه کنم. یکی 
از دغدغه های ما این بود که در ورودی منطقه 
زمان آباد )در نزدیکی منطقه درونه یا کال سبز( که 
روستای احمد آباد هم همان جا است جان پناهی 
ساخته شود. دلیل مسئله این بود که در نزدیکی 
احمدآباد به دلیل چاه های کشاورزی جمعیت 
خوبی از آهو وجود دارد و همین امر تخلف را 
زیاد می کرد. اما به جای ساختن پاسگاه در این 
منطقه، پاسگاهی در حاشیه منطقه کال شور در 
گذر ابویحیی در مرز پارک ساخته شده بود که 
حتی درش تا به حال باز نشده و مورد استفاده 

قرار نگرفته است.

یعنی در جایی یک پاسگاه ساخته شده 
که مورد استفاده قرار نگرفته است؟

بله همین طور است. اما خوشبختانه در روز معارفه 
من، نامه ای از شورای روستای احمدآباد به دستم 
رسید که برای ساخت یک پاسگاه در این روستا 
ابزار تمایل کرده بودند. اما سنگ اندازی ها باعث 
شد که این کار 3 سال طول بکشد و باالخره 
با حضور آقای دکتر عبدوس، کار ساخت این 

محیط بانی را شروع کردیم و با وجود وضعیت 
بد اقتصادی موفق به ساخت یک پاسگاه ۷0 
متری و یک مهمانسرای 50 متری شدیم که 
خوشبختانه با تامین دو دستگاه موتورسیکلت 
توسط آقای عبدوس پاسگاه از شهریور پارسال 
آن  است که  این  ما  هدف  است.  شده  فعال 
جان پناه دیگر را هم در حوزه طرود فعال کنیم 
که کوچک تر است و حدود 40 تا 50 متر مربع 
زیربنا دارد. در سفر آقای دکتر اکبری به منطقه 
این موضوع را با ایشان مطرح کردم و با توجه 
موتور سیکلت ها  هفته  یک  از  کمتر  در  ایشان 
آماده شد. اما هنوز به دالیلی نیروهای الزم برای 
پاسگاه دوم تامین نشده و با وصل شدن بیسیم 
) چون پاسگاه در منطقه ای است که هیچ وسیله 
ارتباطی ندارد( به هر طریقی نیروی الزم را برای 

این پاسگاه تامین خواهیم کرد.

در مورد نیرو چطور؟ شما گفتید که در 
توران  در  نیرو   24 شما  کار  شروع 
خدمت می کردند. امروز چند نیرو در توران 

حضور دارند؟
آمارهای سال 88 را دقیق در اختیار ندارم اما 
به دلیل مشکالت اداری در حد 3 یا 4 نفر 
نیروی رسمی به ما اضافه شده اند. البته این 

غیرقابل  این  و  نیست  هم کافی  هنوز  نیرو 
اساس چارت سازمانی  بر  است، چون  انکار 
بیشتر از ۶0 نفر نیرو نیاز داریم و االن تقریبا 
نصف این تعداد نیرو داریم و شمار واحد های 
محیط بانی ما هم هنوز کم است. با این همه 
تالش کردیم با استخدام همیاران محیط بان 
این کمبود ها را تا حد ممکن کاهش دهیم. 
در یکی دو سال اخیر ۷ همیار محیط بان با 
کمک سازمان های مردمی و شرکت ها برای 
توران استخدام شده اند که به کار حفاظت از 

توران کمک می کنند.

اشاره  آبی  منابع  مدیریت  به  شما 
کردید. با توجه به وضعیت بارندگی ها 
و  آبی  منابع  وضعیت  حاضر  حال  در 

مراتع توران چطور است؟
برای توضیح وضعیت فعلی باید کمی درباره 
مدیریت  برای  ما  برنامه  و  قبلی  وضعیت 
مدیریت  درباره  بدهم.  توضیح  آب  منابع 
از  استفاده  ما  برنامه کوتاه مدت  آب  منابع 
ابتدای خدمت من  تانکر آب بود؛ در همان 
به عنوان رئیس پارک ملی، به کمک خیرین 
در طرود  آن ها  تای   3 و  اهدا شد  تانکر   4
کار گذاشته شد که وضعیت آبی آن مشکل 
من  مدیریت  ابتدای  در  همچنین  داشت. 
توران 5 دستگاه تلمبه بادی بیشتر نداشت، 
این تلمبه ها مهم هستند و پایدارترین منبع 
به  توران  در  حیات وحش  شرب  آب  تامین 
چون  می شوند،  محسوب  چشمه  از  غیر 
و  شوند  آب رسانی  مرتب  باید  مخزن ها 
مخزن  آب  مشکلی کال  اثر  بر  است  ممکن 
تایش   3 5 دستگاه  آن  از  اما  خالی شود. 
کمک  با  تابستان  همان  در  بود.  خراب 
بادی  تلمبه  تا   3 آن  زیست  محیط   فعاالن 
از  برگشت.  خدمت  به  و  شد  تعمیر  هم 
با آموزش هایی که نیروهای ما  همان زمان 
نیازی  دیگر  جزئی،  تعمیرات  برای  دیدند، 
به جای دیگر  تلمبه ها  یا بردن  به تعمیرکار 
نداریم و این کار را خودمان انجام می دهیم. 
تلمبه های  این  کردیم  تالش  ما  بنابراین 
بادی را در هر بخشی از منطقه که شرایط و 
نیازش را دارد نصب و اضافه کنیم. در این 
5 سال توانستیم 9 دستگاه تلمبه بادی به 
منطقه توران اضافه کنیم و در حال حاضر 14 
وجود  منطقه  در  فعال  بادی  تلمبه  دستگاه 
دارد. از آن 9 دستگاه 3 مورد اهدایی است، 
که توسط مردم قلعه باال، انجمن نذر طبیعت 
است.  اهدا شده  ایرانی  یوزپلنگ  انجمن  و 
در بحث خشکسالی و تامین علوفه هم بعد 
مراتع  احیای  طرح  پارک،  از  دام  خروج  از 
بذر  نامناسب  انتخاب  دلیل  به  اجرا شد که 
در  مراتع  دام  نبود  دلیل  به  اما  نبود،  موفق 
لزوم علوفه ریزی  احیاست و در موارد  حال 
هم انجام می شود. با این همه خشکسالی 
همیشه یک آسیب بوده و حاال یک تهدید 

است. جدی 

اولویت های  مهم ترین  نظر شما  به   
چه  حاضر  حال  در  توران  حفاظتی 

هستند؟
خروج کامل دام از منطقه توران که تنها منطقه 
مهم ترین  از  یکی  است،  یوز  فعلی  زادآور 
اقداماتی است که باید برای حفاظت بیشتر 
سامانه های  خرید  یعنی  شود.  انجام  یوز  از 
تا  بیفتد  اتفاق  سریع تر  هرچه  باید  عرفی 
آینده بهتری را بتوان برای یوز متصور بود. اما 
در گام بعدی باید شتر هم از منطقه اخراج 
هر  تقریبا  و  است  غیرمجاز  دام  چون  شود 
جای زیستگاه یوز بوده و هست یک معضل 
مهم است. دلیلش هم این است که به شدت 
تنها  تاثیر قرار می دهد و  را تحت  منابع آب 

به  می توان  است که  شترها  شدن  خارج  با 
مدیریت بهتر منابع آب امید داشت. در قدم 
و  نیروهای گشتی  داریم که  نیاز  هم  بعدی 

شود. بیشتر  حفاظتی مان 

اما گفته می شود که خرید مراتع در 
توران، در این چند سال اخیر چندان 
می شود  گفته  حتی  است  نبوده  سریع 
یکی دو مرتع خریداری شده مثل مرتع 
و  نبوده  حفاظت  راستای  در  هم  جنیرد 
تکثیر  سایت  توسعه  هدف  با  بیشتر 

خریداری شده اند.
شده  مطرح  هم  قبال  حرف  این  راستش 
افراد  ناآشنایی  از  ناشی  کردنش  مطرح  و 
طرح کننده با منطقه است. مرتع جنیرد یکی 
توران  منطقه  مرز  در  خوب  بسیار  مراتع  از 
است. هر بار که از من برنامه و اولویت برای 
همین  را  اولویت  خواسته اند،  مراتع  خرید 
مرتع اعالم کرده ام چون بخشی داخل پارک 
توران  حفاظت شده  منطقه  داخل  بخشی  و 
تکثیر  موضوع  آن که  از  قبل تر  حتی  است، 
با  زیادی  ارتباط  مرتع  این  شود.  مطرح 
عجیب  و  خنده دار  ندارد،  هم  تکثیر  سایت 
مرتع  این  می شود.  گفته  این طور  است که 
پاسگاه  در  سرش  یک  طویل که  و  عریض 
تلخاب  مرتع  به  دیگرش  سر  و  است  دلبر 
تکثیر  سایت  به  ربطی  اصال  می شود  وصل 
بخش کوچکی  که  هکتار   ۷00 فقط  و  ندارد 
ارتباط  تکثیر  سایت  به  است  مرتع  این  از 
دلبر  مرتع  پارسال  این که  به  توجه  با  دارد. 
شده  خریداری  هم  آهنگر  علی  مرتع  و 
است، اقدام بعدی خرید مرتع تلخاب است 
منطقه  برای  خوبی  اتفاق  صورت  این  در  و 
خواهد افتاد. اما این موضوع اصال ارتباطی 
)مرتع  منطقه  این  ندارد.  تکثیر  سایت  با 
اکثر  و  مناسبی  بسیار  زیستگاه  جنیرد( 
و...  یوز، کفتار  پارک مثل گورخر،  گونه های 
در تصاویر دوربین های تله ای این مرتع ثبت 

است. شده 

کاهش  درباره  فرضیه ها  از  یکی 
این  طعمه  کاهش  یوز،  جمعیت 
طعمه های  وضعیت  است.  حیوان 
یوزپلنگ در پارک ملی توران چطور است؟
هم  تلویزیونی  برنامه  یک  در  قبال  من 
گفته ام؛ چرا هر مدیری که بر سر کار می آید 
که  است  زیستگاهی  تنها  توران  می گوید 
را حفظ  تمام گونه های خشکی زی خودش 
خوبی  بسیار  مردم  اوال  چون  است؟  کرده 
دارد؛ به طور مثال مردم خارتوران و بیارجمند 
ببینید  و قلعه باال بسیار همراه هستند. شما 
و  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  که  مردمی 
محیط بانی  پاسگاه  ساخت  به  کم،  درآمد 
کمک می کنند، چقدر مردم خوب و همراهی 
که  است  این  هم  بعدی  نکته  هستند. 
دارد.  متعصبی  بسیار  محیط بان های  توران 
خشکسالی  طعمه،  گونه های  درباره  اما 
خواهد  خوبی  افزایش  جمعیت  نباشد  اگر 
داشت. در این 13 سالی که در توران هستم، 
است.  بوده  خوبی  بارندگی  دوسال  فقط 
و  بوده  بد  بسیار  سال گذشته که  و  امسال 
با این شرایط نباید انتظار زیادی داشت. در 
ورود  مناطقی گزارش  در  ما  دوسال  همین 
حیات  وحش به باغ و مزرعه را داشته ایم که 
به طور  این مسئله  بود.  نداده  قبال هرگز رخ 
گذاشته  تاثیر  آهو  پراکنش  بر  خاص کمی 
در  یوز  طعمه های  همه  وضعیت  اما  است. 
و  نبوده  بد  هیچ وقت  آهو   جمله  از  توران، 
نشده  بدتر  باشد،  نشده  بهتر  اگر  هم  امروز 
است که  دلیل  همین  به  هم  شاید  است. 

است.  یوز  زاد آور  زیستگاه  هنوز  توران 

رئیس پارک ملی توران از وضعیت حفاظتی این زیستگاه و انتقادات مطرح شده می گوید

اعداد دروغ نمی گویند 
حفاظت توران بهتر شده است

احمد رادمان: کسانی می گویند پروژه تکثیر در اسارت یوز به وضعیت حفاظتی توران لطمه زده، که تاکنون توران را ندیده اند

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

خسارت بیش از 
6 هزار میلیارد تومانی 

سیل به حوزه های 
مختلف کشاورزی 

 ۶ از  بیش  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
هزار میلیارد تومان خسارت سیل اخیر در 
اساس  بر  کشاورزی  مختلف  حوزه های 
برآورد اولیه بوده است. به گزارش مهر، سید 
جواد ساداتی نژاد گفت: در فاز اول بیش از 
۶ هزار میلیارد تومان خسارت سیل اخیر 
در حوزه های مختلف کشاورزی اعم از دام، 
باغات  زنبورعسل،  قنوات،  عشایر،  طیور، 
است .او  شده  برآورد  آبیاری  شبکه های  و 
بابیان اینکه احتمااًل با برآورد نهایی خسارات 
افزایش خواهد یافت، افزود: باید ارزش کار 
آبخیزداری به خوبی مشخص شود و بیشتر 
این مهم  از  برای جلوگیری  زمینه  این  در 
هزینه شود. وزیر جهاد کشاورزی از رؤسای 
جهاد کشاورزی استان ها خواست تا در کنار 
باشند  آسیب دیده  کشاورزان  و  دامداران 
و مسائل و مشکالت آنان را مورد بررسی 
قرار دهند. ساداتی نژاد همچنین خواستار 
سازمان های  بسیج  ظرفیت  از  استفاده 
جهاد کشاورزی استان ها در این امر شد و 
گفت: بسیج جهاد کشاورزی نیروی واکنش 
سریع و حافظ منافع دامدار و کشاورز بوده و 

احیاکننده بسیج سازندگی است.

خروج کامل دام از منطقه توران 
که تنها منطقه زادآور فعلی 
یوز است، یکی از مهم ترین 
اقداماتی است که باید برای 
حفاظت بیشتر از یوز انجام 

شود. یعنی خرید سامانه های 
عرفی باید هرچه سریعتر اتفاق 

بیفتد تا آینده بهتری را بتوان 
برای یوز متصور بود

به گفته رئیس پارک ملی توران، این زیستگاه امروز در وضعیت حفاظتی به مراتب بهتر از چیزی است که ۵ سال پیش بوده است. اجرای برنامه تکثیر 
در اسارت یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران باعث شد، که انتقاداتی علیه وضعیت حفاظتی این منطقه مطرح شود. منتقدان می گویند که حفاظت 
از توران فدای برنامه تکثیر در اسارت و حفاظت از آخرین زیستگاه یوز بدتر از قبل شده است. به همین دلیل و برای طرح این سواالت و انتقادات کسی 
را بهتر از مردی که در ۵ سال گذشته ریاست پارک ملی توران را بر عهده داشته است؛ پیدا نکردیم. احمد رادمان، رئیس فعلی پارک ملی توران در سال 
۱388 استخدام محیط  زیست شده و در تمام طول دوران خدمتش در پارک ملی توران حضور داشته است. او از تیر 96 ریاست این پارک را بر عهده 
گرفته است؛ جایی که شاید آخرین سنگر برای برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی باشد. هرچند بر اساس آمارهای موجود از پایش های انجام شده، با 

اطمینان خوبی می توان گفت که اگر جمعیت یوز در پارک ملی توران افزایش نیافته باشد، کاهش نیز نیافته است.

هدف من این بود که به هر 
شیوه ممکن حفاظت فیزیکی 

توران را افزایش دهم. مثال 
به دلیل کمبود نیرو در منطقه 

طرود، متخلفان در حاشیه پارک 
ملی به راحتی شکار می زدند. 

هدف ما این بود که برای پارک 
حاشیه امنی ایجاد کنیم تا 
شکارچی نتواند وارد منطقه 

شود، که در این کار موفق بودیم
|  

ما
م 

پیا
  |

آفتی که به جان جنگل های 
زاگرس افتاده است، یک 
پروانه شب پرواز است که 
خود هیچ خسارتی ندارد 
بلکه خسارات آن مربوط 
به الروها یا کرم های این 
پروانه است که چهار دوره 
جلد )پوست( می اندازند 

و و مکررًا برگ ها را 
می خورند و معموال نیز 

چند نسل دارند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

 آفت پروانه برگ خوار با برگ ریزان از بین می رود
منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی 
شورای  مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی 
آفت  هجوم  علت  درباره  توضیحاتی  اسالمی 
و  زاگرس  جنگل های  در  برگ خوار  پروانه 
سوی  از  زمینه  این  در  شده  انجام  اقدامات 
دستور  صدور  از  پس  کشاورزی  کمیسیون 
مجلس  رئیس  سوی  از  موضوع  به  رسیدگی 

کرد. ارائه  اسالمی  شورای 
با  ایسنا  با  گفت وگو  در  اعظمی  هللا  ذبیح 
اشاره به پیشینه هجوم آفت پروانه برگ خوار 
نخستین  برای  بیان کرد:  بلوط  در جنگل های 
مرتبه در سال 1953 میالدی توسط کارشناسان 
خارجی مشاهده آفت درختان بلوط در کشور 
گزارش شد. با توجه به پراکندگی درختان بلوط 
در 11 استان کشور، آفت پروانه برگ خوار تقریبًا 
یک  سال   20 الی   12 هر  و  است  بومی شده 
مرتبه طغیان  و از کردستان تا استان فارس 
که جنگل های بلوط قرار دارد را درگیر می کند.
او افزود: آفتی که به جان جنگل های زاگرس 
است که  پرواز  پروانه شب  است، یک  افتاده 
آن  خسارات  بلکه  ندارد  خسارتی  هیچ  خود 
مربوط به الروها یا کرم های این پروانه است 
که چهار دوره جلد )پوست( می اندازند و مکررًا 
نسل  چند  نیز  معموال  و  می خورند  را  برگ ها 

دارند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید 
تا  تقریبًا  و  بهار  از  برگ خوار  پروانه  آفت  کرد: 

زمانی که درختان بلوط برگ دارند، حضور دارد؛ 
بیشترین خسارت آن در بهار و تابستان است و 
سپس در پاییز میزان خسارات کاهش یافته و 

با برگ ریزان از بین می رود.
اعظمی با بیان اینکه در حال حاضر در استان 
شهرستان های  بویژه  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  بخش هایی  همچنین  و  یاسوج  و  باشت 
از  ناشی  خسارات  بیشترین  لرستان  استان 
است، گفت:  شده  وارد  بلوط  جنگل های  آفت 
معاونان  و  استانداران  حضور  با  جلسه ای  در 
برخی استان های درگیر آفت پروانه برگ خوار و 
همچنین کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع 
و نیز معاون وزیر کشاورزی موضوع بررسی و 
مقرر شد که 50 میلیارد تومان از سوی دولت به 

شود. داده  اختصاص  موضوع 
اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
آفت  با  مقابله  مرحله  آخرین  سمپاشی 
جنگل های زاگرس نیست، بیان کرد: خداوند 
را  آنها  متضاد  خلق کرده،  طبیعت  در  هرچه 
خوبی  دشمنان  آفات  این  است؛  آفریده  نیز 
در  بی رویه  با چراهای  ولی  دارند  در طبیعت 
جنگل ها، قطع درختان، خشک سالی و کمبود 
باران این آفات تشدید یافته است؛ از سوی 
سازمان  گیاه پزشکی  کارشناسان  نیز  دیگر 
و  جنگل ها  و  آب خیزداری  و  طبیعی  منابع 
با  ما  تا  می کردند  بیشتری  دقت  باید  مراتع 

نشویم. مواجه  آفات  این 
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
خوردو پراید مدل ۱38۱  سفید 

شیری 
شماره شاستی 

 s۱4۱228۱798972
شماره موتور 33۵78
به نام سحر پور صحرا 

پالک 36 ایران 477 ق ۵۵
برگ سبز،کارت 

ماشین،سندکمپانی

برگ سبز موتور سیکلت تکران 
CC۱2۵

رنگ : قرمز
مدل : ۱38۵

TK43۵97۱ : ش موتور
ش شاسی: 

NBN***۱2۵A8۵۵20۱8
متعلق به محسن منیدری  

مفقود گردیده و اعتبار ندارد .

برگ سبز خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی

رنگ : زرشکی متالیک
مدل : ۱384

ش موتور : 0۱2992۱7
ش شاسی: 

S۱4۱22846۵784۵
متعلق به حلیمه دستورانی  

مفقود گردیده و اعتبار ندارد .

برگ سبز خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی

رنگ : نوک مدادی متالیک
مدل : ۱38۵

ش موتور : ۱۵43264
S۱4۱228۵2۱۱۱48 :ش شاسی

متعلق به حمید قزی مفقود 
مرگردیده و اعتبار ندارد .

ش
کا

ی
غتا

ج

ی
غتا

ج

ی
غتا

ج

آگهی مزایده نوبت اول   
به موجب اجرائیه کالسه 0000031 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه سوم 
دادگاه حقوقی ہم له آقای غالمعباس شاه مسعودی فرزند علی و علیه وراث 1- حسین 2- احمد 3- 
محمد 4-مهرانگیز 5- روح انگیز ۶- اقدس همگی شاه مسعودی فرزندان علی مبنی بر تقسیم ترکه 
مرحوم علی شاہ مسعودی که توسط محکوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف 
احتمالی گردیده است. ارزیابی ملک: یک قطعه زمین از پالک 444۶ اصلی طبق قرارداد واگذاری شماره 858 مورخ 

13۶0/11/1 که طبق دستور قاضی محترم قسمت مورد اختالف )250 متر مربع ( جزء ماترک محسوب نشده است.
 ارزیابی اموال:

محدوده فعلی سند به مساحت 435 مترمربع میباشد که به غیر از محل 250 مترمربعی مورد اختالف که در تصرف 
شخص ثالثی میباشد لذا مورد ترکه به میزان عرصه 185 مترمربع و ساختمان ۶0 متر مربعی پیچ مهرهای به آدرس بم 
خیابان امیرکبیر کوچه شماره یک با نقطه جغرافیایی جنوب غربی ملک ۶28035-3219۷۷2 برابر ارزش روز به مبلغ 
۶/۶00/000/000 ریال برآورد میگردد .مقررگردید ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 از ساعت 9 تا 11 صبح از 
طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک موثر مزایده داده شود.م/الف 21
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم- علی میدانی
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زمان سلطنت شاه یحیی و در دوران ایلخانان، 
آخرین باری بود که یزد با چنین سیل ویرانگری 
روبه رو شد. بعد از آن دیگر نه بارانی در این ابعاد 
بافت  به  نه آب  و  را درگیر کند  بارید که شهر 
فاطمی،  مصطفی  را  این  رسید.  شهر  تاریخی 
میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  مدیرکل 
فرهنگی به »پیام ما« می گوید و تاکید می کند 
که آن سیل هم در تابستان آمد. »بافت تاریخی 
بر روی بلندی ساخته شده و به همین دلیل 
بارندگی کمتر به آن آسیب می زده و البته بخش 
بزرگی از آب هم اصوال از طریق قنات ها دفع 
بارندگی حال حاضر  اما میزان  می شده است 
مشکالت  نمی توان گفت  که  بوده  زیاد  آنقدر 
ناشی از آن به راحتی قابل حل است. از سوی 
شاهد  تاکنون  قبل  سال  هفتصد  از  ما  دیگر 

چنین بارش باران و سیلی نبوده ایم.«
آنکه  و  آینده  برای  می گوید  ما  به  حاال  او 
بخشی از این مشکل مرتفع شود، باید مسیر 
قنات هایی که بسته شده اند باز شود و از سویی 
شود.  اصالح  تاریخی  بافت  در  کف سازی ها 
»افزایش سطح معابر عاملی شده تا خانه های 
بافت که در بلندی قرار داشتند به گودی بیفتند 
و این می تواند خطرناک باشد. از سوی دیگر 

باید برای خانه های خالی بافت هم فکری کرد. 
در ناودان این خانه ها و محل بیرون رفتن آب 
آشغال جمع شده و در گذر زمان همه اینها عامل 

شده اند.« مشکل 
میلی متر  میانگین 45  به شکل  یزد  در  باران 
بود و حاال در حدود 90 میلی متر باریده و این 
است.  کرده  غافلگیر  را  همه  بارش  افزایش 
علیرضا نقوی، شهردار بافت تاریخی به »پیام 
ما« می گوید: »وضعیت تثبیت شده است اما از 
250 بنا و مغازه و خانه تخریب شده در سطح 

شهر، 210 مورد آنها در بافت تاریخی است.«
نقوی می گوید از همان ساعات ابتدایی شروع 
با  شهرداری  قرمز،  هشدار  اعالم  و  بارش ها 
همراهی میراث فرهنگی نسبت به تخلیه بافت 
تاریخی از سکنه اقدام کرد و افراد به تکایا و 
مساجد برده شدند. »هرچند تخریب هایی اتفاق 
افتاده و ما برای ویرانی خانه مردم و از دست 
بگویم که  باید  اما  عزاداریم  عزیزانشان  دادن 
هیچکدام از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر یزد 

ندیده اند.« آسیب 
اطراف  بارش ها  شروع  از  پیش  او،  یه گفته 
شن  کیسه های  از  سدی  ارزشمند  بناهای 
گذاشته شد تا از ورود آب جلوگیری شود. »ما 

اردیبهشت ماه هم سیالبی داشتیم و بعد  در 
از آن سیل بندها را تقویت کردیم و تالش شد 
اگر  و  بازدید شود  قنات های شهر  و  از چاه ها 

شوند.« مرتفع  دارد  وجود  گرفتگی 
وضعیت در استان های دیگر هم بهتر نیست. در 
سیستان و بلوچستان دیواره ضلع شمالی قلعه 
دیواره  و  سرباز، سقف طبقه دوم موزه چابهار 
ضلع غربی و بخش داخلی قلعه نیکشهر دچار 
آسیب شده است و علیرضا جاللزایی، مدیرکل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
گفته:  ایرنا  به  دیروز  بلوچستان  و  سیستان 
و  حفاظت  یگان  نیروهای  گزارش  از  »پس 
بررسی کارشناسان، خسارت باران های مونسون 
 500 و  میلیارد  استان 32  تاریخی  بناهای  به 

است.« برآورد شده  ریال  میلیون 
از  دیروز  هم  کشور  میراث فرهنگی  معاونت 
و  سیستان  یزد،  استان های  مراکز  مدیران 
به  با توجه  تا  بلوچستان و هرمزگان خواست 
سیل اخیر و خساراتی که در برخی ازاستان ها به 
بافت های تاریخی، بناها و اماکن وارد شده به 
سرعت گزارشی از میزان خسارات ارسال کنند.
پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی تهران 
بازدید میدانی از محل حادثه امام زاده  هم در 

بنای  به  خسارت  دقیق  اعالم  داوود گفت که 
و  آواربرداری  پایان  تا  داوود  امام زاده  تاریخی 

نیست امکان پذیر  الیروبی 

تبعات سیل های گذشته 
هنوز باقی است

آثار تاریخی یزد پیش از این هم آماج حمله 
سیل قرار گرفته بود. سیل آذر ماه سال 99، 
شمال  در  فیروزآباد  قلعه  به  جدی  آسیب 
همه  و  وارد کرد  یزد  استان  در  ابرکوه  غرب 
ابنیه داخل قلعه فیروزآباد از 50 تا 100 درصد 
تخریب شدند. این قلعه که متعلق به اواخر 
قاجاریه و اوایل پهلوی است، در سال 138۶ 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در 
است. همچنین شهرستان ابرکوه بیش از 50 
قلعه دارد و این قلعه ها و آثار قدیمی با ارزش 
به دوران قاجاریه هستند که در حال  مربوط 
همچنان  زندگی  قلعه ها  از  بعضی  در  حاضر 
جریان دارد و در بارش های سال 99 بسیاری 
فقط  آسیب ها  این  اما  دیدند.  آسیب  آنها  از 
مختص به یزد نبودند و در سال 1398 و 1400 
هم سیل آثار باستانی بسیاری را ویران کرد.
بارندگی های اواخر پاییز و زمستان در جنوب 
دی  پانزدهم  تا  شد  عاملی  شرق  جنوب  و 
گردشگری  مدیر  حسینی،  عدنان   ،1400 ماه 
اثر  بر  بگوید که  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
جدی  آسیب  اخیر  سیل  و  بارندگی ها 
تاریخی  و  باستانی  آثار  به  شدیدی  و 
وارد شده است: »متاسفانه  روستای تیس 
قلعه  باروهای حصار  و  برج  از  قسمت هایی 
بر اثر بارندگی شدید در چند روز اخیر از بین 
رفته و آسیب به دیوارها و فضاهای داخلی 

است« شده  وارد  نیز  قلعه  این 
هفدهم دی ماه 1400 هم بارش های سیل آسا 
موجب خسارت بیشتر قلعه های تاریخی در 
استان هرمزگان شد.  سهراب بناوند، مدیرکل 
و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث 
استان هرمزگان همان زمان گفت که پس از 
پایش های اولیه، میزان خسارت واردشده به 
آثار تاریخی این استان را بر اثر بارش های اخیر 
فعال حدود 85 میلیارد ریال برآورد شده است.
تاریخی  آثار  گذشته،  زمستان  سیل  در 
شهرستان میناب، از جمله قلعه »هزاره«، قلعه 
»گوربند« و قلعه »کردر« و قلعه »مغویه« در 
باران های سیل آسا  اثر  بر  بندرلنگه  شهرستان 
آسیب  دید. همچنین در شهرستان بستک هم 
به قلعه و حمام »خان« خسارت وارد شد و 
قلعه پرتغالی های جزیره هرمز و قلعه »کمیز« 
بارندگی ها دچار آسیب  این  در  نیز  رودان  در 
شدند. این آسیب ها بین 5 تا 50 درصد بنا بوده 
قلعه »مغویه« و  به  بیشترین آسیب هم  که 

قلعه »خان« وارد شد.
در همین زمان پل تاریخی »آبرسان« در استان 
تخریب  آن  از  بخشی  در سیل 98  فارس که 
شده بود، بخش بیشتری از آن در سیالب 1400 

تخریب شد.
هنوز  داد که  رخ  حالی  در  سیل سال گذشته 
تبعات سیل فروردین ماه سال 98 گریبانگیر 
بود.  تاریخی کشور  و  باستانی  آثار  از  بسیاری 
سیل سال 98 هم استان های بسیاری را درگیر 
کرد و جان و مال بسیاری را نابود. در این میان 
آب های  گزند  از  هم  باستانی  و  تاریخی  آثار 

نماندند. امان  در  خروشان 
سازمان  وقت  معاون  طالبیان،  محمدحسین 
و گردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
به  سیل  خسارت  میزان  کنونی(  )وزارتخانه 
آثار تاریخی کشور در سال 98 را 300 میلیارد 
اثر   ۷30 به  آسیب  از  و  کرد  اعالم  تومان 
هفته  چند  بارندگی  و  سیل  پی  در  تاریخی 
به گفته  داد.  خبر  استان کشور   25 در  اخیر 
و گلستان  خوزستان  لرستان،  استان  های  او 

در صدر تخریب میراث فرهنگی بر اثر سیل و 
بارندگی جای گرفتند و خسارتی که به بخش 
میراث فرهنگی استان لرستان وارد شد حدود 
به  شده  وارد  خسارت  تومان،  میلیارد   50
میراث فرهنگی خوزستان حدود 45 میلیارد 
تومان و خسارت وارد شده به میراث فرهنگی 

بود. تومان  میلیارد   40 حدود  گلستان 
رفتند  آب  زیر  زمان  آن  آبی که  سازه های  او 
را بناهایی با مالت و ساختار تاریخی دانسته 
با ساروج  بناها  این  از  بود: »بسیاری  و گفته 
ارتباط  در  با آب  آن ها  اصلی  ریشه   و  هستند 
است که معمواًل هر چه در آب باشند، محکم تر 
آن ها  برای  خوشبختانه  بنابراین  می شوند، 
مسأله ای به وجود نمی آید، مگر اینکه زیر پایه 
مشکلی  رودخانه  بستر  برای  یا  شده  شسته 

اثر کج شده باشد.« یا  ایجاد شده 
سیل  شرایط  در  را  کشکان«  »پل  طالبیان 
سنگ های  »تمام  بود:  کرده  توصیف  اینطور 
هیچ  به  پایه،  سنگ های  و  رو  تراش خرده  
تاریخی  پل  این  یعنی  نخورده اند،  تکان  وجه 
در ارتباط با این همه سیالب با هیچ مسأله ای 

است.« نشده  مواجه 

معاون میراث فرهنگی آن زمان آسیب سیل 
با  بود که  دانسته  تاریخی  آثاری  متوجه  را 
مصالح غیرتاریخی مانند مالت های سیمانی، 
داشته اند:  ضعیفی  اجراهای  و  شده  مرمت 
»قطعًا این آثار، با مشکالت بیشتری همراه 
خواهند بود، چون هر اثر تاریخی در هر نقطه 
می تواند  باشد،  هماهنگ  خود  مصالح  با 
یکپارچگی خود را حفظ کند، چون در ارتباط 

با آب است.«
صحبت های طالبیان در آن سال در حالی بود 
که ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان 
تلویزیونی  زنده  برنامه  در  میراث  فرهنگی 
آثار  از  عمده ای  بخش  گفت که  خبر  شبکه 
تاریخی 19 استان دچار آسیب شده و بنا بر 
بررسی ها حدود 252 میلیارد تومان خسارت 

به آثار تاریخی وارد شده است.
فرهنگی  میراث  مدیرکل  بزرگ نیا،  دالور 
میلیارد   4 خسارت  به  هم  تهران  استان 
تاریخی  بناهای  به  بارندگی ها  تومانی 
دلیل  »به  بود  و گفته  اشاره کرده  پایتخت 
شدت بارش های اخیر و جاری شدن سیل 
به  آسیب هایی  رودخانه ها  مسیر  در  آب ها 
پل تاریخی بخش کن، پل نمرود شهرستان 
فیروزکوه، پل شاه عباسی شهرستان پردیس 

است.« شده  وارد 

پس از 700 سال سیل به بافت تاریخی یزد رسید

 گزند سیل به 250 خانه یزد
شهردار بافت تاریخی یزد: هیچکدام از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر آسیب ندیده اند
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی: افزایش سطح معابر باعث شده خانه های بافت تاریخی یزد به گودی 
بیفتند و این وضعیت خطرناک است

کشف شواهدی 
از فلزکاری کهن در شهداد

گردشگری  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
محوطه  از  بخشی  بررسی  در  اعالم کرد: 
آشکار  فلز کهن  شهداد، مکان های ذوب 
فعالیت های  تمرکز  دهنده  نشان  شد که 

است. منطقه  از  بخش  این  در  صنعتی 
پژوهشگاه،  این  روابط عمومی  به گزارش 
پروژه  سرپرست  دهنو،  الیکای  ثریا 
جنوب  در  کهن  فلزکاری  تکنولوژی 
فعالیت های  به  اشاره  با  ایران  شرقی 
شهداد،  منطقه  در  صورت گرفته  پیشین 
حوزه کرمان را از دیدگاه صنعت فلزکاری 
که  خواند  ویژه ای  اهمیت  دارای  کهن، 
شرایط  و  خاص  موقعیت  به واسطه 
مراکز  قدیمی ترین  از  زیستی،  محیط 
آن  درباره  و  است  بوده  مفرغ  تولیدات 
و  تکنیکی  تنوع  و  معادن  وجود  گفت: 
مفرغ، گویای  در عصر  فلزی  اشیاء  فنی 
حوزه  این  در  فلزکاری  صنعت  پیشرفت 
باقیمانده  پسماندهای  وجود  و  فرهنگی 
است. ادعا  این  فلز، گواه  ذوب  فرایند  از 
فلزکاری  تکنولوژی  پروژه   به  اشاره  با  او 
فاز  که  ایران  شرقی  جنوب  در  کهن 
شد  انجام  شهداد کرمان  در  آن  نخست 
و طی آن بخشی از این محوطه با هدف 
از  منطقه  پتانسیل های  به  دستیابی 
صنعت  با  مرتبط  مکان های  وجود  نظر 
قرار  بررسی  مورد  باستان،  فلزکاری 
با  بررسی  این  در  کرد:  عنوان  گرفت، 
شدیم  مواجه  کهن  فلز  ذوب  مکان های 
فعالیت های  تمرکز  نشان دهنده،  که 
است. شهداد  از  بخش  این  در  صنعتی 
فلزکاری  تکنولوژی  پروژه  سرپرست 
در  افزود:  ایران  شرقی  جنوب  در  کهن 
حدود  که  بررسی  مورد  محدوده  سطح 
شهداد  شهر  شرق  نیم کیلومتری  و  یک 
شده   واقع  لوت  کویر  غربی  حاشیه  در 
است، پراکندگی شواهد تاریخی فرهنگی 
اشیاء  مس،  ذوب  سرباره های  همچون 
ابزارهای سنگی و قطعات سفالی  مسی، 
به  شهرنشینی  آغاز  و  تاریخ  از  پیش 
متأخرتر  دوره های  در  و  می خورد  چشم 
از  قنات  رشته  چند  اسالمی  و  تاریخی 

است. کرده  گذر  محدوده  این 
متوسط  اینکه  بیان  با  دهنو  الیکای 
سطح  از  متر   385 ناحیه  این  ارتفاع 
سطح  در  گفت:  است،  آزاد  آب های 
پیرامون  محیط  و  بررسی  مورد  محدوده 
و  باد  از  ناشی  فرسایش  دلیل  به  آن 
که  می شود  فراوانی  کلوت های  باران، 
می رسد،  هم  متر   5 به  آنها  ارتفاع  گاه 
مراتب  به  ارتفاع  با  چند کلوت هایی  هر 
لوت  کویر  بخش های  سایر  در  بیشتر 

دارند. وجود 

نقوی می گوید: از همان ساعات 
ابتدایی شروع بارش ها و اعالم 
هشدار قرمز، شهرداری با همراهی 
میراث فرهنگی نسبت به تخلیه 
بافت تاریخی از سکنه اقدام 
کرد و افراد به تکایا و مساجد 
برده شدند. ما برای ویرانی خانه 
مردم و از دست دادن عزیزانشان 
عزاداریم اما باید بگویم که 
هیچکدام از بناهای تاریخی و 
ارزشمند شهر یزد آسیب ندیده اند

سیل خروشان، َتَرک های عمیقی به جان »خانه رزاقیان« در تفت انداخت و بنای تاریخی مقابل چشم همگان فروریخت. بهت فروریختن 
این خانه تاریخی که ثبت ملی بود و در مقطعی از آن به عنوان موزه مردم شناسی شهرستان تفت نام برده شده بود، هنوز تمام نشده بود 
که موج سیل به بافت تاریخی یزد رسید و با همه توانش به این میراث جهانی صدمه زد. از دو روز قبل که آب های خروشان راهشان به 
یزد و بافت تاریخی این شهر باز شده، خانه ها را تخلیه کرده اند اما هنوز آب در این منطقه جوالن می دهد. شهردار بافت تاریخی شهر یزد به 
»پیام ما« می گوید که در کل شهر یزد 2۵0 خانه از سیالب آسیب دیده اند که 2۱0 خانه از میان آنها در بافت تاریخی قرار دارند. آخرین باری 
که یزد درگیر چنین سیلی بوده مربوط به قرن هفتم است و از آن زمان که در تابستان یزد درگیر باران  سیل آسا شد تاکنون، این شهر و 
بافت و تاریخی اش چنین سیلی به خود ندیده بود. سیل برآمد از باران های موسمی که جان های تعدادی از هموطنان را هم در خود غرق 

کرده، به جز یزد، شهرهای دیگری را درگیر کرده و البته آثار تاریخی بسیاری هم تاکنون تخریب شده است.

آخرین باری که یزد درگیر 
چنین سیلی بوده مربوط به 

قرن هفتم است و از آن زمان 
که در تابستان یزد درگیر باران  
سیل آسا شد تاکنون، این شهر 

و بافت و تاریخی اش چنین 
سیلی به خود ندیده بود. سیل 
برآمد از باران های موسمی که 
جان های تعدادی از هموطنان 

را هم در خود غرق کرده، به 
جز یزد، شهرهای دیگری را 

درگیر کرده و البته آثار تاریخی 
بسیاری هم تاکنون تخریب 

شده است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶03190910003۷۶ مورخ 1401/02/2۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد عابدینی راینی فرزند ذوقعلی  به شماره 
شناسنامه 310۷ صادره از راین موازی سه دانگ  از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ششدانگ 39متر 
مربع پالک - فرعی از 4۷ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۷ - اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان 
منوچهر  آقای  مالک رسمی  از  نشانی قدیم خریداری  آتش  روبروی  امام  بلوار  آباد  احمد  عنبرآباد  در  واقع 
سلمانزاده 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: 1401/04/2۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319091001825 مورخ 1400/11/24  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیمراد ساالری تیغ سیاه  فرزند علیداد  به 
باغ  به مساحت 58۷.30مترمربع  از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه و  شماره شناسنامه 1۶5 صادره 
پالک - فرعی از412 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 412 - اصلی قطعه 3 بخش 34 
کرمان  واقع در سر کندر روداب جبالبارز جنوبی عنبرآباد  خریداری از مالک رسمی آقای حسین خسروی 
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: 1401/04/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1401/05/09

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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 

موضوع  اول  هیات   1401/02/2۷-1401۶03190910003۷8 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد فکری  فرزند غالمعباس بشماره 
شناسنامه 309۶ صادره از عنبرآباد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 3۶0 متر مربع پالک 
- فرعی از 50 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷ فرعی از 50 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد 
یزدی محرز گردیده  اخالقی  آقای علی  مالک رسمی  از  2 بخش 45 کرمان  خریداری  باهنر کوچه  بلوار 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت 
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.  
1401 /04  تاریخ انتشار نوبت اول: 2۶/
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی   و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1401/02/2۶-1401۶03190910003۷3
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فکری راینی  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 
باب  یک  ششدانگ  در  عنبرآباد   از  صادره   3095
فرعی   - پالک  مترمربع   355 مساحت  به  خانه 
 ۷ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -  50 از 
فرعی از 50 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد 
خریداری  45 کرمان   بخش   2 کوچه  باهنر  بلوار 
محرز  یزدی  اخالقی  علی  آقای  رسمی  مالک  از 
به منظور اطالع عموم مراتب در  گردیده است.لذا 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار  از تاریخ  اعتراضی داشته باشند می توانند 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
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: 1401/04/2۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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 برابر رای شماره 1401۶031909100010۷  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید رضا زین الدینی  فرزند محمد  به شماره شناسنامه 3102 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک - فرعی از4۶ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از 4۶ - اصلی 
قطعه یک  واقع در عنبرآباد شهرک نارنج بخش 45 کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای حمیدرضا زین الدینی 
)خود متقاضی( 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 .  
1401  تاریخ انتشار نوبت اول: 04/2۶/
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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 برابر رای شماره 1400۶031909100189۶ مورخ 1400/12/03  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیمراد ساالری تیغ سیاه  فرزند علیداد  به شماره شناسنامه 1۶5 صادره از عنبرآباد 
در ششدانگ یک باب خانه و باغ  به مساحت 1844 مترمربع پالک - فرعی از 412 - اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2 فرعی از 412 - اصلی قطعه 3 بخش 34 کرمان  واقع در سر کندر روداب جبالبارز جنوبی عنبرآباد  خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین خسروی 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: 1401/04/2۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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 برابر رای شماره 1401۶03190910003۷5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعیده فکری راینی  فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 30200۶4031 صادره از جیرفت در یک باب 
خانه به مساحت 385 مترمربع پالک - فرعی از 50 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷ فرعی از 50 - اصلی 
قطعه ....  واقع در عنبرآباد بلوار باهنر کوچه 2 بخش 45 کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای علی اخالقی یزدی 
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: 1401/04/2۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2349   | یک شنبه 9 مرداد 1401  |4
»پیام ما« از مشاغل وابسته به تولید زغال زاگرس گزارش می دهد

با یارانه نمی توانیم عاشق زاگرس باشیم
 یک کارشناس توسعه و محیط زیست: قاچاق چوب یا چرخه غیرقانونی تولید زغال توانسته زنجیره ای از مشاغل

 را در زاگرس ایجاد کند که شکستن آن دشوار است

این کارها برای تامین معاش 
انجام می شود ما گروه و 

دسته جمع نمی کنیم بلکه 
همه مثل ما گروهی فامیل 
یا دوست هستند که برای 

درآوردن خرج زندگی این کار 
را می کنند. من نام نمی برم اما 
مقصد چوب های ما یک مکان 
رسمی است. دولت کاری با آن 

ندارد اما به ما گیر می دهد

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

عامل تخریب جنگل دولت 
است. اوست که فکری به حال 
شغل ما نمی کند. نمی شود به 

مردم بگویید با یک قران دوزار 
یارانه زندگی کنید. بیکار باشید 

اما عاشق منابع ملی و جنگل و 
دریا باشید. کاری که دولت برای 
انجام نمی دهد را خودمان برای 

خودمان انجام می دهیم. هی 
بیایند و بگیرند و ببندند مشکل 

از ما نیست. از جای دیگری 
است که هیچ وقت آن را رفع 

نمی کنند

چارسوق
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وزیر نیرو:

زمینه ذخیره  حداکثری 
آب در سازه ها فراهم شود
برق  و  آب  صنعت  داد،  دستور  نیرو  وزیر 
سیل  از  ناشی  مشکالت  حل کامل  تا  باید 
به  کنار مردم  در  افتاده،  اتفاق  آبگرفتگی   و 

دهد. ادامه  خدمت رسانی 
،»علی اکبر  ایران  آب  خبرگزاری  به گزارش 
نیروهای  تمامی  به  نیرو  وزیر  محرابیان«، 
عملیاتی صنعت آب و برق دستور داد، ضمن 
تداوم قرارگیری در حالت آماده باش کامل تا 
پایدار شدن شرایط، تمامی اقدامات و تدابیر 
الزم به منظور پیشگیری از بروز خسارات به 

فوریت پیگیری و اجرایی شود.
 وزیر نیرو در این دستور تاکید کرد، صنعت 
آب و برق باید تا حل کامل مشکالت ناشی 
کنار  در  افتاده،  اتفاق  آبگرفتگی   و  سیل  از 

ادامه دهد. به خدمت رسانی  مردم 
کلیه   است،  آمده  وزیر  دستور  ادامه  در 
سازه های آبی کشور به منظور استفاده کامل 
از منابع آبی فراهم شده ناشی از بارش های 
و  نحو مطلوب مدیریت شده  به  باید  اخیر 

شود. فراهم  آب  حداکثری  ذخیره  زمینه 

  مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان:
 ذخیره سد زاینده رود 

به 277 میلیون 
مترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
بیان اینکه ذخیره کنونی سد زاینده رود در پی 
بارش های سیالبی 2۷۷ میلیون مترمکعب 
از ظرفیت  درصد  است، گفت: همچنان ۷8 
گزارش  به  است.  خالی  رود  زاینده  سد 
بیان  ساسانی،  حسن  ایران،  آب  خبرگزاری 
ابتدای  از  کرد: ورودی آب به سد زاینده رود 
سال آبی ، مهرماه 1400، تاکنون در مجموع 
915 میلیون مترمکعب بوده است در حالی 
که این سد در مدت مشابه سال گذشته ۷15 
میلیون مترمکعب و در بلندمدت، یک میلیارد 

و 2۷8 میلیون مترمکعب ورودی داشت.
او با بیان اینکه ورودی به سد زاینده رود از 
ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش دارد، 
زاینده  سد  به  آب  ورودی  مقایسه  افزود: 
رود در سال آبی کنونی با مشابه بلند مدت 
همچنان حاکی از کاهش 28 درصدی ورودی 
آب به این سد است. ساسانی همچنین حجم 
آب خروجی از این سد مخزنی را از ابتدای 
مترمکعب  میلیون   8۶3 تاکنون  آبی  سال 
از سد در مدت  اعالم کرد و گفت: خروجی 
مشابه سال گذشته 55۷ میلیون مترمکعب و 
در مشابه بلندمدت یک میلیارد و 98 میلیون 
مترمکعب بوده است. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان اعالم کرد: خروجی از سد 
زاینده رود امسال نسبت به سال گذشته 55 
درصد افزایش و در مقایسه با حجم خروجی 
در بلند مدت 21 درصد کاهش نشان می دهد.
 ساسانی ذخیره کنونی سد زاینده رود را در پی 
بارش های سیالبی 2۷۷ میلیون مترمکعب 
اعالم کرد و افزود: حجم آب ورودی به سد 
هم اکنون ۶۶.90 مترمکعب بر ثانیه و خروجی 

از آن 29 مترمکعب بر ثانیه است.

تهیه زغال از درختان بلوط گاه به دلیل تامین 
انجام  زاگرس  از  مناطقی  نیاز  مورد  سوخت 
نه  و  است  رسیده  آن ها  به  نه گاز  می شود که 
امکان استفاده از منابع جایگزین مانند انرژی 
خورشیدی را دارند و  گاه درخت های بلوط برای 
تهیه زغال تجاری قلیان و کباب، طعمه حریق 
می شوند. عملی که در نبود شغل برای جامعه 
از  به عنوان معیشت نخست بسیاری  محلی، 
اهالی انتخاب شده است و بنا به بررسی های 
مستقیم   طور  به  زغال پزی  کوره  هر  ما،  پیام 
اشتغال حداقل 10 نفر و به شکل غیرمستقیم 30 

نفر را تامین می کند.
با وجود اینکه 11 استان در حاشیه زاگرس زندگی 
می کنند اما این پدیده به شکل عمده در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، پس از آن چهارمحال و 
و  ایالم  استان های  در  مواردی  در  و  بختیاری 
خوزستان رخ می دهد.  این معیشت در حالی 
رواج دارد که عالوه بر تخریب جنگل های ارزشمند 
بلوط، بر زندگی بیش از 80 درصد عشایر کشور 

ساکن در زاگرس اثر مستقیم می گذارد.

قطع روزانه 27 هزار درخت
از سوی  آماری که سال گذشته  براساس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتشر 
شد، همچنین براساس محاسبه پیام ما، روزانه 
در کشور برای مصرف قلیان 3 هزار ُتن زغال 
 9 باید  تعداد  این  برای  که  می شود  استفاده 
هزار درخت باید قطع شود. همچنین دو برابر 
استفاده  زغال کبابی  عنوان  با  زغال  مقدار  این 
می شود یعنی 18 هزار درخت هم برای تامین 
این میزان زغال قطع می شود که بخش اعظمی از 
زاگرس  جنگل های  از  مستقیم  شکل  به  آن 
تامین می شود. تجارتی که ساالنه 5 هزار هکتار 
تهدید  را  زاگرس  ویژه  به  جنگل های کشور  از 

می کند. گرچه گیالن در شمال کشور هم از جمله 
استان هایی است که قطع درختان برای تامین 
سوخت گرمایشی در آن اتفاق می افتد. به دلیل 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  سختگیری های 
به ویژه در  دو استان کهگیلویه و بویراحمد و 
چهارمحال و بختیاری، شیوه های قاچاق چوب و 
حمل و نقل آن تا کورهخانه ها تغییر کرده است. 
گرچه تا سال 98 عمده خودروهای باری مانند 
و کامیون ها، کامیونت های کوچک  بارها  وانت 
حمل و نقل قاچاق به قصد سوزاندن را انجام 
می دادند اما حاال پای شوتی ها به این بخش 
باز شده است. شوتی هایی که چوب ها را یا تا 
بومیانی  یا  می برند  زغال  تولید  بزرگ  مراکز 
روستایی  کوچک  کوره های  تا  را  چوب ها  که 
می رسانند. خودروهای سواری )شوتی ها( کمتر 
از ماشین های باری جلب توجه می کنند و این 
دلیلی است که حمید یکی از قاچاقچیان محلی 
چوب در زیالیی کهگیلویه بر آن تاکید می کند.

مقصد چوب ها یک مکان رسمی  است
به گفته حمید، »نیازی نیست با یک خودرو 
بیاییم. چند خودروی سواری چوب خوبی جمع 
می کنند.  قیمتشان هم از وانت ارزان تر است. 
هربار 150 هزار تومان کرایه دارد. ما درختان را در 
فرصت های خاصی قطع می کنیم. بعد آن ها را 
قطعه قطعه کرده و در روزهای آتی به دفعات 
برای  شاید  می گوید  حمید  می کنیم.  جابه جا 
ماشین سواری، 4  پر چوب  بردن 4 صندوق 
الی 5 روز کار داشته باشیم اما وقتی چوب ها 
را به مقصد اصلی که در شیراز  است می رسانیم 

پولمان را نقد می گیریم.«
تنومند  درخت  یک  حمید  تخمین  براساس 
بلوط می تواند بین 300 تا 350 میلیون تومان 
زغال بدهد. گرچه او فکر می کند سهم کمی  به 

به  می رسد.»من  پول  این  از  دوستانش  و  او 
طور میانگین هر 10 روز حدود 3 تا 5 میلیون 
مال  همه اش  درآمد  این  دارم.  درآمد  تومان 
خودم نیست بلکه مربوط به همکاران و کارگران 
هم هست. چون ما همه کارها را خودمان انجام 

نمی دهیم.«
حمید مافیای زغال و چوب را شایعه می داند. 
»این کارها برای تامین معاش انجام می شود ما 
گروه و دسته جمع نمی کنیم بلکه همه مثل ما 
گروهی فامیل یا دوست هستند که برای درآوردن 
خرج زندگی این کار را می کنند. من نام نمی برم 
اما مقصد چوب های ما یک مکان رسمی است. 
دولت با آنها کاری ندارد اما به ما گیر می دهد.«

 سوخت یارانه ای برای کوره ها
حمید ما را به یکی از صاحبان کوره زغال پزی 
روستایی در منطقه بویراحمد وصل می کند. هر 
چند به گفته خودش این کوره روستایی نیازی 

به چوب های حمید و دوستانش ندارد و شبکه 
را  اولیه اش  مواد  روستا  خود  در  جمع آوری 
تامین می کند. نام او سید موسی الرضا است. او 
می گوید کوره اش که براساس دستگاه های تولید 
زغال استاندارد ساخته شده می تواند تا روزی 
یک تن زغال تولید کند. مشکل او در جمع آوری 
نیاز دستگاه  تامین سوخت مورد  چوب که در 
است. سید موسی الرضا به همین دلیل سوخت 
یارانه ای عشایر منطقه را به قیمت آزاد از آنان 
می خرد و به جایش سهمیه زغال هم می دهد. 
»تامین سوخت بزرگترین مشکلم است. چون 
یارانه ای هم  برای خرید سوخت  ممکن است 
به قاچاق سوخت متهم شوم در حالی که آن را 
قاچاق نمی کنم. با اینکه اهالی همکاری بسیاری 
خوبی دارند تا به امروز نتوانستیم تولید خودمان 
ما  دهیم. شغل  افزایش  روزی 500 کیلو  از  را 
طوری نیست که بشود آن را چندان مخفی انجام 

داد. هر چند وقت هم می آیند کارگاه را پلمپ 
می کنند و می روند. جریمه مان هم می کنند.« 
با وجود تعطیل  این سوال که  به  او در پاسخ 
شدن های مکرر و جریمه چرا همچنان به این 
کار ادامه می دهد می گوید: »درآمدمان به نسبت 
جریمه ای که می دهیم می ارزد. درثانی اگر این 
انجام  می توانیم  دیگری  چه کار  نکنیم  را  کار 
همه  دارند  مردم  کنیم؟  دامپروری  دهیم؟ 
دام هایشان را می فروشند. کشاورزی کنیم؟ اینجا 
خاک حاصلخیز است و خدا را شکر هنوز آب هم 
هست اما برای کشاورزی بر زمین های شیب دار 
اینجا، باید بزکوهی باشی. بعد هم مگر از این 
زمین های کوچک که به زور به یک هکتار و 2 
هکتار می رسد چه قدر درآمد خواهیم داشت؟« 
محمد در پادنا، حوالی سمیرم دنای چهارمحال 
و بختیاری کوره پزخانه ای داشت که درست یک 
هفته پیش از تنظیم این گزارش از سوی یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این 
استان کشف و پلمپ شد و حاال می گوید که باید 
به انتظار تشکیل دادگاه بماند. او می گوید: »عامل 
تخریب جنگل دولت است. اوست که فکری به 
حال شغل ما نمی کند. نمی شود به مردم بگویید 
با یک قران دوزار یارانه زندگی کنید. بیکار باشید 
اما عاشق منابع ملی و جنگل و دریا باشید. کاری 
که دولت برای انجام نمی دهد را خودمان برای 
خودمان انجام می دهیم. هی بیایند و بگیرند و 
ببندند مشکل از ما نیست. از جای دیگری است 

که هیچ وقت آن را رفع نمی کنند.«

قاچاق جای خالی دولت را پر کرد
مینا رضایی کارشناس توسعه و محیط زیست اما 
به این پدیده از زاویه ای دیگر می نگرد: »قاچاق 
چوب یا چرخه غیرقانونی تولید زغال توانسته 
ایجاد کند  زاگرس  در  را  مشاغل  از  زنجیره ای 
که شکستن آن دشوار است. این دقیقا همان 
قاچاق،  بخش های  سایر  در  است که  اتفاقی 
مانند سوخت بری، کولبری و غیره هم شاهد آن 
هستیم. دقت کنید یک نفر نیست که درختی 
را قطع می کند و از آن زغال تولید کرده و آن 
را می فروشد. گروهی چوب را تامین می کنند. 
دیگر  گروهی  می کنند.  حمل  را  آن  گروهی 
زغال را تولید و برایش بازاریابی می کند، حتی 
گروهی خودروهای شوتی را تامین می کنند. ابزار 
دقیقا همان سیکلی است  این  و...  می سازند 
که ما برای اشتغال به ایجاد آن نیاز داریم.« به 
گفته او در فقدان برنامه ریزی و ضعف در ایجاد 
معیشت و درآمد پایدار از سوی دولت جامعه 
محلی، دست به رفع نیاز خود زده و برای این 
منظور به اجرایی ترین گزینه که آن را از آن خود 
می دانست چنگ انداخته است: »خالف بسیاری 
نظرات، من معتقدم ساکنان زاگرس به خوبی 
می دانند که زاگرس از آن آنان و بقای خودشان 
هم در گرو بقای این جنگل هاست فقط گزینه 
دیگری باید پیش رویشان باشد که بتواند این 

زنجیره ارزش و اشتغال را ایجاد کند.«

این روزها که به واسطه فروش خاک و معدن کاوی های گسترده  البرز به صدر خبرهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور تبدیل شده، 
زاگرس در سکوت با دردی مزمن همچنان می جنگد دردی که طی نیم قرن گذشته به ویژه با سرعت فزاینده ای جنگل های زاگرس و 

درختان بلوطش را از بین برد: زغال.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر کل 
چهارمحال وبختیاری در گفت وگو با »پیام ما« 
عنوان می کند که باید حساب سوداگران را از 
به  جدا کرد.  زغال  روستایی  خرد  تولیدکننده 
گفته او »گروهی از مردم روستایی هستند که 
برای امرار معاش یک یا دو کیسه زغال تولید 
می کنند. نمی توان بر این گروه نام قاچاقچی 
تولیدکننده  بگوییم  است  بهتر  بلکه  گذاشت 
غیرمجاز. گروه دومی هستند که تمام تولید خرد 
روستاییان را به قیمت اندک از آن ها می خرند 
را  چوب ها  یا  می کنند  بازار  روانه  جا  یک  و 

جمع می کنند و تولید انبوه زغال دارند.« اصغر 
احمدی می افزاید: »سودی که این سوداگران به 
روستاییان می دهند بسیار ناچیز است. مقصد 
بلکه  نیست  استان  داخل  هم  ذغال ها  این 
استان های فارس، اصفهان و تهران مقاصد اصلی 
آنان هستند. در مورد گروه نخست باید با بررسی 
و کارشناسی تالش کرد تا معیشت جایگزین 
برای آنان ایجاد شود اما در مورد گروه دوم باید 
نه  این سوداگری  را گرفت.  جلوی سوداگری 
فقط جنگل های ما را از بین می برند بلکه سودی 
هم برای جامعه محلی ندارند و فقط محیط 

زندگی و ثروت خداداد خود را بین می برند.« 
با یک جست وجوی ساده اینترنتی می توانید 
ببینید.  را  کباب  و  قلیان  زغال  قیمت های 
قیمت هایی که از کیلویی 10 هزار تومان شروع 
وب  در  شده  منتشر  نوشته  به  بنا  و  می شود 
سایت ها در مورد زغال های فشرده درجه یک 
به کیلویی 50 هزار تومان هم می رسد. قیمتی 
که به ازای هر درخت افتاده هیچ به نظر می رسد. 
این گونه تخریب  زاگرس درحالی  جنگل های 
می شوند که هر هکتار جنگل می تواند اکسیژن 
ساالنه 500 هزار نفر را تامین کند همچنین این 
سطح از جنگل ۶8 ُتن گرد و غبار را به خود 
را نمی دهد؛  از آن  جذب می کند و اجازه عبور 
خدمتی به انسان که بی گمان نمی توان برای آن 

عددی تعیین کرد.

مدیر کل استان چهارمحال وبختیاری

حساب سوداگران جداست

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

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 

دوم  هیات   -  1401/04/05-1401۶0319014001۶02 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس پاداش  فرزند علی  
به شماره شناسنامه 491 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۶8۶/5 متر مربع 
پالک - فرعی از494- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 494 -اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی حسین آباد دهدار جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن فرضی پور 
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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
. بدیهی است  از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یک ماه 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
/م الف: 202

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/2۶ -  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان جغتای
    برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 

13 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک، 
تحدید حدود پالک :

بخش ۷ سبزوار
اراضی موسوم به دیمه سار ویندسار جبله - پالک 120 فرعی از پالک 229 –اصلی  92۶ فرعی - آقای 
محمد اسمعیل جبله  فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، در تاریخ: 1401/05/31 لذا به موجب 
تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه اجرایی قانون مزبور و ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک، صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار میشوند که در روز دوشنبه ساعت 10 صبح مزبور در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک که در موقع مقرر فوق حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک از تاریخ تحدید حدود ظرف 
سی روز پذیرفته خواهد شده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 

تاریخ انتشار : 1401/05/09
حمیدرضا آریان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای

وم
 د

ت
نوب

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401۶03190۷800419۶ هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قزوینی پوراکبری 
 2980210۶33 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره 
مساحت 109.5 مترمربع تحت پالک 1۶9۶9 فرعی 
از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 

فرعی از 39۶8 اصلی بخش 2 کرمان  واقع در کرمان 
شهرک شهید همت کوچه 18 اواسط کوچه سمت 
فریدون  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  راست  
عیش آبادی  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 
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 مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/24

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

منطقه دو کرمان

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و 
امالک ناحیه 2 شهرستان کرمان

شناسه آگهی : ۱3۵6۵96

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

 برگ سبز  خودرو سواری
 پراید صبا مدل ۱389 رنگ 

سفید  روغنی به شماره انتظامی 
692ج۵۵ایران 49

شماره موتور 3400۱32
شماره شاسی 

S۱4۱228946443۵
به نام زیبا طاهری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهی مفقودی و اعالم عدم اعتبار اصل دفترچه قرارداد 
حقوق انتفاعی شماره 7346 مورخ 20 / 7 / ۱399

بدینوسیله و با استناد به اقرارنامه و تعهدنامه شماره 
دفترخانه  در  ماخوذه   ۱40۱  /  4  /  28 مورخ   4496
شماره 2 سلسله آقای حامد باقری دال بر مفقود شدن 
دفتر قرارداد حقوق انتفاعی فی مابین به شماره 7346 
مورخه 20 / 7 / ۱399ضمن اعالم بطالن اصل دفترچه 
قرارداد مذکور از لحاظ موازین قانونی شرکت شهرکهای 
دفترچه  قانونی  صدور  مراتب  بدینوسیله   ، صنعتی 
جایگزین  الحق  دفترچه  بعد  من  و  اعالم  المثنی 
اقدامات  و  خدمات  تمامی  و  سابق گردیده  دفترچه 

خواهد  معتبر  و  نافذ  المثنی  دفترچه  روی  بر 
بود  .ضمنا این آگهی مربوط به متقاضی بخش 
خصوصی و هزینه آن به عهده متقاضی میباشد .
بختیار رازانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
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هیات   .1401۶0319012000۷5۶ شماره  رای  برابر 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
محمد عسكری فرزند ایرج به شماره شناسنامه 
34۷93۷15۷4 صادره از سیرجان در یک باب 
خانه به مساحت 221/85 مترمربع پالک 430 
آباد شیخ های  اصلی واقع در روستای حسن 
بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
زین العابدین شیخ ذکریا 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 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، 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶0319012000342 شماره  رای  برابر 
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 كبری پاریزی 
فرزند علیجان به شماره شناسنامه 1082 صادره 
از سیرجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 241/98 مترمربع پالک 
بلوار دکتر صادقی  انتهای  334 اصلی واقع در 
رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۶ بخش 
آقای شعبانعلی کاظمی محرز گردیده است. لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز  فاصله 15 
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، 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

برابر رای شماره 1401۶0319012000۷31 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
زیدآبادی  اسمعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض 
نژاد فرزند اكبر به شماره شناسنامه 13 صادره از 
سیرجان در یک باب مغازه به مساحت 39/85 
خیابان  در  واقع  اصلی  پالک 22۷2  مربع  متر 
خواجه نظام الملک بخش 35 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای علی نجف آبادی پور 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 
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 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی : ۱3۵۱۱28

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان- شناسه آگهی : ۱3۵۱۱27

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی : ۱3۵۱۱30
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ادامه یادداشت از صقحه یک

نقدی بر متن پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی
مدعای  پیش نویس  مقدمه  هرچند 
و  مردم  فعاليت  تسهیل  و  ساماندهی 
مشارکت  و  اجتماعی  مشارکت  افزایش 
را  دولت  توسط  حکمرانی  در  مردمی 
روح  و  کلیت  می رسد  نظر  به  اما  دارد، 
و  است  نظارت  دنبال  به  پیش نویس 
اعتماد  به  دستیابی  و  اجتماعی  مشارکت 
نکرده  هدف گذاری  اساسا  را  اجتماعی 
شورای  ترکیب  در  مثال  عنوان  به  است. 
پیش نویس،   14 و   13 12و  مواد  موضوع 
ملی،  شورای  در  شده  احصا  عضو   1۷ از 
نماینده   4 فقط  و  حاکمیتی  عضو   13
که  دارند.  حضور  شبکه ها  و  تشکل ها  از 
امکان  فقدان  گویای  خود  نسبت  این 
این  فعاالن  نقش  و  نظر  و  تاثیرگذاری 
بند  وفق  در حالی که  است.  در عمل  حوزه 

نماینده  یک  امنیتی  و  نظارتی  نهاد  هر   ، ۶
در اين شورا دارد. که این امر در شوراهای 
است.   شده  تکرار  نیز  محلی  و  استانی 
و  دولتي  ترکیب  است  ضروري  لذا 
یابد  تغییر  اجتماعی  ترکیبی  به  امنیتی 
مردمی  و  غیردولتی  ساختاری  به  تا 
ساختار  از  جدای  همچنين  دست یابیم. 
پیش نویس،  این  در  شده  تعریف  رسمی 
تشکل های  خانه  شناسایی  ضرورت 
عنوان  به  استان ها  مراکز  در  غیردولتی 
شود  شناسایی  صنفی  و  انتخابی  نهادی 
فعاليت  و  هم اندیشی  برای  مرکزی  تا 
وجود  نهاد  مردم  سازمان های  مستقل 

باشد. داشته 
ایرادهای  هم  قانون نگاری  مرحله  در 
و  صراحت  عدم  است که  مشهود  بسیاری 

این  نقض  از  پیش نویس  در  ساده نویسی 
از  بسیاری  اینکه  از  جدای  است.  اصول 
شده  گرفته  به کار  اشتباه  حقوقی  مفاهیم 
متن  در  نظارتی  نهادهای  از  وقتی  است. 
بحث می شود شفاف نیست که منظور کدام 
عوام  به  صراحت  عدم  این  و  است؟  نهاد 
بایسته هاي  با  که  می شود  نزدیک  فریبی 
تقنین همخوانی ندارد و به نظر می رسد در 
تهیه متن از تخصص هاي مختلف بهره برده 
نشده است که این مهم در بخش حقوقی و 

است. مشهود  متن  ادبیات  و  زبان 
در بند 3 ماده ۶۷ اعالم شده که عبارت های 
تشکل های  نهاد،  مردم  سازمان های 
فرهنگی  اجتماعی  تشکل های  و  مردم نهاد 
و  قوانین  در  مشابه  عناوین  و  نهاد  مردم 
تغییر  اجتماعی«  »تشکل های  به  مقررات 

عنوان  این  اینکه  به  عنایت  با  می کند. 
داراي  غیردولتی  سازمان های  برای  جدید 
مانع  و  نیست  الزم  جامعیت  و  کاملیت 
در  و  دارد  فاسد  تالی  آن  نبودن  جامع  و 
نشده  تعریف  نیز  درستی  به  پیش نویس 
سازمان های  نظیر  عنوان کلی تر  لذا  است. 
مردم نهاد یا تشکل های غیردولتی واضح، 

بود. خواهد  معنا  به  نزدیک تر  و  شفا ف 
بخش دوم

الزم به ذکر است در خصوص رابطه فرهنگ 
یک  قوانین  باید  کلی،  شکل  به  قانون  و 
نگاه  و  فرهنگ  از  جلوتر  و  پیش تر  گام 
و  ارتقا  را  فرهنگ  تا  باشند  اجتماعی 
با  بخشند.  توسعه  را  اجتماعی  مشارکت 
قوانین  اخیر  دهه  در  متاسفانه  حال  این 
و  داشته  زیادی  فاصله  عمومی  فرهنگ  با 
البته عموما مورد پذیرش مردمی نیز واقع 
نشده است که تهیه کنندگان لوایح و مقنن 

بيانديشند. آن  به  جدی  صورت  به  باید 
سازمان های مردم نهاد به مثابه ساختارهای 
می باشند.  ملت  و  دولت  مابین  میانی 
سیاست گذاري و برنامه ریزی در اين بخش 
به  اجتماعی  مطالبات  می گردد که  موجب 
حکمرانی  زبان  به  حرفه ای   و  فنی   شکل 
حلقه هاي  با  موجود  وضعیت  شود.  ترجمه 
به  توسعه  موانع  از  خود  ضعیف  ارتباطی 
نظیر  قوانینی  تصویب  و  می آید  شمار 
را  میانی  ساختارهای  مدنظر،  پیش نویس 

است. توسعه  ضد  معنا  یک  به  و  حذف 
نقد  مورد  پیش نویس  متن  است  ضروری 
و  گیرد  قرار  مدنی  فعاالن  جدی  بررسی  و 
در  و  انعکاس  مرتبط  مسئوالن  به  نظرات 
تا  شود  منتشر  مردم  آگاهی  برای  رسانه ها 
مجلس  علنی  جلسات  در  بررسی  از  قبل 
شورای اسالمی و تصویب آن، ایرادات بسیار 

شوند. رفع  آن 

۱ادامه از صفحۀ
مدیریت بحران 

پیشگیرانه ضروری است
سوال اساسی دیگر این است که وضع بارش و 
ارتفاعات  البرز مرکزی بین گردنه کندوان و گدوک 
به عرض 120 کیلومتر چگونه است؟ بارش در مرکز، 
محدوده محوری رشته کوه به ندرت به زیر 3500 
متر می رسد )قله  آزادکوه، در جنوب دره بلده نور 
با ارتفاع  4355 متر(. مخروط باشکوه دماوند، 
ارتفاع   با  خاورمیانه،  و  ایران  ارتفاع  مرتفع ترین 
5۶۷8 متر در همین محدوده واقع است. در شرق 
دره هراز، ارتفاع کوه های فیروزکوه به ندرت از 4000 
متر تجاوز می کند. در جنوب این پهنه مرکزی چند 
یال باریک و بسیار مرتفع )توچال، مشرف به تهران، 
39۷0 متر، کوه شاه نشین، 40۷۶ متر( بر کوهپایه 
خشک جنوبی مسلط است. سیالب های قدرتمند 
درپای دامنه های البرز  مخروط های آبرفتی عظیمی 
بر جای گذاشته اند. این رشته جنوبی حوضه آبخیز 
را تشکیل می دهد. دامنه های جنوبی رشته کوه، 
و   بادهای مرطوب شمالی محافظت می شوند  از 
قزوین تنها 280 میلی متر در سال، تهران 203 و 
سمنان 159 میلی متر بارندگی دارد. توده های هوای 
خزر که به این دامنه ها می رسند به طور موثر بخش 
عمده ای از رطوبت خود را از دست داده اند. عالوه بر 
این، یک توده هوای خشک کننده و پایدارتر قاره ای 
در حدود 2200-2500 متر بر آن ها مسلط است و 
مانع از پیشرفت آن ها به سمت جنوب می شود. 
بارندگی های فصل سرد گاهی با جابه جایی هوای 
کاسپین از دره های شمالی جنوبی که البرز را قطع 
می کنند همراهند. مرز بین مناطق خشک و مرطوب 
گاه با خط مرزی حوزه آبخیز مطابقت دارد مثاًل در 
گردنه کندوان. در شرق  قزوین، منطقه خشک به 
طور گسترده 235 میلی متر  باران در بلده نور، 429 
میلی متر در پلور در مرکز البرز قابل پایش است. 
در کنار این موارد به مسئله ای دیگر باید توجه کرد. 
مهاجرت یکی از دالیل اصلی شهرنشینی به ویژه در 
نیم قرن اخیر در ایران است که باعث ایجاد مشکالت 
برانگیز در جامعه شهری شده است. در  چالش 
شهرنشینی، معماران منظر بیشتر بر ساخت وساز 
در زمین های بایر رها شده و آلوده کردن جامعه 
پساصنعتی متمرکز بوده اند. امروزه هدف معماری 
منظر تبدیل شهرهای صنعتی به شهرهای پایدار 
است. در نتیجه رشد سریع جمعیت، طراحی های 
کارآمد و حیاتی برای استفاده از فضاهای موجود 
بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. فضاهای باز 
به سبک قدیمی قادر به پاسخگویی به نیازهای این 
جمعیت به سرعت در حال رشد نیستند. به منظور 
پایداری مناظر شهری و ایفای نقش موثر در اقلیم 
شهر، آنها باید به عنوان بخشی از اکوسیستم های 
یک  طبیعی  اکوسیستم  شوند.  طراحی  طبیعی 
سیستم متعادل، پویا، منسجم و پیچیده است. 
بنابراین برای شهر پایدار ایده آل، به عنوان بخشی 
محیطی  طرح های  طبیعی،  اکوسیستم های  از 
باید از پیچیدگی و انسجام مشابهی پیروی کنند. 
مناظر  توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در 
شهری امروزی با اکوسیستم های طبیعی ناسازگار 
است، نقش انسان نادیده گرفته شده و چرخه های 
خسارت های  اولیه  ارزیابی  است.  ناقص  انرژی 
بشدت  شهرسازی  از   نشان  اخیر  سیالب های 
پیرامون  و  داخل  باز  فضاهای  به  نگاه  و  ناپایدار 
ساخت وساز  سوژه  عنوان  به  روستاها  و  شهرها 
ساختمان و کشیدن خیابان آسفالته  و بتن ریزی 
به منظور ساماندهی کف دره ها و حاشیه رودخانه ها  
و احداث پارک و رستوران و پارکینگ در مسیل ها و 
کف رودخانه ها دارد. تجدید نظر در توسعه شهرها، 
به ویژه در حاشیه دره ها و در دامنه هایی مانند رشته 
کوه ها البرز بسیار حیاتی است. مدیریت بحران با 
دید پیشگیرانه برای سوانح حتمی بعدی از همین 

موضوع آغاز می شود.

تداوم،  به  نسبت  هواشناسی  سازمان 
سامانه  فعالیت  تشدید  و  گسترش 
باد  وزش  و  رعدوبرق  و  رگبار  موسمی، 
شدید به ویژه در ساعات بعدازظهر، تگرگ، 
خیزش  مستعد  مناطق  در  و  صاعقه 
گزارش  به  بنا  داد.  هشدار  گردوخاک 
ماه(  مرداد   9( یکشنبه  روز  سازمان  این 
خوزستان،  شرقی  نیمه  و  جنوبی  نیمه  در 
مرکز  کرمان،  جنوبی  نیمه  و  غربی  نیمه 

شمال  بلوچستان،  و  سیستان  جنوب  و 
هرمزگان، نیمه غربی و نیمه جنوبی فارس 
و نیمه شرقی بوشهر و در روز دوشنبه )10 
و  سیستان  جنوبی  نیمه  در  ماه(  مرداد 
و  کهگیلویه  بوشهر،  فارس،  بلوچستان، 
و  غرب  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد، 
بارش  خوزستان  شرقی  نوار  کرمان،  مرکز 
بر  است.  انتظار  مورد  و…  رگبار  تگرگ، 
طغیان  سیالب،  وقوع  مخاطرات  این  اثر 

آبگرفتگی  آبگرفتگی گسترده،  رودخانه ها، 
منازل در مناطق مستعد، اختالل در ناوگان 
احتمال  دید،  شعاع  نقل، کاهش  و  حمل 
تخریب پل و مسدود شدن جاده، خسارت 
به صنعت کشاورزی و شکستن درختان و 
سازمان  می شود.  پیش بینی  برق  تیرهای 
آسیب های  کاهش  برای  هواشناسی 
دستگاه های  کلیه  آماده باش  احتمالی  
فرمانداری ها،  مانند  اجرایی  و  امدادی 

وزارت  نیرو،  وزارت  راهداری،  شهرداری ها، 
با  مقابله  جهت  غیره  و  کشاورزی  جهاد 
از  هموطنان  تخلیه  احتمالی،  خسارت 
رودخانه ها  بستر  مانند  خیز  حادثه  نواحی 
آبراه ها،  و  کانال ها  پاکسازی  مسیل ها،  و 
پاک سازی  و  پل ها  دهانه  بازگشایی 
توقف  و  تردد  از  اجتناب  منازل،  آبروهای 
در حاشیه مسیل ها و جمع آوری وسایل و 
از  اجتناب  رودخانه ها،  اطراف  از  تجهیزات 
جابجایی  عدم  حادثه خیز،  مناطق  به  سفر 
از  دام ها  آوری  جمع  و  کوچ رو  عشایر 

می کند. توصیه  را  رودخانه ها  حاشیه 
سازمان  رئیس  اعالم  به  بنا  به  همچنین 
شمار  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد 
تن   ۶1 به  کشور  در  سیل   جانباختگان 
ولی پور  مهدی  ایسنا،  گزارش  به  رسید. 
در  که  دیگر  جسد  چند  کشف  با  گفت: 
شده  حادثه  دچار  اخیر  روزهای  سیل  پی 
بودند، شمار فوت شدگان سیل در کشور از 
ابتدای مرداد ماه تا کنون به ۶1 نفر رسید. 
با  گفت:  نیز  شده  مفقود  افراد  درباره  او 
مفقودی  تازه ترین گزارش های  جمع بندی 
نفر   32 حاضر  حال  در  کشور  سراسر  در 
یافتن  برای  تالش  که  هستند  مفقود 
امدادونجات  سازمان  عوامل  سوی  از  آنها 
است. انجام  در حال  احمر  جمعیت هالل 
مدیریت  سازمان  رئیس  حال  همین  در 
خسارت بار  سیل  درباره  کشور  بحران 
منطقه  سیالب  در  گفت:  داود  امام زاده 
خودروی  دستگاه  یک  داوود،  امامزاده 
پارک شده در یکی از ساخت و سازهای 
کانال  به  تنگه  حریم  در  واقع  غیرمجاز 
را  کانال  مسیر  و  شد  مچاله  و  افتاد 
مسدود کرد، همین مسئله از دالیل اصلی 
توجه  قابل  افزایش  و  سیالب  زدن  باال 

شد. خسارات 
به گزارش ایمنا، محمدحسن نامی ضمن 
اشاره به سیل اخیر امام زاده داوود، گفت:  
حوضه آبریز باالدست امامزاده داوود )ع( 
نهایت  در  است که  دره   9 از  متشکل  که 
می شود  ختم  امام زاده  ذیل  تنگه  به 
از  فراتر  و کمی  عادی  بارش  زمانی که  و 
عبور  برای  تنگه  این  باشد،  عادی  شرایط 
آب مناسب است. در تشریح دلیل شدت 
گرفتن خسارات سیل امام زاده داوود )ع( 
افزود: ساخت و سازهای غیرقانونی توسط 
شمالی  حیاط  باالی  در  غیربومی  افراد 
عبور  حریم  تا  است  شده  سبب  امام زاده 
آب مورد تعرض قرار گرفته و شرایط برای 

سازمان  رئیس  نباشد.  مهیا  جریان  گذر 
به  کرد:  تصریح  کشور  بحران  مدیریت 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  دیگر،  معنای 
در  آمده  وجود  به  تنگه  تا  شده  سبب 
را  آب  عبور  )ع( گنجایش  داوود  امامزاده 

بدهد. دست  از 
افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  بیان  در  او 
خسارات سیل اخیر در امامزاده داوود )ع( 
گفت: یک دستگاه خودروی پارک شده در 
یکی از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در 
حریم تنگه بر اثر سیالب به کانال افتاده، 
کانال  مسیر  ترتیب  بدین  و  شده  مچاله 
مسئله  همین  که  است  کرده  مسدود  را 
و  سیالب  باالزدگی  اصلی  دالیل  از  یکی 
سیل  در  خسارات  توجه  قابل  افزایش 
کرد:  تاکید  نامی  است.  داوود  امام زاده 
اگر این انسداد در مسیر کانال توسط این 
خسارات  میزان  نمی شد،  انجام  خودرو 
او  بود.  فعلی  شرایط  از  کمتر  مراتب  به 
تأثیر الیروبی بر شدت خسارات  ضمن رد 
سیالب گفت: شیب گذر آب در این مناطق 
مسیر  آن  در  ما  عماًل  و  است  زیاد  بسیار 
نیاز به  گل و الی برجای مانده نداریم که 
این فرضیه که  مبنا  این  بر  باشد،  الیروبی 
افزایش  را  خسارات  شدت  الیروبی  نبود 
سازمان  رئیس  نیست.  اصاًل صحیح  داده 
طول  در  گفت:  کشور  بحران  مدیریت 
در  سیالب   9 شاهد  گذشته  سال  هشت 
دو  بودیم که  )ع(  داوود  امام زاده  منطقه 
به  جدی  خسارت  به  منجر  حتی  هم  بار 

است. شده  زاده  امام  ساختمان 

هشت مفقودی کرمان پیدا شدند
استان  در  سیالب  وقوع  دنبال  به 
 10۶ در  نفر   500 هزار  سه  از  بیش  کرمان 
 20 از  و  شدند  امدادرسانی  روستا  و  شهر 
مفقودی در سیل های اخیر تاکنون هشت 
هالل  نیروهای  توسط  مفقودی ها  از  نفر 
شدن  جاری  همچنین  شدند.  پیدا  احمر 
سیالب باعث ایجاد خسارت به تاسیسات 
زیربنایی مازندران شد و به گفته مسئوالن 
به  مربوط  خسارت ها  این  عمده  بخش 
یزد  در  سیل  است.  چالوس  شهرستان 
و…  خوزستان  بلوچستان،  و  سیستان  و 
است.  گذاشته  جا  به  زیادی  خسارات 
سامانه  ماجرای  هنوز  شرایط  این  در 
مونسون با کشور ما تمام نشده و باید در 
روزهای آینده هم بسیاری از استان ها در 

ببرند.  سر  به  آماده باش 

سازمان هواشناسی از تشدید رگبار و رعدوبرق و وزش باد در بسیاری از استان های کشور خبر داد

هشدار قرمز به ایران 

روز دوشنبه )10 مرداد ماه( در نیمه 
جنوبی سیستان و بلوچستان، 
فارس، بوشهر، کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
غرب و مرکز کرمان، نوار شرقی 
خوزستان بارش تگرگ، رگبار و… 
مورد انتظار است

بارش  شدید باران و وقوع سیالب 20 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. برابر اعالم سازمان هواشناسی ادامه فعالیت سامانه 
موسمی مانسون طی روزهای آینده ناپایداری های جوی در نیمه جنوبی کشور را پی خواهد داشت. در همین حال مسئوالن مدیریت 
بحران کشور بار دیگر به هموطنان هشدار دادند در مناطق خطرناکی چون حاشیه رودخانه ها حضور نیابند. حاال گویی چند روز پس از آغاز 

بحران مدیریت بحران در استان ها ابعاد حوادث پیش رو را بهتر درک کرده است. 

|  
سنا

 ای
 |

شماره: 2۹/1۴01/210۸1
تاریخ: 1۴01/0۴/21

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

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

تکلیف  تعین  قانون  یک  ماده  موضوع  اختالف  حل  هیات  آراء  آگهی 
رسمی سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 
اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش دو بجنورد پالک 1۶8 -اصلی اراضی امیریه 

به  فوق  اصلی   1۶8 پالک  از  مسکونی  منزل  یکباب  ششدانگ   -1
مساحت185/30 متر مربع ابتیاعی آقای ابوالفضل نوری ثابت از محل 

مورخه   1401  -1154 شماره  رای  برابر  شادلو  فرامرز  رسمی  مالکیت 
 1400  -  0028 کالسه   -1401/04/05

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در 
آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید 
دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف یک 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنًا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/09

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

برابر رای شماره 1401۶0319005000093 مورخ 1401/01/21 هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/آقای 
مسلم عبدالهی فرزند محمد به شماره شناسنامه 135 صادره از 
شهداد در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت ششدانگ 
1015 مترمربع  پالک 19۷5-اصلی واقع در بخش 23 کرمان 
از محل  انتقال ملک  و  تقاضا  قوام  آدرس شهداد-خیابان  به 
ابراهیم شجاعی محرز گردیده است. لذا  مالکیت آقای/خانم 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که 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. 
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/05/23                                      

اکبر اقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی13499۶2- شماره میم الف0

ابراهیم سیدی
   رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شناسه آگهی : 135۶۷20
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   
 ) شماره ۱08/م ج /۱40۱( 

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات کلرزنی و تعمیرات و نگهداری سامانه های 
گندزدایی روستاهای تحت پوشش شهرستان طالقان را از طریق مناقصه عمومی و به پیمانکار واجد شرایط 
و دارای رتبه حداقل 6 در رسته تامین، انتقال و توزیع شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )وزارت نیرو ( یا 

رتبه ۵ آب و تاسیسات و تجهیزات سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است . جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir    ( مراجعه نمایید.

مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق 
فراخوان  شماره  با     www.setadiran.ir آدرس  به 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   200۱00۵۱86000۱08
ثبت  مراحل   ، قبلی  عضویت  عدم  صورت  در  مناقصه گران 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه ، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء بهره برداری و نگهداری 
 ۱0/۵8۱/039/4۱6 ، مبلغ  تاسیسات آب شرب سال  ۱40۱ 
ریال و مدت اجرای کار 36 )سی و شش ( ماه شمسی و 
به  ریال   ۵۱7/43۱/۱82 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
صورت واریز نقدی به حساب شرکت، ضمانت نامه  بانکی،  

چک تضمین شده بانکی و یا مطالبات قطعی تایید و بلوکه 
شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشد.

بر  عالوه  گران  مناقصه   : مناقصه  اسناد  تحویل  مهلت 
مورخ  شنبه  روز   ۱9 ساعت  تا   PDF فایلهای  بارگذاری 
مناقصه  در  شرکت  تضمین  ارائه  به  موظف   ۱40۱ /۵ /29
به  روز  همان   ۱4:30 ساعت  تا  شده  مهر  و  الک  پاکت  در 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
یکشنبه  روز   ۱4:30 ساعت   : پاکات  بازگشایی  تاریخ 

۱40۱ خواهد بود. /۵ /30
نحوه دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان می توانند به منظور 
 ۱9 ساعت  تا   ۱40۱ /۵ /9 تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت 
از طریق سامانه ستاد به   ۱40۱ /۵ /۱3 روز پنجشنبه مورخ 
آدرس www.setadiran.ir   اقدام نمایند. تلفن تماس 

 026 – 32۱۱7۱۵0

شرکت آب وفاضالب استان البرز»سهامی خاص«

نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه  /کد ۱00/43/00/ الف 

آگهی مفقودی 
بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت پتروگام فاتح 
مورخ   ۱02۵ شماره  نامه  طی   282 ثبت  شماره  به 
به  برداری  بهره  پروانه  نموده که  اعالم   ۱40۱/04/۱8
شماره ۱27260۵2 به تاریخ بهره برداری 07/09/ ۱39۱ 
المثنی  پروانه  صدور  تقاضای  و  مفقود  شرکت  آن 
نموده است، لذا مراتب طی دو نوبت و به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود، چنانچه هر شخص اعم از حقیقی 
یا حقوقی نسبت به حقوق مربوط به پروانه یاد شده 
ادعائی دارند، با در دست داشتن مستند ادعا حداکثر 
و  معدن  صنعت،  سازمان  به   ۱40۱/0۵/2۵ تاریخ  تا 

تجارت استان قزوین مراجعه نمایند. 
مهلت  انقضای  از  بعد  اینصورت  غیر  در 
اقدام  المثنی  پروانه  به صدور  نسبت  مذکور 

نخواهد شد.
وی

قز

نوبت دوم

آگهی مفقودی 
)شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 

خودروی سواری سمند تیپ 
سیر-  آبی 
 3۵4 انتظامی  شماره  متالیک، 
ص ۵8 ایران 49 به شماره موتور 
شاسی شماره  و   ۱47H0063۵24

NAACJ۱JC2DF900003به 
مفقود  بهزادی  احسان  نام 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

مدمی باشد.
اح

یر
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ه و
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پیامک شما را دربـاره 
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کرمان

به گزارش خبرنگار »پیام ما« نشست خبری جشنواره 
جهانی شعر مقاومت کرمان امروز هشتم مرداد در مرکز 
جشنواره  شد.  برگزار  تهران  میالد  برج  همایش های 
جهانی شعر مقاومت کرمان، در پنج بخش »شعر فارسی 
سّنتی«، »شعر فارسی نو«، »شعر عربی سّنتی«، »شعر 
سعید  می شود.  برگزار  انگلیسی«  »شعر  و  نو«  عربی 
شعرباف تبریزی شهردار کرمان و رئیس جشنواره در 
برای همه  مقاومت  ادبیات  مفهوم  این نشست گفت: 
تعاریف  است  ممکن  اگرچه  زیباست،  دنیا  ملت های 

باشد. متفاوتی داشته 
او ادامه داد: ایران در تاریخ خود نشانه های زیادی از 
قاسم  حاج  نام  آن ها  همه  صدر  در  دارد که  مقاومت 
سليماني با مقاومت عجین شده است.  شعرباف افزود:  
از 5٣  بیش  زائران  پذیرای  کرمان  شهر  سال گذشته 
کشور دنیا بود که به زیارت مزار شهید سلیمانی آمدند 
و  به لحاظ تنوع بسیار قابل توجه است.  شهردار کرمان 
گفت: حضور مزار حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان، 
مفهوم مقاومت و در کنار آن قالب هنر به ویژه شعر این 

جشنواره را متمایز می کند.
شهردار کرمان و رئیس جشنواره جهانی شعر مقاومت 
ادامه داد: امیدواریم این جشنواره یکی از جشنواره های 
پایدار برای شهر کرمان باشد که هم  بتواند نام کرمان 
را در سطح کشوری باال ببرد و همکاری شایسته برای 

سردار سلیمانی باشد.
مقاومت  شعر  جهانی  جشنواره  دبیر  احمدی  مجتبی 
یک  می شود  صحبت  مقاومت  از  وقتی  کرمان گفت: 
بر می گیرد و مختص همه  را در  مفهوم جهان شمول 

او ادامه داد: در موضوعات جشنواره که  ملت ها است. 
شامل »ظلم ستیزی«، »عدالت طلبی«، »آزادی خواهی«، 
جهان«  در  مقاومت  »چهره های  و  »استکبارستیزی« 

می شود. دیده  مفهوم  این  است، 
اشاره  با  کرمان  مقاومت  شعر  جهانی  جشنواره  دبیر 
این  در  عربی  و  انگلیسی  فارسی،  زبان  به حضور سه 
جشنواره گفت: در سال های آینده زبان های بیشتری به 

می شود. افزوده  جشنواره  این 
به گفته احمدی فراخوان جشنواره جهانی شعر مقاومت 
کرمان هم زمان با سوم خرداد و روز فتح خرمشهر منتشر 
شده و مهلت ارسال آثار تا 22 مرداد است، البته با توجه 

به گستردگی آن برنامه ریزی برای تمدید وجود دارد.
توضیح  کرمان  مقاومت  شعر  جهانی  جشنواره  دبیر 
جهانی  جشنواره  اختتامیه  آبان   آخر  هفته  در  داد:  
شعر مقاومت در 3 روز با برگزاری برنامه های عمومی 
و نشست های تخصصی با حضور مهمانانی از داخل و 
برای شهر   اتفاق خوبی  تا  برگزار می شود  خارج کشور 

بخورد. رقم  کرمان 
مجموع  در  و  برگزیده   3 بخش،  هر  در  این جشنواره 
تندیس  اول:  نفرات  به  داشت که  برگزیده خواهد   15
نقدی،  هدیه  ریال  200میلیون  و  تقدیر  لوح  جشنواره، 
نفرات دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 150میلیون 
ریال هدیه نقدی و نفرات سوم: تندیس جشنواره، لوح 
تقدیر و 100میلیون ریال هدیه نقدی اهدا خواهد شد.
شاعران برای خواندن متن کامل فراخوان و فرستادن 
نشانی  به  جشنواره  سایت  به  می توانند  خود  آثار 
کنند. مراجعه   kermanresistancepoem.com

کرمان میزبان جشنواره جهانی شعر مقاومت 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ابتدای سال 98 در مجموع 230 
کیلومتر پروژه باند دوم با حجم قرارداد هزار و 300 میلیارد تومان داشتیم که امسال 
با 2.5 برابر افزایش به 580 کیلومتر با حجم قرارداد 2 هزار و ۷00 میلیارد تومان 

است. رسیده 
وحید داعی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سفر رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی در شهریور سال گذشته اعتبارات خوبی برای استان مصوب شد که 
به مرور در حال تخصیص است.وی بیان کرد: در این سفر اختصاص 2 هزار میلیارد 
تومان اعتبار از محل منابع مختلف برای تکمیل راه های استان مصوب شد که با 
پیگیری های صورت گرفته در سال نخست از هزار میلیارد تومان تخصیص نقدی 

استان، 380 میلیارد تومان مربوط به راه و شهرسازی بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: از اعتبارات سفر رئیس  جمهور به 
استان تاکنون 380 میلیارد تومان اعتبار نقدی و 100 میلیارد تومان قیر رایگان به استان 

تخصیص یافته است.
وی اظهار داشت: از این محل در سه ماه پایانی سال گذشته 50 کیلومتر باند دوم راه 

در استان تکمیل شد و زیر بار ترافیک رفت. 

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در گفت وگو با روابط عمومی این شرکت از نصب بیش 
از یک هزار انشعاب گاز شهری و روستایی در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، نادرقلی زری میدانی مدیرعامل این 
باتوجه به برنامه ریزی تدوین شده برای سرعت بخشی گازرسانی به شهرها و  شرکت گفت: 
روستاهای استان، از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 118 انشعاب شهری و روستایی 
با بیش از  3هزار و ۶00  نفر ساعت کار در خوزستان نصب شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان خوزستان با بیان مطلب فوق افزود: از مجموع یک هزار و 118 انشعاب گاز نصب شده 
است؛ تعداد 2۶5 انشعاب در بخش شهری و 853 انشعاب در بخش روستایی.وی افزود 
2۶5 انشعاب شهری در شهرستان مسجدسلیمان، 853 انشعاب روستایی در روستاهای 
شهرهای ایذه، دزفول، شوش و هویزه نصب شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز 
ایران، مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سومین کنفرانس 
ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی که در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار شد، بیان کرد: 
ارتباط خود را با مراکز دانشگاهی، بیش از پیش برقرار می کنیم تا محققان دانشگاهی در 
صنعت، براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اسناد باالدستی و رویکرد ایجاد ارزش افزوده، 

فعالیت های جدیدی را آغاز می کنیم تا از خام فروشی نیز پیشگیری شود.

پرویزی ساالر- وزیر آموزش و پرورش در نهاوند گفت: استخدام 34هزار و ۷33 
فرهنگی در حال انجام است.  یوسف نوری به عنوان نماینده تام االختیار رئیس 
جمهور، در شهرستان نهاوند حضور پیدا کرد. وی در بدو ورود به این شهرستان در 
گلزار شهدا حضور یافت و گفت: استخدام 34هزار و ۷33 فرهنگی در کشور در 
حال انجام است. نوری همچنین درخصوص نظام رتبه بندی معلمان تصریح کرد: 
قانون رتبه بندی که در خردادماه به تصویب هیئت دولت رسید، ایراداتی داشت که 
مورد بررسی قرار گرفت و به توافقاتی رسید؛ قرار است بررسی یکی از ایرادات در 
یکشنبه هفتۀ آینده به نتیجه برسد و نهایی شود.وزیر آموزش و پرورش در این 
دیدار گفت: حضور در جمع خانواده های معظم شهدا افتخاری برای ما مسئوالن 
است و انگیزۀ ما را برای خدمت به جامعه مضاعف می کند.در این دیدار که 
مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونین پرورشی و سوادآموزی و رئیس ادارۀ 
شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند، از خانواده این 
شهیدان گرانقدر تجلیل شد.گفتنی است سردار شهید علیرضا حاجی بابایی سال 
13۶1 در عملیات رمضان و سردار شهید ابوالقاسم حاجی بابایی سال 13۶4 در 

عملیات والفجر 8 به شهادت رسیدند.

قراردادهای ساخت بزرگراه 
در خراسان جنوبی 2.۵ برابر افزایش یافت

نصب هزار انشعاب گاز 
در چهار ماه در استان خوزستان

استخدام 34 هزار و 733 فرهنگی 
در حال انجام است

| خراسان جنوبی | | خوزستان  | | همدان |

نمایشگاه فرصت های 
شغلی مهارت محور 
گلستان  افتتاح شد 

روز  ششمین  با  همزمان   - گلستان  مومنی، 
فرصت های  نمایشگاه  مهارت  ملی  هفتۀ  از 
شاه پسند،  دکتر  حضور  با  مهارت محور  شغلی 
منابع  مدیرکل  امید،  ناصری  آموزش؛  معاون 
دفتر  مدیرکل  طاهرپور،  پشتیبانی؛  و  انسانی 
سازمان  شغلی  هدایت  و  به سازی  نظارت، 
معاون  دهنوی،  کشور؛  فنی وحرفه ای  آموزش 
گلستان؛  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزۀ  مدیرکل  علوی 
مدیرکل  مظفری،  خواجه  گلستان؛  استانداری 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حمزه کرایلو، 
افتتاح  فنی وحرفه ای گلستان  آموزش  مدیرکل 
آموزش  اداره کل  عمومی  روابط  شد.به گزارش 
شاه پسند،  دکتر  استان گلستان  فنی وحرفه ای 
معاون آموزش سازمان گفت: 18هزار آموزشگاه 
آزاد در سطح کشور وجود دارد که 12 هزار واحد 
هستند.محمدرضا  فعال  آموزشگاه ها  این  از 
شاه پسند ظهر دیروز در گفتگو با خبرنگاران بیان 
کرد: ۶4۶ مرکز آموزش فنی وحرفه ای و 4هزار و 
800 کارگاه فنی  وحرفه ای در سطح کشور داریم. 
معاون آموزش فنی وحرفه ای کشور ادامه داد: 18 
هزار آموزشگاه آزاد در سطح کشور داریم که 12 

فعال هستند. آموزشگاه ها  این  از  واحد  هزار 
او گفت: وزیر، طرح جدیدی ابالغ کرده است که 
در آن آموزش در محیط کار واقعی مورد توجه 
قرار گرفته و بسیار مؤثر است و حتی کسانی که 
دوره آموزش فنی و حرفه ای دیده اند می توانند 
از این طريق با اصول و مبانی کار آشنا شوند. 
طرح، کارآموزان  این  در  بیان کرد:  شاه پسند 
فنی وحرفه ای از هفت تا 18ماه در محیط کار 
واقعی قرار می گیرند و این فرصت خوبی برای 

واحدهای پذیرنده است.

پیش بینی احداث ۱000 
واحد طرح نهضت ملی 
مسکن در شهر کهک  

توکلی، قم - مدیرکل راه و شهرسازی استان 
نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای  احداث  قم 
ملی مسکن در شهر کهک را مورد توجه قرار 
داد و گفت: 30 هکتار برای احداث این واحدها 
اختصاص یافته است و کهک تنها شهرستانی 
بوده که ثبت نام آن در سامانه باز شده است و 
می توانیم تا احداث 1000واحد در کهک ثبت نام 
داشته باشیم.محمد صادقی در بازدید استاندار 
قم از طرح های عمرانی شهرستان کهک، آخرین 
طرح  مسکونی  واحدهای  احداث  وضعیت 
نهضت ملی مسکن در استان را مورد توجه قرار 
داد و بیان کرد: اجرای پروژه های طرح نهضت 
ملی مسکن در استان طبق زمان بندی انجام شده 
در حال اجراست و به زودی نخستین واحدهای 
این طرح به مردم واگذار می شود. وی با بیان 
اینکه طبق برنامه ریزی ها، احداث تک واحدی از 
نقشه های اجرایی اراضی 5۶0 هکتاری حذف  
تمام شدۀ  قیمت  کرد:  تصریح  است،  شده 
و  مشخص  به زودی  مسکونی  واحدهای  این 

می شود. اطالع رسانی 
احداث  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 
در شهر کهک را مورد توجه قرار داد و افزود: 30 
هکتار برای احداث این واحدها اختصاص  یافته 
است و کهک تنها شهرستانی بوده که ثبت نام آن 
در سامانه باز شده است و می توانیم تا احداث 

1000 واحد در کهک ثبت نام داشته باشیم.

حسین اسماعیلیان، مدیر 
عامل شرکت آب وفاضالب 

مشهد گفت: در سال جاری با 
وجود کاهش20درصد بارش ها 

از ابتدای سال باعث خالی 
شدن سفره های  آب زیرزمینی، 

کاهش آب دهی چشمه ها و 
قنوات بوده است که در حال 
حاضر برای140 روستا از 220 

روستایی که با مشکل آبرسانی 
مواجه بود، اقدامات خوبی 

صورت گرفته است

سپاه  فرمانده   - قزوین  شریفی، 
سپاه  گفت:  قزوین  استان  صاحب االمر)عج( 
آمادۀ  سال،  راهبرد  تحقق  راستای  در  استان 
گزارش  به  است.  سربازان  به  مهارت آموزی 
ادارۀ  و  تفاهم نامۀ مشترک سپاه  برنا  خبرگزاری 
به  مهارت آموزی  هدف  با  استان  فنی و حرفه ای 
ایجاد  جهت  آنها،  توانمندی  افزایش  و  سربازان 
پایان خدمت مقدس سربازی،  از  اشتغال پس 
رسید. امضا  به  سال  راهبرد  تحقق  راستای  در 
قزوین،  استان  صاحب االمر)عج(  سپاه  فرماندۀ 
اینکه جریان غدیر مشمول  به  با اشاره  ادامه  در 
زمان و مکان نبوده و تا جهان باقیست، جریان و 
اثرات این اتفاق بزرگ ادامه دارد، اظهار کرد: نوع 
مخالفت با غدیر امروز به شکل دیگری رخ داده 
سوی  از  بارها  غدیر  اهمیت  اینکه  به  توجه  با  و 
مقام معظم رهبری بیان شده است، باید مراقب 
باشیم که با تبیین جایگاه غدیر مانع سکون این 
جریان مهم شویم؛ چرا که غدیر، استمرار امامت 

و رهبری در جامعه است.

او با اشاره به دغدغۀ مقام معظم رهبری در حوزۀ 
اشتغال جوانان گفت: رهبر معظم انقالب به عنوان 
سکان دار نظام مقدس جمهوری اسالمی و دنیای 
نگرانی های  روشنی،  به  هفت سال  طی  اسالم، 
بیان کرد.  و کارآفرینی  اشتغال  در حوزۀ  را  خود 
است.  تولید  و  اشتغال  به  توجه  ایشان،  دغدغۀ 
تهدیدات  به  توجه  با  حساس کنونی،  مقطع  در 
متصور همۀ جنگ های پیرامون کشور و درگیری 
نگرانی ای  هیچ کدام  جهان،  قدرت  پنج  از  یکی 
به  توجه  بلکه  نیست  رهبری  معظم  مقام  برای 

است. ایشان  دغدغۀ  بنیان،  دانش  اشتغال 
فرماندۀ سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوین در 
بازدیدهای  یادآور شد: ما در حوزۀ صنعت  ادامه 
میدانی داشتیم و حتی در برخی موارد مشکالت 
مراکز و واحدهای تولیدی ای را که به دلیل برخی 
احصا  بودند،  تعطیل  و  نیمه تعطیل  مشکالت 
به همراه دستگاه های  با رفع مشکالت  و  کردیم 
تولید  به چرخۀ  را  این واحدها  متولی هر حوزه، 

بازگرداندیم. 

آبرسانی  شبکۀ  افتتاحیۀ  آیین    - رضوی  خراسان 
مسئولین  از  جمعی  حضور  با  که  ابشکی  روستای 
نمایندۀ  پژمان فر،  نصرهللا  حجت االسالم  شد.  انجام 
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
تأخیر در آبرسانی به بعضی از روستاها  افزود: باید 
آب  نعمت  از  تأخیر  با  عذرخواهی کنیم که  مردم  از 
با  اقدام  این  باید  و  می شوند  بهره مند  سالم  شرب 

شود. انجام  سرعت 
ظالمانه  تحریم های  سیطرۀ  در  کشور  اگر  او گفت: 
نبود، این خدمات رسانی ها خیلی زودتر از این انجام 
می شد. حجت االسالم پژمانفر بیان کرد: دشمن همۀ 
تالش خود را برای کمرنگ شدن اسالم به کار گرفته 
است، اما امروز گرایش به اسالم و اهل بیت )ع( در 

دنیا به شدت روبه رشد است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در 
پایان درخصوص مشکالت نانوایی گفت: در این روستا 
به  دلیل  به همین  نمی کند؛  زندگی  بیشتر  خانوار   ۷0
لحاظ اقتصادی صرفه ندارد که برای آن نانوایی ایجاد 

و سهمیۀ آرد پیش بینی شود. سهمیۀ آرد این منطقه 
در اختیار روستای هندل آباد قرار می گیرد و می توان 
براساس یک برنامه ریزی زمان پخت برای هر روستا 
روستا  مردم  معطلی  و  تجمع  از  جداگانه  به صورت 

جلوگیری نمود.
حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب وفاضالب 
مشهد، در مراسم افتتاح پروژۀ آبرسانی به روستای 
بیان  مشهد  شهرستان  تبادکان  منطقۀ  در  آبشکی 
کرد: در سال جاری با وجود کاهش20درصد بارش ها 
آب  سفره های   شدن  خالی  باعث  سال  ابتدای  از 
بوده  قنوات  و  چشمه ها  آب دهی  زیرزمینی، کاهش 
 220 از  روستا  برای140  حاضر  حال  در  که  است 
روستایی که با مشکل آبرسانی مواجه بود، اقدامات 

است. صورت گرفته  خوبی 
تأکید  مدیر عامل شرکت آب وفاضالب مشهد ضمن 
در  روستاییان  توسط  آب  بهینۀ  و  درست  بر مصرف 
رابطه با بودجه این پروژه گفت: تاکنون برای این پروژه 

حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است.

سپاه قزوین آمادۀ مهارت آموزی به سربازان است

افتتاحیۀ پروژۀ شبکۀ آبرسانی به روستای ابشکی خراسان رضوی

فرماندۀ سپاه صاحب االمر)عج( 
استان قزوین گف: در حوزۀ صنعت 
بازدیدهای میدانی داشتیم و حتی 

در برخی موارد مشکالت مراکز و 
واحدهای تولیدی ای را که به دلیل 

برخی مشکالت نیمه تعطیل و 
تعطیل بودند، احصا کردیم و با رفع 

مشکالت به همراه دستگاه های 
متولی هر حوزه، این واحدها را به 

چرخۀ تولید بازگرداندیم

هیات   1401۶031901200080۶ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
آقای علی کاظمی  بالمعارض متقاضی  مالکانه 
صادره  شناسنامه 48۷  شماره  به  احمد  فرزند 
از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 233 
صدرآباد  در  واقع  اصلی   333 پالک  مترمربع 
رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۶ بخش 
آقای سید حسن بیشگر )علوی( 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 
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 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶03190120008۷8 شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مسلمی 
زاده فرزند عباس شماره شناسنامه 1۷9 صادره از 
سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۶۶1/40 
شیخ  بلوار  در  واقع  اصلی   98 پالک  مترمربع 
فضل هللا نوری شهرک اندیشه بخش 3۶ کرمان 
خریداری از مالک رسمی خانم لعیا دخت ملتجی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
نسبت  اشخاص  صورتی كه  در  شود  می 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

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

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶03190120008۷9 شماره  رای  برابر 
دوم 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 فاطمه مسلمی 
 1۷9 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  زاده 
صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 
144/43 مترمربع پالک 98 اصلی واقع در بلوار 
شیخ فضل هللا نوری شهرک اندیشه بخش 3۶ 
کرمان خریداری از مالک رسمی خانم لعیا دخت 
ملتجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اشخاص  كه  صورتی  در  شود  می  آگهی 
متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

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

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶0319012000۷35 شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پور اله 
 4۷1 شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  داد 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 
22۷83/32 مترمربع پالک 1۷84 اصلی واقع 
3۶ کرمان  بخش  سر  دو  میل  آباد  محمد  در 
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم آباده ای  

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 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند 

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 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶0319012000343 شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز دادهللا پور 
فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 0 صادره از 
سیرجان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 241/98 مترمربع پالک 
334 اصلی  واقع در انتهای بلوار دکتر صادقی 
رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۶ بخش 
آقای شعبانعلی کاظمی محرز گردیده است. لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز  فاصله 15 
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، 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

هیات   1401۶0319012000825 شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
محسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه 
شهریاری پور فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه 
11234 صادره از سیرجان در یک باب خانه به 
اصلی   588 پالک  مترمربع   98/22 مساحت 
واقع در آباده بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای احمد علی آباده یزدی 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 
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 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/09

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی : ۱3۵۱۱33

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان-  شناسه آگهی : ۱3۵۱062

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان-  شناسه آگهی : ۱3۵۱۱0۵

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان- شناسه آگهی : ۱3۵۱۱۱6

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان- شناسه آگهی : ۱3۵۱068

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سیرجان- شناسه آگهی : ۱3۵۱۱۱4 
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آگهی مفقودی نوب

کارت سبز خودروی سواری سمند 
رنگ  به   ۱397 مدل   LX-XU7
موتور  شماره  به  سفید-روغنی 

 ۱24K۱23834۱
و شماره شاسی 

  NAAC9۱CE0JF3892۵9
بدیل  فرزند  بزی  زهرا  نام  به 
اعتبار  درجۀ  از  و  شده  مفقود 

انساقط می باشد.
ست

وچ
 بل

ن و
ستا

سی

آگهی مفقودی 
خودروی  سبز)شناسنامه(  برگ 
تیبا2  تیپ  سایپا  بک  هاچ  سواری- 
شماره   ۱400 مدل  سفید-روغنی 
انتظامی 483ط79ایران49 به شماره 
شماره  و   M۱۵ /9  444028 موتور 

 NAS82۱۱00M۱024486 شاسی
به نام سجاد آرمیده مفقود گردیده 

مدو از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که



2349 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       1401 مرداد   9   یک شنبه 

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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کشتی گورش/ بازی های بومی محلی و سنتی برخاسته از فرهنگ و باورهای فرهنگی هر منطقه است و موجب ایجاد صلح و دوستی می  شود. یکی از مراسم بسیار قدیمی در بین 
ترکمن ها برگزاری مسابقات کشتی ترکمنی )کشتی با شال( است که در طول برگزاری مراسم عروسی در یک محوطه باز در حیاط صاحب جشن با حضور پهلوانان ترکمن برگزار می  گردد.

/ عکس از حدیثه پاسندی

عکس:  ایسنا

پارسال روزنامه پیام ما در نهم مردادماه گزارشی با عنوان »صیانت علیه 
امید« در مورد تبعات طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« بر 
کسب و کارهای خرد و خانگی منتشر کرد. همچنین در این شماره گزارشی 
با عنوان »المپیک سبز« منتشر کرد که خبر از کاهش دی اکسید کربن 

به علت نبود تماشاچی در مسابقات و برنامه های سرگرم کننده، می داد.

اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده ، 
معادن ، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، 
بیشه های طبیعی، مراتعی  که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال 
 عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسالمی  است تا بر طبق مصالح 
عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

بوی تو
بوی دست های خداست
که گل هایش را کاشته
به خانه ی خود می رود

بوی تو
بوی کفش تازه

در سن بلوغ است
وقتی که از مغازه قدم بیرون می گذاریم

تو که پیش منی
آفتاب انگار شوخی اش گرفته

زیر پیرهنم می دود
ماه انگار شوخی اش گرفته

و همین االن است که بیاید پایین
با ما بازی کند
تو که با منی

صبحانه ی من لیوانی کهکشان شیری است
و تکه های تازه رعد و برق در بشقابم برق می زند

دیگر بس است
بیا به همان روزها برگردیم

روزهایی که
به جای پرسه زدن در خیابان ها

در اتاق خالی مان پر و بال می زدیم
و هر وعده غذا
خنده ای سیر
از ته دل بود

بیا به همان روزها برگردیم
بیا

در مالفه ی خوش عطری بپیچیم
و تا روز محال

از معرکه بیرون نیاییم
فکر می کنم که فکر بدی نباشد

 
شمس لنگرودی

کاراکال یکی از 8 گربه سان وحشی ایران )پلنگ، 
شنی، گربه  سیاهگوش، گربه  یوزپلنگ، کاراکال، 
از  و  بوده  وحشی(  و گربه  جنگلی  پاالس، گربه 
می رود. کاراکال  به شمار  گونه های کمیاب کشور 
بیابان های  حاشیه  و  بیابانی  نواحی  در  عمدتا 
مرکزی ایران زندگی می کند اما در برخی مناطق 
به  است. کاراکال  شده  مشاهده  نیز  کوهستانی 
از گربه وحشی، گربه جنگلی و گربه  لحاظ جثه 
شنی بزرگتر بوده و به دلیل مهارت باال در شکار 
بر طعمه های کوچک  بزرگ، عالوه  نسبتا  و جثه 
آهو،  نظیر  بزرگتری  پستانداران  پرندگان،  و 
و گوسفندان  وحشی  بزغاله های  و  بره ها  جبیر، 

مشخص  زیرگونه   9 می کند.  شکار  نیز  را  اهلی 
از کاراکال وجود دارد که هفت زیرگونه در آفریقا 
بزرگترین  آسیا گزارش شده اند.  در  زیرگونه   2 و 
جنوبی  آفریقای  در  کاراکال  آفریقایی  جمعیت 
 )C.c.damaransis( و نامیبیا )C.c.caracal(
ترکمنستانی  زیرگونه  آسیا  در  و  می کند  زندگی 
کاراکال )C.c.michaelis( و زیرگونه جنوب غرب 
آسیا )C.c.schmitzi( شرقی ترین حد پراکنش 
از جمعیت  آنها کمتر  فراوانی  کاراکال هستند که 
ایران  در  زیرگونه ای که  است.  آفریقایی کاراکال 
وجود دارد به احتمال زیاد از زیرگونه جنوب غرب 
آسیایی کاراکال  است. جمعیت   schmitzi آسیا 
آفریقایی  جمعیت  و   CITES یک  ضمیمه  در 
این  دارد.  قرار   CITES دو   ضمیمه  در  کاراکال 

درجه  با  IUCN گونه ای  سرخ  فهرست  در  گونه 
نگرانی کم)LC( شناخته می شود و از نظر سازمان 
حفاظت محیط زیست ایران گونه ای حمایت شده 

می آید. حساب  به 

کاراکال
آفتابکاران انتشارات: 

سال  متولد  طاووسی  سهراب  دکتر 
او  از  و  است  مترجم  و  مولف   ،1358
منتشر  مقاله  و  چندین کتاب  تا کنون 
»اندوه  کتاب  معرفی  در  است.  شده 
خاک« آمده: »اندوه خاک کتابی است 
دستکاری های  که  انسان  نکوهش  در 
زیست  محیط  در  خودخواهانه اش 
منجر به قحطی، بیماری، بی آبی، سیل 
و بی شمار مصیبت های دیگر شده. این 
ادبیات  دیرینه  رابطه  بررسی  به  کتاب 
و محیط زیست می پردازد. رابطه ای که 
این  از  است.  معروف  نقد«  »بوم  به 
دوران  نامدار  شاعر  چهار  نویسنده  رو 
شاملو،  نیما،  ایران،  ادبیات  مدرنیسم 
این  برای  را  آتشی،  منوچهر  و  فروغ 
یکی  زاویه  از  را  آنها  و  برگزیده  منظور 
نقد بررسی کرده. بوم  از زیرشاخه های 
تاریخچه  و  تعریف ها  اول  فصل  در 
چون  فیلسوفانی  اندیشه  در  نقد  بوم 
شده  بررسی  هایدگر  و  کانت  دکارت، 
بوم گرایی  به  بعدی  فصل های  در  و 
در  اقلیم گرایی  شاملو،  اشعار  در  ژرف 
در  محور  زن  بوم گرایی  نیما،  اشعار 
مارکسیستی  بوم گرایی  و  فروغ  اشعار 
در اشعار آتشی پرداخته شده است.«

در بخشی از این کتاب آمده: »نگاه به 
ممکن  فرهنگ  عینک  بدون  طبیعت 
نیست، خواه این نگاه بی طرفانه باشد 
تصور  حتی  امروز  مغرضانه.  خواه 
و  قایق  بدون  دریا  و  رودخانه  کردن 
از ذهن می آید.  دور  بسیار  نظر  به  پل 
عکس ها  زیاد  حجم  مدعا  این  شاهد 
است  رودخانه  و  دریا  نقاشی های  و 
شناور  آن  روی  قایقی  همزمان  که 
پلی است که ماشینی  یا تصویر  است 
روی  از  سیگار  یا  چتر  با  انسانی  یا 
یک  زیبایی  درک  برای  می گذرد.  آن 
را  آن  مادرش  آغوش  در  گنجشک 
می دهیم.  نمایش  برق  سیم  روی 
یا  فرهنگ  که  است  طبیعتی  این 
تعریف  ما  برای  حاکم  ایدئولوژی 
کرده است و ما از دریچه آن به جهان 

» یم. می نگر

| اندوه خاک | 
| محیط زیست در شعر معاصر ایران  |

| سهراب طاووسی |

| عضویت یک ایرانی در کمیته اسکار فرانسه |
هنگامه پناهی به عنوان یکی از ۷ عضو جدید کمیته اسکار فرانسه، 
مسئولیت انتخاب نماینده سینمای فرانسه در جوایز اسکار را بر 
عهده دارد. به گزارش ایسنا، »ژاک اودیار« و »میشل گوندری« 
سینماگران سرشناس فرانسوی به همراه هنگامه پناهی، بنیانگذار 
کمپانی پخش فیلم سلولوئید دریمز، از جمله هفت نفری هستند 
که به عنوان اعضای جدید کمیته اسکار فرانسوی منصوب شدند. 
از هفت عضو تشکیل شده است که شامل  اکنون  این کمیته 
دو پخش کننده، دو فیلمساز، دو تهیه کننده و یک چهره صنعت 
سینماست. »گرگویر ملین«، »فیلیپ روسلت«، »دیدار دومهری« 
و »آریانا توسکان« دیگر اعضای کمیته انتخاب نماینده سینمای 
فرانسه در جوایز اسکار هستند که از سوی »ریما عبدالملک« وزیر 

فرهنگ جدید فرانسه انتخاب شده اند.  

| انتشار کتاب 
»نقد پدیدارشناسی در معماری« |

محسن  گردآوری  با  معماری«  در  پدیدارشناسی  »نقد  کتاب 
قاسمی مقدم منتشر و روانه بازار شد. به گزارش هنرآنالین، امروزه 
در پژوهش های مربوط به علوم انسانی علی الخصوص در معماری 
و شهرسازی و در روش تحقیق، به طور روزافزون شاهد بکارگیری 
واژه یا رویکردی به نام »پدیدارشناسی« هستیم. مفروض اولیه 
این پژوهش، وجود ایرادات و ناهمگونی های فراوان در مواضع 
مدعیان روش پدیدارشناسی، در سه سطح اهداف، ابزارها، روش ها 
و اعتبارسنجی یافته ها است. بنابراین هدف این پژوهش عالوه بر 
نقد این ایرادات و تنقیح آنها از پژوهش های معماری و شهرسازی، 
توجه دست اندرکاران معماری و شهرسازی به این نقیصۀ مفهومی 

مهم، که مورد غفلت واقع شده را به دنبال دارد.

| سینما  |

| معماری |

موضوع  با  طبیعت«  حیوان،  »انسان،  نمایشگاه 
گالری  در  مرداد   12 تا  زیستی  محیط  بحران های 

است. عالقه مندان  میزبان  ایده 
به گزارش هنرآنالین، طبیعت همواره برای هنرمندان 
رهایی بخش و منبع الهام بوده است و هنرمند آنجا 
که جهان را ترکیبی از خود، طبیعت و حیوان می بیند؛ 
می آغازد.  بیرون  و  درون  دنیای  میان  هروله ای 
نمایشگاه »انسان، حیوان، طبیعت« که این روز ها 
آثار  به  نگاه  این  با  تماشاست،  به  ایده  گالری   در 
هنرمندانی که  می پردازد؛  ایرانی  معاصر  هنرمندان 
نگاهشان اگرچه شاید به درون باشد اما همچنان به 
این پیوستار پایبندند و آن را ر هایی بخش می دانند.
شامل  هنرمند   14 آثار  بردارنده  در  نمایشگاه  این 
ابوحمید اسدی، زهرا  عبدی اسبقی، اکرم افضلی، 
الیاس  رفتار،  رزاقی، حسین خوش  پروانه  پرکاه، 
ستاری، نیلوفر قادری نژاد، مسعود کشمیری، طاهره 
صمدی طاری، ساغر مسعودی،  امیرعلی مؤمن، رضا 
هدایت و آرمان یعقوب پور است و آرش سلطانعلی 
نمایشگاه گردانی )کیوریتوری( آن را بر عهده دارد. 

سلطانعلی فارغ التحصیل دوره تخصصی هنر معاصر 
و  ایتالیا  کشور   CTS اس  تی  سی  دانشگاه  از 
فارغ التحصیل رشته مدیریت مارکتینگ از دانشگاه 
تهران است و نمایشگاه های متعددی را در سطح 

داخلی و خارجی نمایشگاه گردانی کرده است.
چگونگی  و  نمایشگاه  این  ایده  درباره   سلطانعلی 
یک  از  نمایشگاه  این  ایده  آن گفت:   شکل گیری 
می کنیم  زیست  زمانه ای  در  ما  شکل گرفت؛  نیاز 
شدت  به  زیستی  محیط  بحران های  موضوع  که 
باقی  و  انسان میان خود  و  مسأله مند شده است 
به شکل  طبیعت  به  و  انداخته  فاصله  هستی، 
بیگانه ای نگاه می کند. انسان تکه ای جدا افتاده از 
یک کل به هم پیوسته نیست؛ از این رو به اعتقاد 
من این برهه از تاریخ، انسان و حیوان- موجودات 
زنده- و در نهایت زندگی، باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار بگیرند. همان طور که در بیانیه نمایشگاه 
فیگوراتیو،  آثار  نمایشگاه شامل  این  آثار  نوشته ام، 
طبیعت و فیگور حیوانات است. بعد از بررسی زیاد 
به نظرم رسید این سه موضوع می تواند جالب باشد؛ 

محیط  تخریب  در  انسان  نقش  زاویه  از  خصوصًا 
زیست و طبیعت و حیوانات و گونه های جانوری و 

نگاهی به پیوند این ها با هم.
تیرماه  از 31  »انسان، حیوان، طبیعت«  نمایشگاه 
آغاز به کار کرده و تا 12 مرداد ماه 1401 در گالری ایده 
واقع در تهران، کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان 
هجدهم )رمضانی( پالک 2۶ پذیرای دوستداران و 

عالقمندان هنر است.

نمایشگاه »انسان، حیوان، طبیعت«

هشتم مرداد ماه مصادف با روز شعر و ادبیات آیینی، 
بزرگداشت  روز  و  محتشم کاشانی  بزرگداشت  روز 
شیخ شهاب الدین سهروردی )شیخ اشراق( است.

روز  به  اول محرم  نامگذاری  هنرآنالین،  به گزارش 
شعر و ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی 
عالی  شورای   841 نشست   3204 مصوبه  بر  پایه 
انقالب فرهنگی در 18 خرداد 1400 از سوی رئیس 
جمهوری و رئیس این شورا ابالغ شد. این نامگذاری 
شهرستان های  عمومی  فرهنگ  شورای  در  نخست 
منطقه شمال استان اصفهان از سوی فرماندار کاشان 
به دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد شد و 
پس از آن، در نشست شورای فرهنگ عمومی کشور 
به تصویب رسید و در نهایت در تقویم رسمی کشور 

ثبت شد.
شعر و ادب آیینی به لحاظ محتوایی گسترده است. 
نگرش و  بیان  آیینی  و شاعران  نویسندگان  تالش 
گزارش های ساده از وقایع تاریخی است که در قالب 

ادبیات به مخاطبان ارائه می شود.
آیینی  نامدار  شاعران  و  مفاخر  از  محتشم کاشانی 
و  عاشورایی  ترکیب بند  مرثیه  با  ایرانیان  و  است 
واقعه   درمورد  این چه شورش است«،  »باز  مشهور 

دارند. آشنایی  کربال، 
کمال الدین علی محتشم کاشانی شاعر عهد صفویه 
و معاصر با شاه طهماسب اول است. او در سال 905 
دوران  بیشتر  و  زاده شد  کاشان  در  قمری  هجری 
زندگی خود را در این شهر گذراند. نام پدرش خواجه 
میراحمد بود. کمال الدین در نوجوانی به مطالعه علوم 
در سن  پرداخت.  زمان خود  معمول  ادبی  و  دینی 
ربیع االول سال 99۶ هجری قمری  در  91 سالگی، 
)به روایتی 1000 هجری قمری( در کاشان درگذشت.
نام  با  ایران  تقویم  در  مردادماه،  هشتم  همچنین 
زنجان نامگذاری شده و این روز ملی برای زنجان 
در روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی)شیخ 

اشراق( در نظر گرفته شده است. 
در مورد والدت و وفات شهاب الدین یحیی بن حبش 
تاریخ نویسان  بین  سهروردی  ابوالفتوح  امیرک  بن 
اختالف است ولی بیشتر نقل  شده که او در تاریخ 
آمد.  دنیا  به  زنجان  سهرورد  دهکده  در  )549ق( 
سهروردی در مکتب دار سهرورد، تحصیالتش را آغاز 
کرد و قرآن و ادبیات عربی و فارسی را فراگرفت. او 
در سیزده سالگی از سهرورد خارج و به شهر مراغه 
رفت و خدمت مجدالدین عبدالرزاق جیلی در مدرسه 

و  یادگیری حکمت  به  مشغول  مجاهدیه،  معروف 
اصول فقه شد و در همان ایام، با معارف زرتشتیان 
و مسیحیان نیز آشنایی پیدا کرد. در بیست سالگی 
به اصفهان رفت و یادگیری علوم حوزوی را در آنجا 
تکمیل کرد. سهروردی نزد ظهیرالدین بیهقی فارسی، 
شد.  ابن سینا  فلسفه  و  منطق  تحصیل  مشغول 
قبل از سی سالگی بین سال های 5۷۷ - 5۷8ق 
اصفهان را ترک کرد و با عده ای از صوفیان سفر خود 
را شروع کرد و وارد قلمرو پادشاهان سلجوقی در 
آسیای صغیر شد و به دیاربکر رسید. تالیفات زیادی 
از سهروردی باقی مانده است؛ اما مهم ترین اثرش 
کتاب »حکمه االشراق« است که دربردارنده آخرین 

آرای فلسفی او است. 

هشتم مرداد ماه، روز شعر و ادبیات آیینی


