
سخنگوی صنعت آب کشور:

دریاچه ارومیه قابل احیا است 
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: خوشبختانه به رغم وحشتناک بودن سیالب 
ها، هیچ سدی در هیچ نقطه ای از کشور دچار شکستگی یا آسیب نشده است. 
فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه سیالب اخیر ۲۵۰ تا 

۲۶۰ میلیون متر مکعب ورودی آب به سدهای کشور را افزایش داد.

 آسمان تعدادی از شهرهای کشور
 تحت تاثیر سامانه آب و هوایی غالب 

غبارآلود شد

»مونسون« منشا توفان 
سرخ اهواز بود

 تحلیل شش دوره برنامه ریزی
 و مدیریت جنگل ها

جنگل ها؛ چشم به راه 
برنامه هفتم

برنامه ششم توسعه با ماده ۳۸ آن که موجب توقف 
فعالیت طرح های جنگلداری و ممنوعیت بهره برداری 
از جنگل های شمال کشور شده است؛ تاثیرگذارترین 
انقالب درباره  از  بعد  برنامه توسعه  قانون در شش 
جنگل و اجتماع وابسته به آن بوده است.در سال های 
اخیر چه در باره مفاد این قانون و چه درباره اثرات و 

عوارض آن بسیار گفته و نوشته شده...

طالبان:حقابه ایران 
 براساس توافقنامه هلمند

 پرداخت می شود
در شرایطی که وزیر نیروی ایران اعالم کرده ایران و 
افغانستان هنوز بر سر پرداخت عملی حقابه ایران از 
طالبان  مقام  اند؛ یک  نرسیده  توافق  به  هیرمند  آب 
می گوید  به توافق تاریخی ایران و افغانستان بر سر 

حقابه پایبندند. 

اظهارات رؤسای قوای مجریه و مقننه 
درباره فضای اجتماعی کشور چه گفتند؟

بی میلی جامعه به گفتمان 
اجتماعی مطلوب دولت

بازگشت به آبخیزداری
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در گفت وگو با »پیام ما«: قانون آبخیزداری مقررات جاده سازی، معدن کاوی، کشاورزی و... را معین می کند

هم زمان با تکرار سیالب های خسارت بار، دولت و مجلس از لزوم توجه آبخیزداری می گویند

| کارشناس محیط زیست |

| سولماز خیاطی |

 آثار مخرب بحران
 آب و هوایی بر سالمت روان

تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف بر 
سالمت روان تأثیر می گذارد. خشکسالی، 
افزایش  دریا،  سطح  آمدن  باال  سیل، 
تغییرات  پیامدهای  و سایر  دمای محیط 
ایجاد  باعث  می تواند  هوایی  و  آب 
مناظر  شود،  فزاینده  روانی  ناراحتی 
و  غذایی  منابع  دهد،  تغییر  را  طبیعی 
را  کشاورزی  شرایط  کند،  مختل  را  آب 
را  سکونت  و  زمین  کاربری  دهد،  تغییر 
تضعیف کند  را  زیرساخت ها  دهد،  تغییر 
و استرس مالی و روابط را افزایش دهد. 
تغییرات آب و هوایی عالوه بر تاثیر روی 
روان  سالمت  بر  بلکه  جسمانی،  سالمت 
نیز تأثیر می گذارد. افزایش دمای محیط 
احتمااًل نرخ پرخاشگری و خودکشی های 

می دهد. افزایش  را  خشونت آمیز 

علی فرامرزی، نقاش، از نمایشگاه تازه اش می گوید

»هجوم« به طبیعت»هجوم« به طبیعت
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4ادامه در صفحۀ

آب را 
َهدر ندهیم

فراخوان مناقصه عمومی 
یك مرحله ای ش 21- 1401

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

- محل پروژه : شهرستان پیشوا , بعد از روستای جلیل آباد , شهرك صنعتی پیشوا تلفن : 36744701
-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   8/  5 / 1401 می باشد .

1401 /5 / 19 1401 الی ساعت 16 تاریخ   / 5 /8 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  
1401 /5 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ  30/

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

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

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشانی سهروردی شمالی كوچه 
شهید محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت فنی و تلفن : 021-88761038

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

مركز تماس 41934-021 داخلی 4 دفتر ثبت نام : 88969737                                                      
    شركت شهركهای صنعتی تهران

شناسه آگهی1356652-شماره میم الف1721 

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

مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

وم
ت د

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول:  14۰1/۰۵/۰۸-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۵/1۰

پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرك صنعتی پیشوا

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 
مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

1401 می باشد. /05 /10 تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 
1401 /05 /13 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ  

1401 /05 /27 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز  پنجشنبه مورخ 
1401 /05 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 29/

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
به نشانی: جیرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 و تلفن : 03443317523

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1456
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان كرمان شناسه آگهی:  1358424

فراخوان مناقصه عمومی  یك مرحله ای  
همزمان با ارزیابی كیفی )یکپارچه( سری 15 / 1401

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس "www.setadiran.ir" انجام خواهد شد.

نوبت دوم

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه

2001000282000038
) 15/الف/1401/46 (

تعمیرات اساسی ابنیه فنی )تعمیرات اساسی ابنیه 
 براساس بخشنامه41،555،750،074فنی محور  رودبار-ایرانشهر )6 دستگاه پل((

  123402/ت  50659هـ
 مورخ 94/09/22 آئین

 نامه تضمین برای
معامالت دولتی

راهداری سال 2,077,787,5041401

2001000282000039
) 16/الف/1401/46 (

تجهیز و تعمیرات سرویسهای بهداشتی، خوابگاه 
ابنیه، تاسیسات برقی و 19،999،689،007999,984,450رانندگان و دیگر ابنیه پایانه بار

تاسیسات مکانیکی سال 1401

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان رکمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان رکمان

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده )نوبت دوم(         
شماره 1401/06/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی طرح ها و 
پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصالح خطوط تولید" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت مهندسین مشاور 
دارای گواهی نامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته »صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی« و یا گواهی نامه 
صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته »كانه آرایی و فرآوری مواد« از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور  واگذار  
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه 
نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز 
1401 در محل دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا جلسه  /05 یکشنبه مورخ 23/
1401 مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل  /05 پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 15/

کمیسیون معامالت گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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»نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل ایمان 
مردم به عمل صالح جمعی هستیم«؛ این 
جمله شاید مهمترین گزاره ای است که رئیس 
مجلس انقالبی در نطق پیش از دستورش 
در نشست علنی دیروز مجلس پیش کشید. 
محمدباقر قالیباف مطلع و دال مرکزی نطق 
پیش از دستور صبح دیروزش را به تاکید 
گسترش  بی نظیر  »فرصت  از  استفاده  بر 
اختصاص  صفر«  و  محرم  در  دین  معارف 
نخستین  دقایِق  نخستین  همان  در  و  داد 
نشست علنی این هفته مجلس انقالبی، از 
صاحب نظران دعوت کرد که به آن چه او »جهاد 
تولید فکر و ایده« می خواند، بپیوندند. کمتر 
از ۲4 ساعت پیش از آن، رئیس دولت نیز 
ستاد  اعضای  دیدار  جریان  در  سخنانی  در 
امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که 
اسالمی،  انقالب  تراز  جامعه  داشتن  »برای 
نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
سست شود«، تاکید کرد: »همه دولتمردان 
و دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای قانون 
امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند 
و موظفند این تکالیف را با دقت و جدیت 
مجلس  و  دولت  روسای  دهند.«  انجام 
انقالبی در حالی به فاصله کمتر از ۲4 ساعت 
این چنین درباره »امر به معروف و نهی از منکر 
اکنون  موضع کرده اند که  اعالم   شهروندان« 
کشور با سیل خسارت بار روبه رو است. آن هم 
در حالی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، 
هنوز اطالع دقیق و تصویر روشنی از شدت 
خسارات مالی به شهروندانی که چند روزی 
است بدون سرپناه و حداقل امکانات روزگار 
می گذرانند، در دست نیست و حتی آمار نهایی 
جان باختگان نیز تجمیع و اعالم نشده  است.

به عنوان  روزها  این  آن چه  همه  اما  این 
رسانه های  موضوعات  و  محورها  مهمترین 
سیاسی و اجتماعی، فکر و ذهن جامعه را 
به خود مشغول کرده، نیست. کافی است در 

خبری،  وبسایت های  و  خبرگزاری ها  آرشیو 
چند روزی عقب گرد کنیم و به آن چه درست 
یک هفته پیش، به عنوان سوژه داغ رسانه ها 
و هشتگ داغ تر شبکه های اجتماعی، موضوع 
گفت وگوهای  محور  و  عمومی  افکار  بحث 
افزایش  با  بازگردیم. زمانی که  بود،  مردمی 
دمای هوا و نزدیک شدن به روزهای داغ نیمه 
ارشاد  کاروان های گشت  دیگر  بار  تابستان، 
در کوچه و خیابان به راه افتاد و رنگارنگی 
و گوناگونی نوع پوشش و حجاب شهروندان 
از یک سو و تذکر و هشدارهای کالمی و گاه 
غیرکالمی ماموران نیروی انتظامی از دیگرسو، 
حوادث و اتفاقاتی را رقم می زد که در مواردی 
چنان از حدود خود خارج می شد که حتی 
مسئوالن ارشد ناجا و دستگاه های امنیتی و 
انتظامی را نیز شرمنده می کرد. تصاویری از 
تفاوت دیدگاه و رویارویی ملت و حاکمیت 
زندگی«  »سبک  به عنوان  آن چه  درباره 
می شناسیم که هر از گاه، توسط دوربین های 
فیلمبرداری گوشی های تلفن همراه شهروندان 
ثبت و ضبط می شد و در شبکه های اجتماعی 
همین  بعضًا  و  می گشت  دست  به  دست 
به عکس یک  نه تنها  ویدئوهای سردستی، 
مطبوعات تبدیل می شد، بلکه در مواردی حتی 
به عنوان اسناد و مدارک پرونده های قضایی 
مورد استناد قرار می گرفت. پرونده هایی که 
شاید مهمترین و معروف ترینشان، ویدئویی 
بود از درگیری دو دختر جوان با دو سبک 
به  حالی  در  متفاوت که  پوشش  و  زندگی 
دو  این  از  یکی  ضربتی  و  فوری  بازداشت 
دختر ایرانی انجامید که در ادامه، دامنه این 
دعوا و اختالف نظر در این پرونده قضایی، به 
یکی از برنامه های خبری صداوسیما کشید. 
شامگاه نخستین روز هفته، ساعاتی پیش از 
نطق صبح دیروز قالیباف و ساعتی پس از 
سخنرانی رئیسی در دیدار اعضای ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر، یکی از بخش های 

خبری صداوسیما در گزارشی آن دو دختر را رو 
در روی یکدیگر نشاند و در گزارشی به روشنی 
جانبدارانه، به روایت درگیری هفته پیش در 
اتوبوس بی آرتی پرداخت. گزارشی که مطابق 
انتظار و همچون نمونه های مشابه در گذشته، 
به یکی از موضوعات داغ شبکه های اجتماعی 
تبدیل شد. همچون تجارب پیشین، آن چه از 
سوی عموم کاربران در واکنش به این گزارش 
در شبکه های اجتماعی منتشر و مطرح شد، 
یکسر در مخالفت با پیامی بود که آن گزارش 
سعی در القایش داشت. گزارشی که برخالف 
آغوش  »در  و  »حاللیت طلبیدن ها«  آن چه 
کشیدن ها« در ظاهر تصویر می کردند، عماًل 
هیچ کمکی به نزدیکی نسبی این دو دیدگاه 
درباره مسئله »پوشش« و »سبک زندگی« 
نکرد و بی راه نیست اگر بگوییم شکاف میان 

این دو نگرش را عمیق تر نیز کرد.

شدیدی  اختالف نظر  و  بحث  از  فارغ  اما 
دیگر شهروندان  بار  بحث »حجاب«  در  که 
ایرانی را در روی یکدیگر قرار داد و با توجه 
به جانبداری علنی حاکمیت از یکی از این 
دو دیدگاه، متعاقبًا شکاف ملت و حاکمیت 
را نیز عمیق تر کرد، چند رویداد و بحث دیگر 
نیز در این روزها و هفته ها، منجر به نگرانی 
افکار عمومی و تشدید این اختالفات شده 
است. موضوعاتی همچون لغو چند کنسرت 
موسیقی در تهران و چند شهر دیگر همچون 
طرح  یک  از  موادی  تصویب  نیز  و  اهواز 
بر  اصرار  با  مجلس  نمایندگان  پارلمانی که 
و  مدنی  کنشگران  نگرانی  بر  آن،  تصویب 
شهروندان نسبت به »چگونگی فعالیت های 
اجتماعی« و »تشکیل تشکل های صنفی« 
»نحوه  عنوان  با  که  طرحی  زده اند.  دامن 
و  صنفی  تشکل های  فعالیت  و  تشکیل 
جلسه  هر  برگزاری  با  حالی  در  تخصصی« 
علنی مجلس در طول هفته، چند گام دیگر به 
تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون پیش 

فعاالن  و  کنشگران  از  بسیاری  می رود که 
رابطه  این  در  نگرانی خود  از  مدنی صراحتًا 
سخن گفته و چند حزب و تشکل سیاسی 
با تصویب آن  نیز صراحتًا از مخالفت خود 
به  البته  برداشته اند. مخالفت هایی که  پرده 
در بسته خورده و نمایندگان مجلس بی توجه 
به آن، هر روز گامی در مسیر تصویبش بر 
اما جامعه در حالی  زمین محکم می کنند. 
و  نظر  به  مجلس  بی توجهی  این  نظاره گر 
دیدگاه احزاب و افکار عمومی و اصرار دولت 
بر پیشبرد سیاست های فرهنگی اش است که 
این روزها عالوه بر بحث »حجاب«، در موضوع 
»مدیریت فضای مجازی و اینترنت« نیز نمود 
داشته که قانون اساسی، مجلس و دولت را 
به عنوان مهمترین نهادهای انتخابی در ساختار 
سیاسی نظام جمهوری اسالمی، نماینده ملت 
می شناسد و انتظار شهروندان نیز بر همین 
قوای  در  نمایندگانشان  است که  این  مبنا 
مجریه و مقننه به واقع از نظرات و خواست 

آنان نمایندگی کنند.

این  مجموعه  که  است  حالی  در  این 
پرسش ها و مسائل دیروز یک روزنامه نگار و 
تحلیلگر را به این نتیجه رسانده که برخالف 
چنین  در  پیش  سال  یک  درست  آن چه 
می شندیم،  و  می خواندیم  او  از  روزهایی 
موضع گیری کند. احمد زیدآبادی که به رغم 
دولت  بر  حاکم  جریان  با  دیدگاه  تفاوت 
ابراهیم  نمادین  اقدام  چند  مجلس،  و 
در  محسنی اژه ای  غالمحسین  و  رئیسی 
روزهای نخست ریاستشان بر قوای مجریه 
و قضاییه را به فال نیک گرفته و با اشاره 
به تماس هایی که سال گذشته در چنین 
روزهایی از دفاتر این دو مقام ارشد حاکمیتی 
ناظران  و  تحلیلگران  کنشگران،  برخی  با 
منتقد گرفته شده و از آنان برای همکاری 
با دولت و قوه قضاییه طلب همکاری شده 
بود، اعالم کرده بود که می خواهد نیمه پر 
لیوان را ببیند، حاال انگار چاره ای جز بدبینی 
پیش روی خود نمی بیند. زیدآبادی دیروز 
با بیان این که »ابراهیم رئیسی این روزها 
همین  به  معکوس کشیده«،  دنده  ظاهرًا 
به منظور  او  پارسال  همکاری جویی های 
اشاره  میانه روتر«  اقشار  رضایت  »جلب 
و در ادامه تاکید کرد که رئیسی اکنون به 
طرزی آشکار تمام تالشش را صرف جلب 
حکومت  حامی  تندروتر  نیروهای  رضایت 
که  سیاسی  تحلیلگر  این  کرده است.« 
سخنان رئیسی در دیدار اعضای ستاد امر 
از منکر را »گواهی تازه  به معروف و نهی 
از چرخش رئیسی« خوانده، معتقد است: 
»رئیسی برخالف دیگر مقام های بلندمرتبه 
کاهش  به منظور  که  اسالمی  جمهوری 
پوشش  موضوع  سر  بر  اجتماعی  التهاب 
زنان، اغلب لحنی به نسبت مالیم در پیش 
گرفتند، موضعی تهاجمی و انعطاف ناپذیر از 
خود نشان داده است.« زیدآبادی همچنین 
با اشاره به هشدار رئیسی به مدیران مبنی 
بر عدم تاثیرپذیری در قبال »جوسازی ها«، 
این پرسش را مطرح کرد که »صحنه های 
خشن  اظهارات  تبادل  و  فیزیکی  برخورد 
یا گشت  و  معروف  به  امر  ماموران  بین 
ارشاد با زنان و دختران اصطالحًا بدحجاب 
در خیابان های شهرهای کشور مورد عالقه 
کیست؟ جز آنان که با نمایش دادن این 
عواطف  برانگیختن  بر  عالوه  صحنه ها 
و  اجباری  امری  را  دیانت  اصواٌل  عمومی، 
معتقد  او  می کنند؟!«  معرفی  زورگویانه 
خاص  نگرش  و  دید  با  »رئیسی  است 
خود، ناخواسته در زمین »جوسازان« بازی 
می کند«. زیدآبادی با بیان این که »ظاهرًا 
به گمان رئیسی هر چه »صورت قانون« به 
خود گرفته، باید به هر شیوه و بهایی اجرایی 
شود«، نوشت: »چرخش این روزهای آقای 
رئیسی، به نظرم دلیلی بیش از نگرش او 
به »صورت های قانونی« داشته باشد؛ ظاهرًا 
در پشت صحنه سیاست و دور از چشم ما 

است«. جریان  در  اتفاقاتی 

اظهارات رؤسای قوای مجریه و مقننه درباره فضای اجتماعی کشور چه گفتند؟

بی میلی جامعه به گفتمان اجتماعی مطلوب دولت
 همزمان با ادامه انتقاد کنشگران مدنی به تصویب طرح »نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی«
 پخش »اعترافات تلویزیونی در صداوسیما« با انتقاد افکار عمومی مواجه شد

5 دستور رئیسی برای 
واگذاری زمین به مردم 
به شرط ساخت مسکن

نظارت  به منظور  سیزدهم  دولت  رئیس 
دولت  وزارتخانه های  عملکرد  به  ستادی 
و  راه  وزارت  ارشد  مدیران  جمع  در  امروز 
پایش  برنامه  و  یافت  حضور  شهرسازی 
عملکرد مجموعه دولت را از این وزارتخانه 
ابراهیم رئیسی  ایرنا،  به گزارش  آغاز کرد. 
صبح یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی 
رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح ها 
و پروژه های مهم این وزارتخانه، خصوصا در 
رئیسی  گرفت.  قرار  مسکن  احداث  زمینه 
در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
تا  قانون،  موجب  به  داد  دستور  اجرایی 
اعالم  مناسب  اراضی  تمام  شهریور  پایان 
اختیار  در  مسکن  احداث  برای  را  شده 
وزارت راه و شهرسازی بگذارند تا از طریق 
در  واگذار شود،  متقاضیان  به  زمین  بانک 
به  زمین ها  این  تمامی  صورت  این  غیر 
سند  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  نام 
او همچنین بر ضرورت اخذ  خواهد خورد. 
مالیات از اراضی رها شده تاکید کرد و به 
وزارت راه و شهرسازی دستور داد، عالوه بر 
شرط  به  »زمین  مردم  به  مسکن  ساخت 
در  تا  شود  واگذار  هم  مسکن«  ساخت 
مشارکت  کشور  در  مسکن  ساخت  فرایند 
دستور  نیز  استانداران  به  رئیسی  کنند. 
را  خود  مهم  اولویت های  از  یکی  که  داد 
برنامه های  و  دهند  قرار  مسکن  موضوع 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  دولت  کالن 
و  سرعت  جدیت،  با  را  زمینه  این  در 
در  شفاف  اطالع رسانی  کنند.  دنبال  دقت 
اجرا  دست  در  طرح های  همه  خصوص 
در  جدی  نظارت  اعمال  مسکن،  حوزه  در 
مسکن،  تولید  جهش  طرح  اجرای  فرایند 
از  استانداران  به  الزم  اختیارات  تفویض 
طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات 
به  زمین  واگذاری  با  همزمان  زیربنایی 
مردم، دیگر دستورات صریح رئیس دولت 
سیزدهم به دستگاه های مسئول، در حوزه 
و  راه  وزیر  به  رئیسی  بود.  مسکن  تولید 
شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و 
استانداران دستور داد برای تمامی پروژه ها 
در  حتما  و  کنند  تعیین  دقیق  زمانبندی 
مقید  شده  یاد  زمان بندی  به  اجرا  فرایند 

باشند.

تکذیب ادعای شهادت 
بنیانگذار جمهوری اسالمی

سایت  مجازی،  فضای  در  ویدئویی  انتشار  به دنبال 
جماران مطالب بیان شده در این ویدئو را تکذیب کرد 
و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( نیز به 
زودی مواضع رسمی خود را اعالم می کند. به گزارش 
پایگاه خبری-تحلیلی جماران، در ویدئویی که دو سه 
روز قبل در فضای مجازی منتشر شد، فردی که خود 
شهادت  و  بیماری  مدعی  می خواند،  امام  محافظ  را 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی شده است. بدین وسیله 
اعالم می شود که این فرد جز دوره کوتاهی در ابتدای 
و  امام  بیت  در  بهمن 1۳۵۷،  در  ایران  به  امام  ورود 
مطرح  ادعاهای  و  نداشته  نقشی  ایشان  از  حفاظت 
شده  بیان  هدفی که  و  انگیزه  هر  با  او  توسط  شده 
باشد، سراسر کذب و بی پایه و اساس است. بر اساس 
این تکذیبیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
نیز طی روزهای آینده در بیانیه ای موضع رسمی خود 

در این باره را اعالم خواهد کرد.

 احتمال بازپس گیری
  الیحه اصالح بودجه 1401 

از سوی دولت 
احتماال  که  گفت  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  یک 
و  گرفته  پس  را   14۰1 بودجه  اصالح  الیحه  دولت 
تقاضای استرداد به مجلس می دهد. به گزارش ایسنا، 
وصول  اعالم  زمان  درباره  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
الیحه اصالح بودجه 14۰1 گفت: مجلس موضوع اعالم 
وصول این الیحه را در نوبت کاری اش گذاشته است 
ولی ظاهرا این الیحه در فرایند کامل جمع آوری نشده 
و فکر می کنم که دولت در آن تجدید نظر می کند. به 
این  دولت  دارد که  وجود  احتمال  این  دلیل  همین 
الیحه را از مجلس پس بگیرد. خبرها حاکی از این 
الیحه  در  بیشتری  تامل  می خواهد  دولت  است که 
بازگشت  موضوع  می خواهد  الیحه  این  باشد.  داشته 
قیمت ها به نرخ شهریور 14۰۰ با حذف ارز ترجیحی را 
در بودجه حذف کند و یا اصالحاتی در بحث حقوق و 
دستمزد داشته باشد. این عضو هیات رئیسه مجلس 
همچنین با بیان این که جایگاه فردی با عنوان معاون 
داد:  توضیح  است  خالی  دولت  در  هماهنگ کننده 
رئیس جمهور سخنرانی می کند و دستوراتی می دهد 
اما به نظر می رسد در برخی از موارد انقطاع به وجود 
می آید و کسی موضوع را دنبال نمی کند تا تصمیم به 
سرانجام برسد. یکی از این موارد همین الیحه اخیر 
اصالح بودجه 14۰1 است. احتماال هماهنگی الزم بین 
اجزاء دولت صورت نگرفته بود و این الیحه ارائه شد 
و به همین دلیل در موضوع الیحه تردید وجود دارد و 

احتماال دولت آن را پس خواهد گرفت.

 انتخاب اعضای 
هیات تفحص از شستا

از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
شستا  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  عضو   1۵ انتخاب 
به گزارش  داد.  خبر  این کمیسیون  دیروز  جلسه  در 
خبرگزاری خانه ملت، کیومرث سرمدی در گفت و گو 
با ایسنا، در تشریح جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی 
با  رابطه  در  امروز  جلسه  اول  دستور  مجلس گفت: 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون   ۲۷ ماده  اصالح 
توسعه ای کشور بود که چون برای مسئولینی که باید 
به جلسه می آمدند مشکل پیش آمده بود این موضوع 
از دستور خارج شد. او گفت: همچنین دو دستور کار 
نمایندگان کمیسیون  انتخاب  یکی  داشتیم که  دیگر 
دستمزد،  شورای  مانند  شوراهای کشور  در  اجتماعی 
می شود.  شورا   1۵ شامل  که  بود  و...  عالی  هیات 
نماینده اسدآباد در مجلس یازدهم گفت: دستور بعدی 
جلسه امروز کمیسیون اجتماعی نیز انتخاب اعضای 
هیات تحقیق و تفحص از شرکت شستا بود که 14 
از  هم  نفر  یک  و  اجتماعی  اعضای کمیسیون  از  نفر 
اعضای کمیسیون های دیگر مجلس به عنوان تحقیق و 

شدند. انتخاب  از شستا  تفحص 

 اعمال اشد مجازات 
 برای مرتکبین سرقت

 با توسل به  زور
با  تهران  استان  دادگستری  رئیس کل         
توسل  با  که  فردی  با  نباید  اینکه  بیان 
اموال  سالح،  به  دست بردن  و  به زور 
روانی  امنیت  به سرقت می برد و  را  مردم 
و  تسامح  می کند،  خدشه دار  را  جامعه 
مرتکبان  گفت:  پذیرد،  صورت  تساهل 
مجازات  اشد  با  باید  جرایم  از  این دست 
به  شوند.  متنبه  تا  شده  مواجه  قانونی 
پس  القاصی  علی  میزان،  خبرگزاری 
قضایی  حوزه  از  پنج ساعته  بازدید  از 
شهرستان بهارستان، ضرورت اهتمام ویژه 
موجود  جرایم  و  ناهنجاری ها  به  نسبت 
را  بهارستان  شهرستان  قضایی  حوزه  در 
خواستار شد و گفت: قضات حوزه قضایی 
و  دادگستری  در  چه  بهارستان  شهرستان 
باید نسبت به ناهنجاری ها  چه در دادسرا 
شهرستان  این  حوزه  در  که  جرایمی  و 
دچار  را  جامعه  آرامش  و  عمومی  امنیت 
دغدغه  شهروندان  برای  و  می کند  خدشه 
باشند  داشته  ویژه  اهتمام  می کند،  ایجاد 
نهادهای  و  با سایر دستگاه ها  تعامل  با  و 
به گونه ای مدیریت شود  مربوطه، وضعیت 
هنجارشکنان  و  مجرمان  برای  فضا  که 
قضایی  دستگاه  خاطیان  و  شود  ناامن 
رئیس کل  بدانند.  خود  اعمال  بر  ناظر  را 
دادگستری استان تهران با اشاره به نقش 
با  برخورد  حوزه  در  مختلف  دستگاه های 
از جمله فرمانداری،  ناهنجاری ها  جرایم و 
شورای  و  دادستان  دادگستری،  رئیس 
تامین اذعان کرد: سرقت های توام با آزار 
و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت 
دستگاه  قرمز  خط  شهروندان،  برای 
دستگاه های  و  می شود  محسوب  قضایی 
با  برخورد  جهت  در  مرتبط  و  مسئول 
محوریت  با  باید  هنجارشکنان  و  مجرمان 
هماهنگی های  و  تعامل  قضایی  دستگاه 
الزم را داشته باشند. او خطاب به قضات 
مرتکبین  با  گفت:  بهارستان  شهرستان 
در  عنف  به  سرقت های  و  خشن  جرایم 
هیچ گونه  مقررات  و  قوانین  چارچوب 
با  فردی که  با  چرا که  نکنید؛  مالحظه ای 
توسل به زور و دست بردن به سالح، اموال 
روانی  امنیت  به سرقت می برد و  را  مردم 
تسامح  نباید  می کند،  را خدشه دار  جامعه 
مرتکبان  باید  و  پذیرد  صورت  تساهل  و 
این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی 

شوند.  متنبه  تا  شده  مواجه 

شامگاه نخستین روز هفته، 
ساعاتی پیش از نطق صبح 
دیروز قالیباف و ساعتی پس 
از سخنرانی رئیسی در دیدار 
اعضای ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر، یکی از بخش های 
خبری صداوسیما در گزارشی آن 
دو دختر را رو در روی یکدیگر 
نشاند و در گزارشی به روشنی 
جانبدارانه، به روایت درگیری 
هفته پیش در اتوبوس بی آرتی 
پرداخت؛ گزارشی که مطابق 
انتظار و همچون نمونه های 
مشابه در گذشته، به یکی 
از موضوعات داغ شبکه های 
اجتماعی تبدیل شد

 یک عضو هیات رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که احتماال 
به زودی دور جدید مذاکرات در 
وین برگزار خواهد شد، برخی 
منابع رسانه ای از جزئیاتی تازه از 
پیشنهاد مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران برای 
احیای برجام خبر دادند

پیام ما | در حالی که رئیس جمهور بر عزم جزم دولت برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته و به مدیران و 
مسئوالن هشدار داده که مبادا نسبت  به »جوسازی و فضاسازی باطل دشمنان« دچار انفعال شوند، رئیس مجلس در نطق پیش 
از دستور خود از نیاز کشور به »فناوری اجتماعی« سخن گفته که »ایمان مردم« را به »عمل صالحی جمعی« تبدیل کند. در همین 
حال یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است ابراهیم رئیسی روزها دنده معکوس کشیده و به سمت طیف ها و اقشار تندروتر 

چرخش کرده است.

گزارش روز
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برخی منابع رسانه ای عربی از بعضی جزئیات پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران خبر دادند

 تضمین ایران در مورد 3 سایت هسته ای 
در ازای لغو برخی تحریم های سپاه

بین الملل  مسائل  تحلیل گر  یک  حالی که  در 
برجام  احیای  »موضوع  است  معتقد  ایران  در 
هیچ گاه مانند امروز پیچیده نشده بود« و »غرب 
نمی خواهد در این مقطع از آخرین حربه خود 
گزارشی  در  عربی  رسانه  یک  کند«،  استفاده 
جزئیات  مذاکرات،  به  نزدیک  منابع  از  نقل  به 
سیاست  مسئول  پیشنهاد  خصوص  در  تازه ای 
کرد.  منتشر  ایران  به  اروپا  اتحادیه  خارجه 
مذاکرات هسته ای غیر مستقیم ایران و آمریکا 
که از اواخر دولت دوازدهم با وساطت اتحادیه 
اروپا آغاز شد و پس از وقفه چند ماه با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم، برای مدتی دوباره به 
جریان افتاد و حاال مدتی است دوباره متوقف 
شده است. این در حالی است که حاال روزنامه 
العربی الجدید به نقل از منابع نزدیک به روند این 
مذاکرات و همچنین منابعی در برخی کشورهای 
بعضی جزئیات  از  فارس  عربی حاشیه خلیج 
پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به 

تهران و واشنگتن خبر داده است. این در حالی 
است که علی بیگدلی، استاد روابط بین الملل و 
سیاست خارجی در ایران معتقد است: »در آینده 
و در سپتامبر اگر وضعیت برجام به همین نحو 
باشد، قابل پیش بینی خواهد بود که قطعنامه 
تنبیهی علیه ایران صادر شود و پرونده ایران به 
شورای امنیت برود و در این صورت بدون نظر 
چین و روسیه تحریم ها مجددا برمی گردد و حتی 
ممکن است پرونده به ذیل فصل هفتم منشور 
برود اما معتقدم غرب نمی خواهد از این آخرین 
حربه حداقل در مقطع فعلی استفاده کند.« این 
بورل سه شنبه هفته  در حالی است که جوزپ 
گذشته اعالم کرده بود که پیش نویس جدیدی 
ارائه داده و  ایران  برنامه هسته ای  در خصوص 
از طرف های شرکت کننده در مذاکرات خواسته 
که این پیش نویس را قبول کنند تا مانع بروز 
»بحران خطرناک« شوند. بورل در مقاله ای که 
در فایننشال تایمز منتشر شد، نوشته بود اگرچه 

به نظر  اما  این پیش نویس »ایده آل نیست«، 
او، به عنوان سیاستمداری که به عنوان واسطه از 
نزدیک در جریان جزئیات این مذاکرات بوده و 
هست، »این بهترین توافق ممکن است.« بورل 
بدون پرداختن به جزئیات تاکید کرد که پیشنهاد 
و  می پردازد  اساسی  امور  تمام  به  مطرح شده 
راه حل هایی را شامل می شود که تمام طرف ها با 

دشواری به آن ها دست یافتند.
این در حالی است که منابع العربی الجدید ادعا 
کردند حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران روز چهارشنبه گذشته در تماس تلفنی با 
این  درخصوص  ایران  مالحظات  بورل  جوزپ 
پیشنهاد را به او ابالغ کرده و گفته است که ایران 
به طور کلی مخالفت هایی با طرح دارد اما تاکنون 
به طور رسمی مخالفت خود را اعالم نکرده است. 
این منابع گفته اند: »مسئوالن ایرانی معتقدند که 
طرح اروپایی چیز مهم و بزرگی به پیش نویس 
توافقی که در مارس گذشته مطرح شده اضافه 

سه  کافی  طور  به  پیشنهاد کنونی  و  نمی کند 
این  نمی کند.«  برآورده  را  تهران  اصلی  مطالبه 
تهران در  منابع همچنین درخصوص مطالبات 
ایران خواهان گسترش  تاکید کردند که  حالی 
چارچوب رفع تحریم ها، دادن ضمانت های کافی 
و همچنین اعالن آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر بستن پرونده تضمین های مربوط به 
اختالفات میان تهران و آژانس است؛ اختالفاتی 
که به ۳ سایت هسته ای ایران مربوط می شود 
از  پیش  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  که 
این مدعی شده بود که ایران در آن ها فعالیت 

هسته ای اعالم نشده دارد.
همزمان اما منابع نزدیک به مذاکرات هسته ای 
اعالم کردند پیشنهاد جدید بورل رفع تحریم های 
به  از موسسات و شرکت های وابسته  بخشی 
آن ها  همه  نه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
را شامل می شود و جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا نیز متعهد می شود که دولتش به توافق 
احترام بگذارد. این منابع در ادامه تاکید کردند که 
امیرعبداللهیان به بورل گفته ایران از پیشنهادها 
مذاکرات  تکمیل  راستای  در  که  ایده هایی  و 
می کند  استقبال  هستند  توافق  به  رسیدن  و 
بیشتر  مباحثات  انجام  خواستار  همزمان  و 

همچنین  و  اروپایی  پیشنهادهای  درخصوص 
پیشنهادهای تهران برای رسیدن به راه حل های 
پیشنهاد  منابع،  این  به گفته  است.  مشترک 
انجام دیدار میان علی باقری کنی، مذاکره کننده 
مسئول  معاون  مورا،  انریکه  با  ایران  ارشد 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مطرح شده 
است. این منابع در بخش دیگری بیان کردند 
که وزیر خارجه ایران نیز پیشنهادات جدیدی 
در خصوص مسائل مورد اختالف به بورل داده 
این گزارش آمده است که »به نظر  است. در 
می رسد که در آینده نزدیک شاهد توافقی نباشیم 
و باید تا ماه سپتامبر و قبل از نشست شورای 
حکام آژانس در آن ماه منتظر بمانیم و ببینیم که 
چه اتفاقی رخ می دهد.« منابع العربی الجدید در 
پایان تاکید کردند: »تماس های علنی و غیرعلنی 
قطر و عمان با دو طرف ایرانی و آمریکایی به 
منظور نزدیک کردن رویکردهایشان ادامه دارد 
و تحرکات جدیدی در خصوص تبادل زندانیان 
میان تهران و واشنگتن در حال انجام است.« 
این در حالی است که دیروز یک عضو هیات 
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
جدید  دور  به زودی  احتماال  مجلس گفت که 

مذاکرات در وین برگزار می شود.
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فیلم های منتشرشده از توفان سرخ اهواز نشان 
از آن دارد که خودروهای بسیاری به دلیل مشکل 
ناشی از دید به کنار جاده پناه برده اند و امکان 
از  بعد  دقایقی  نیست. همچنین،  تردد ممکن 
مردم  آسمان،  قرمز شدن  و  غبار  و  شروع گرد 
از سطح شهر پراکنده می شوند و بعد از آن هم 
قرمزی رفته رفته بیشتر می شود. سامانه مونسون 
که حاال بیشتر از هر چیز دیگری نامش را در 
با شروع  ایران  به  ورودش  و  می شنویم  کشور 
سیالب های گسترده همراه بوده، به گفته محمد 
سبزه زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، در این 
استان با غباری این چنین همراه شده است. او 
درباره این سامانه به ایسنا گفته است: »بعد از 
ظهر شنبه پدیده همرفتی در مناطق شرقی، جنوب 

شرقی و شمال شرقی خوزستان رخ داد و موجب 
فعالیت های پدیده همرفتی شدید منجر به بارش 
شدید در مناطق شرقی شد. در مدت یک ساعت 
در قلعه تل ۸۵ میلیمتر و در صیدون باغملک ۵۰ 
میلی متر بارندگی داشته ایم. احتماال در مناطق 
دیگر بیش از این نیز بارندگی رخ داده است.«

سبزه زاری با بیان اینکه سامانه های رگباری گذرا 
ساعت  نیم  و  یک  تا  یک  حداکثر  و  هستند 
فعالیت دارند، گفت: »سپس سامانه به سمت 

می رود.« خوزستان  غرب 
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز 
خیزش گرد  و  شدید  تندباد  پی  در  اعالم کرد 
و غبار میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز 
نزدیک به 1۰ هزار میکروگرم بر متر مکعب  رسید 

است  مجازی  حد  غبار،  و  میزان گرد  این  که 
قابلیت  هوا  آلودگی  سنجش  دستگاه های  که 

دارند. را  آن  اندازه گیری 

5 ایستگاه سنجش، وضعیت
 را خطرناک نشان می دهند

بررسی شاخص روزانه کیفیت هوا )که از محاسبه 
شاخص کیفی هوا از ساعت 11 صبح دیروز تا 
11 صبح امروز به دست می آید( نشان می دهد 
پنج  در  )یکشنبه(  دیروز  صبح   11 ساعت  تا 
ایستگاه سنجش وضعیت قهوه ای یا خطرناک 
بوده است. وضعیت خطرناک به معنی این است 
که همه افراد باید از فعالیت در خارج از منازل 
خودداری کنند. زابل در سیستان و بلوچستان با 

شاخص ۵۰۰، دره شهر در ایالم با شاخص ۵۰۰، 
پل دختر در لرستان با شاخص ۳۷۰، شوشتر در 
خوزستان با شاخص ۵۰۰ و ماهشهر در خوزستان 
با شاخص 4۰۸. این سامانه آالینده شاخص زابل، 
دره شهر و پل دختر را pm1۰ )ذرات کوچکتر از 1۰ 
میکرون( و آالینده شاخص دره شهر و شوشتر را 
pm۲.۵ )ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون( 
تشخیص داده است. اینطور که نقشه در سامانه 
پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد، در این 
ساعت همچنین وضعیت دزفول با شاخص ۲۰۳ 
و آالینده pm1۰، بنفش )بسیار ناسالم( گزارش 

شده است.
طبق  )که  آنالین  اساس شاخص  بر  همچنین 
توضیح سامانه، از محاسبه شاخص کیفی هوا 

در ۲4 ساعت گذشته منتهی به ساعت حاضر به 
دست می آید(، در ساعت 1۷ دیروز شاخص در 
 PM1۰ پل دختر 4۶۸ و ماهشهر 4۷۵ با آالینده
از  متاثر  غبار  میزان  افزایش  از  نشان  بوده که 
سامانه مونسون دارد. در همین ساعت همچنین 
ایستگاه های دره شهر، شوشتر، و زابل شاخص 
۵۰۰ را نشان می دهند؛ باالترین رقم ممکن. در 
ساعت 1۷، از سوی دیگر ایستگاه ارک در زنجان 
با شاخص 4۸9 به نقاط خطرناک اضافه شده 

است.
همچنین شاخص هم اکنون )که با استفاده از 
ساعت   1۲ در  آالینده ها  غلظت  وزنی  میانگین 
گذشته -با تاکید بر سه ساعت اخیر- محاسبه 
می شود(، ایستگاه شوشتر و زابل را در وضعیت 
با  پل دختر  ایستگاه  و  می دهد  نشان  قهوه ای 
ناسالم گزارش  بسیار  را  شاخص ۳۰۰ وضعیت 

است. داده 

منشا غبار داخلی است
برای  باد  سرعت  و  هوا  رنگ  شدن  قرمز 
علی محمد  بود.  باور  غیرقابل  خوزستانی ها 
و  ملی  سیاستگذاری  ستاد  دبیر  طهماسبی، 
هماهنگی  مدیریت  مقابله با  پدیده گرد و غبار 
در سازمان حفاظت محیط زیست به »پیام ما« 
می گوید سرعت باد در این منطقه ۲۰ متر بر ثانیه 
بوده که می شود نزدیک به ۷۰ کیلومتر در ساعت. 
را در خوزستان  باال  این تنش  بود که  »سال ها 
نداشتیم چرا که عمده بادهای خو زستان 4۰ تا ۵۰ 

دارند.« کیلومتر در ساعت سرعت 
به گفته او رنگ هوا هم به دلیل خاک این منطقه 
از  خوزستان  خاک  چون  و  قرمزی گراییده  به 
جنس رس است، در نتیجه آسمان هم به این 
شرق  در  ما  مثال  »برای  است.  درآمده  شکل 
اصفهان غبار سفید یا نخودی رنگ را داریم چرا 
که خاک آنجا گچی و آهکی است ولی در شرق 
خوزستان، شرق اهواز، هندیجان و ... رسوبات 

رسی و حاوی اکسید آهن هستند.«
هماهنگی  و  ملی  سیاستگذاری  ستاد  دبیر 
غبار همچنین  و  پدیده گرد  با    مدیریت  مقابله 
می گوید این سرعت باد برای منطقه شرق کشور 
طبیعی است و آنها هر ساله با پدیده مونسون 
)بادهای موسمی( درگیرند اما این پدیده چند 
دهه یکبار سرعت و قدرت بیشتری می گیرد و کل 
کشور را درگیر می کند و امسال هم چنین اتفاقی 
رخ داده است. او با این توضیح می گوید: »منبع 
گرد و غبار منطقه هم داخلی بوده چرا که این 
سامانه در داخل کشور است و هرچند از سمت 
شرق و اقیانوس هند به ایران می آید اما در منطقه 
جنوب و جنوب شرق غبار به وجود آمده منشا 
داخلی داشته و به دلیل آنکه بعد از توفان، باران 
با فاصله بارید این گرد و غبار در سطح منطقه 

گسترده شد.«
سامانه مونسون، یا بادهای موسمی و فصلی، 
همچنان در استان های مختلف جوالن می دهد 
و عامل توفان و بارش های گسترده و در نهایت 
وقوع سیل برای روزهای آینده هم خواهد بود. 
سازمان هواشناسی بار دیگر از وزش باد شدید، 
رگبار و رعد و برق، خیزش گرد و خاک در ۲۲ 
برای  تگرگ  ریزش  مستعد  نقاط  در  و  استان 
روزهای آینده خبر داده است، وضعیتی که تا روز 

آینده هم ادامه خواهد داشت.

آسمان تعدادی از شهرهای کشور، تحت تاثیر سامانه آب و هوایی غالب، غبارآلود شد

»مونسون« منشا توفان سرخ اهواز بود
دبیر ستاد مدیریت  مقابله با  پدیده گرد و غبار: سرعت باد در خوزستان نزدیک به 70 کیلومتر در ساعت بود

 سال ها بود که این تنش باال را در این نقطه از کشور نداشتیم 

افزایش تلفات سیل 
در افغانستان

گذشته  روز  دو  سیالب های  ادامه  پی  در 
این حادثه طبیعی  افغانستان،  در سراسر 
و  را گرفته  دیگر  تن   4۳ دست کم  جان 

است. ویران کرده  نیز  را  خانه  صدها 
شدید  بارش های  ادامه  ایسنا،  به گزارش 
و سیل آسای باران طی دو روز گذشته در 
برجا  کشته  ده ها  افغانستان  والیت  چند 

است. گذاشته 
خبری  پایگاه  گزارش  بنابر 
از  نقل  به   afghanislamicpress
مقامات طالبان، حدود 1۲۰ نفر بر اثر وقوع 
افغانستان  در  گذشته  یک ماه  در  سیل 
جان باخته اند و هزاران منزل مسکونی نیز 

است. شده  ویران 
وقوع  کشور،  این  مقامات  گزارش  به 
حوادث مرتبط با سیل در والیت زابل ۲۵، 
1۰، در قندهار شش و در هرات  در غزنی 

است. داشته  پی  در  دو کشته 
به  منجر  همچنین  اخیر  بارندگی های 
زخمی شدن چهار تن و تخریب ۲۵۰ خانه 

است. شده  این کشور  در 
فقط  سیل  از  ناشی  تلفات  تعداد  این 
این کشور رخ داده است.  طی دو روز در 
مردم  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
مناطق سیل زده از مقامات و سازمان های 
درخواست کمک  این کشور  در  غیردولتی 
والیت  در  محلی  مردم  از  یکی  کرده اند. 
»ما  باره گفت:  این  در  این کشور  غزنی 
همه چیز را از دست داده ایم. خانه ما بر 

است.« شده  ویران  سیل کاماًل  اثر 
همین  در  دیلی نیوزبریف،  گزارش  به 
افغانستان نسبت  اداره هواشناسی  حال، 
به بارش باران و جاری شدن سیالب در 
لغمان  نورستان،  کنر،  بدخشان،  والیات 
این کشور هشدار  و چند والیت دیگر در 

است. داده 

افزایش کشته های سیل 
در ایالت کنتاکِی آمریکا 
شنبه  روز  آمریکا  کنتاکی  ایالت  فرماندار 
باران های  از  اثر سیل ناشی  اعالم کرد که بر 
تاکنون دست  ایالت،  این  سیل آسا در شرق 
کودک جان خود  از جمله چهار  نفر  کم ۲۵ 
این  ایسنا،  گزارش  به  داده اند.  دست  از  را 
تاکید کرد که  آمریکا همچنین  ایالتی  مقام 
احتمال افزایش تلفات این حادثه همچنان 
ایالت کنتاکی همچنین  وجود دارد. فرماندار 
اعالم کرد که این شرایط هنوز یک وضعیت 
اضطراری است و عملیات جستجو و نجات 

دارد. ادامه 
گذشته  روز  چند  طی  شدید  بارندگی های 
و  نوردیده  در  را  ایالت  این  از  نقطه  چندین 
منجر به آبگرفتگی منازل، جاده ها و طغیان 
حال  همین  در  است.  شده  رودخانه ها 
کارشناسان محیط زیست معتقدند که سیل 
است. اقلیم  تغییر  از  ناشی  منطقه  این  در  اخیر 
بزرگی  ملی  فاجعه  دومین  سیل،  این 
را  ماه گذشته کنتاکی  هفت  در  بوده که 

است. درنوردیده 
بایدن،  جو  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه اعالم 
کرد که یک فاجعه بزرگ در کنتاکی رخ داده 
است و اجازه می دهد تا بودجه فدرال به این 

یابد. اختصاص  ایالت 

در ساعت 1۷ دیروز شاخص در 
پل دختر 4۶۸ و ماهشهر 4۷۵ 
با آالینده PM1۰ بوده که نشان 
از افزایش میزان غبار متاثر از 

سامانه مونسون دارد. در همین 
ساعت همچنین ایستگاه های 

دره شهر، شوشتر، و زابل شاخص 
۵۰۰ را نشان می دهند؛ باالترین 

رقم ممکن. در این ساعت از 
سوی دیگر ایستگاه ارک در 

زنجان با شاخص 4۸9 به نقاط 
خطرناک اضافه شده است

پیام ما | گویی در آسمان اهواز آژیری قرمز روشن کرده بودند؛ توفانی سرخ همه جا را پوشاند و وحشت تمام شهر را فراگرفت. روز شنبه در حالی که 
بسیاری از نقاط کشور همچنان درگیر خسارت های سیل بود و برای هشدارهای قرمز و نارنجی بعدی هواشناسی آماده می شد، مردم اهواز غباری سرخ 
را تجربه می کردند که با سرعتی عجیب شهر را در بر گرفته بود. تصاویری که از این توفان منتشر شده، نشان از ترس گسترده مردم در اثر این توفان و 
تغییر رنگ هواست. آلودگی ناشی از گرد و غبار در این حادثه طبیعی به حدی زیاد بود که دستگاه های سنجش از محاسبه دقیق آن بازماندند و فقط 
اعالم شد که با احتساب 10 هزار میکروگرم بر متر آلودگی هوا در اهواز، آلودگی هوا از 66 برابر حد مجاز هم فراتر رفته است. با اینکه غبارهای پیشین 
خوزستان به کشورهای همسایه نسبت داده می شد، حاال دبیر ستاد ملی  سیاستگذاری و هماهنگی  مدیریت  مقابله با  پدیده گرد و غبار به »پیام ما« 
می گوید توفان سرخ منشا داخلی داشته و به دلیل سامانه »مونسون« رخ داده. به گفته او سرعت باد بسیار باالتر از حد معمول و برای این نقطه 
از کشور بی سابقه بوده است. سامانه مونسون یا بادهای موسمی و تاثیرگذاری اش در کشور حاال باعث شده عالوه بر بادهای 120 روزه سیستان و 

بلوچستان و توفان در خوزستان، استان های ایالم، لرستان و بوشهر و چند استان دیگر هم درگیر غبارهای شدید باشند.

محمدعلی طهماسبی: رنگ هوا 
هم به دلیل خاک این منطقه 

به قرمزی گراییده و چون خاک 
خوزستان از جنس رس است، 

در نتیجه آسمان هم به این 
شکل درآمده است. برای مثال 
ما در شرق اصفهان غبار سفید 
یا نخودی رنگ را داریم چرا که 
خاک آنجا گچی و آهکی است 
ولی در شرق خوزستان، شرق 
اهواز، هندیجان و ... رسوبات 

رسی و حاوی اکسید آهن هستند

|  
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 م
 |

اداره کل محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد:

سهم ناچیز »گاوخونی« از بارش های اخیر
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
اصفهان گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت 
سهم تاالب بین المللی گاوخونی از بارندگی های 
۶ و ۷ مرداد جاری، اندک و کمتر از یک درصد 

تخمین  تاالب،  آبی سالیانه  نیاز  میزان  حداقل 
زده می شود.پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 
اصفهان به نقل از حسین اکبری اعالم کرد: سهم 
تاالب گاوخونی از بارندگی های اخیر بسیار ناچیز 

بود به طوری که هیچ سیالب و روان آبی از شاخه 
زاینده رود و در محل ایستگاه هیدرومتری شاخ 
بر  عنوان کرد:  او  است.  نشده  تاالب  وارد  کنار 
اساس پایش های میدانی، مقدار کمی روان  آب 

طریق  از  و  نایین  احمد  مال  گردنه  سمت  از 
آبراهه مجاور کوه سیاه به شمال تاالب وارد شد 
که موقت و حجم آن بسیار کم بود و به دلیل 
نبود امکانات سنجش، تعیین میزان دقیق آن 
میسر نیست و میزان تخمینی آن حدود 1۰ هزار 
اضافه کرد:  می شود.اکبری  برآورد  مکعب  متر 
ساعته  چند  کوتاه مدت  سیالب  دو  همچنین 
در  خرگوشی  قلعه  ارتفاعات  و  شرق  سمت  از 
استان یزد وارد شرق تاالب شد که به دلیل نبود 

تجهیزات اندازه گیری، حجم دقیق آن مشخص 
نیست. او ادامه داد: از سمت جنوب و از طریق 
رودخانه موسوم به »واز« آبی از سمت شهرستان 
ایزدخواست )استان فارس( به علت وجود سد 
اینکه  مگر  است  نشده  سرازیر  پایین دست  به 
سمت  به  پایین دست  آبراهه های  از  روان آبی 
تاالب جریان یافته باشد که به علت شرایط بسیار 
سخت دسترسی به جنوب تاالب، ورود احتمالی 

سیالب و حجم آن مشخص نشده است.

میزان آبگیری یا افزایش 
رطوبت تاالب گاوخونی بر اثر 

بارندگی های اخیر کمتر از 
یک درصد حداقل میزان نیاز 

آبی سالیانه تاالب است 

مشترک گرامی
به هنگام ترك اتاق حتمًا از خاموش بودن المپها و كلیه وسایل برقی اطمینان حاصل نماییم. رشکت توزیع نیروی ربق استان گلستان

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان

نظر به اینکه محمد طاهری فرزند حسن به شماره 
شناسنامه ۲۷۷ و شماره ملی ۰۶۸1۶۳۷4۵۵ صادره 
بجنورد باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۶ فرعی 
از ۳1۵9 اصلی واقع در بخش یک بجنورد به شماره 
چاپی ۳۵۳۵۷۸ بعلت جابجائی مفقود شده است و 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه 

ذیل صفحه ۷1 دفتر امالک جلد ۶۳ ثبت 11۷4۰ 
بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده است دفتر 
ماده  لذا طبق  ندارد  این حکایتی  از  بیش  امالک 
1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم 
آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه 

از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
تاریخ انتشار : 14۰1/۰۵/1۰

نظر به اینکه خانم عالیه فقیه فرزند محمد اقا به شماره 
ملی ۰۶۸1۶4۶۸9۶ باستناد دو برگ استشهاد گواهی 
دریافت  جهت  تقاضای کتبی  به  منضم  شده  امضا 
یک برگ سند مالكیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت پالک 94۲۰ 
فرعی از 1۷۳ اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ادرس 
بجنورد خیابان فردوسی کوچه شهیدان خرمی پالک 
41 و به شماره چاپی ۲۲۷4۶1 بعلت جابجائی مفقود 
شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند 

مالکیت اولیه ذیل صفحه ۲۲1 دفتر امالک جلد ۵۶۰ 
ثبت ۸4۲۸1 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده 
است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق 
ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به 
متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه 

اعتبار قانونی ساقط است .
تاریخ انتشار : 14۰1/۰۵/1۰

شماره: 29/1401/24557
تاریخ: 1401/05/05

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان شمالی

آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 29/1401/25276
تاریخ: 1401/05/09

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان شمالی

آگهی فقدان سند مالکیت

شناسه آگهی: 1358585
اکبر اقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

از طرف، عاطفه سودمند

شناسه آگهی: 1358582
علی اوسط رستمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی آگهی مفقودی آگهی مفقودی 

سفید  پراید  خودرو  سبز  برگ 
موتور  شماره  به   1384 مدل 
شاسی  شماره   01209533
شماره  به   S1412284573877
پالک 439 ل 59 ایران 65 به نام 

شماره  مقدم،  یزدانی  شیما 
تماس 09927219948 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پروانه مطب متعلق به لیلی ابراهیمی 
پزشکی  نظام  شماره  به  فرسنگی 
94427 مربوط به شهر سیرجان به 
تاریخ   315-94427-1157 شماره 
صدور: 1391/12/27 تاریخ اعتبار: 
از  و  گردیده  مفقود   1396/6/31

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1389 سفید  -روغنی  رنگ 
به شماره  موتور 3422638وشماره شاسی 1412289452502 به شماره 
پالک 59 ص319 ایران 65 متعلق به مرتضی فالحی شاه آبادی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است .

سند کمپانی سواری پژو 405GLX-XU7 مدل 1398 خاکستری -متالیک رنگ 
به شماره  موتور  124K1336158 و شماره شاسی NAAM01CE7KK171651به 
شماره پالک 25ن741  ایران 65 متعلق به رمضان میرشکاری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گردیده است .

برگ سبز )شناسنامه( خودروی سواری سمند تیپ ایکس7 سفید-صدفی-
موتور  شماره  به  329ص85ایران49  انتظامی  شماره   1386 مدل  روغنی 
مفقود  حسینی  آرمان  نام  به   70711076 شاسی  شماره  و   12486175922

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ک
باب

هر
ش

کهگیلویه و بویراحمدمنوجانقلعه گنج

آگهی فقدان سند مالكیت     
نسبت عرصه ششدانگ یك قطعه باغ 
پالک  به  مربع  متر  مساحت١٠١٢٧  به 
٩۶٠۶ فرعی از یک اصلی بخش ٨ قزوین ذیل ثبت 
4٨٢٢ صفحه ۵٧٧ دفتر ١٢ سند مالکیت به شماره 
مسلسل ۶٣٢٣١٩ به نام حسنعلی رحمانی صادر و 

تسلیم گردیده است.
برابر سند  را  ثبت خود  مورد  تمامی  نامبرده  سپس 
رسمی ١4٨٣٩ مورخ   ۵٣/١٢/۳ و ١44٧٩  مورخ 
به خانم اقدس جواهری  تهران  ۵٣/٧/۵ دفتر ۵٢ 

انتقال قطعی داده است.
سپس با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان 
سند مالکیت به علت جابه جایی منزل مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی خود را 
نموده است علیهذا مراتب به استناد ماده 1۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت اعالم می دارد تا چنانچه هر كسی نسبت 
به ملك مذكور حق و ادعایی دارد و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت ده روز می تواند با ارایه مدارک و یا اصل 
سند مالکیت اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید 
در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر مطابق 
مقررات ثبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به مالک اقدام میگردد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک تاکستان
 صمد قدیم آبادی
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 شما در سال 96 نمایشگاه هجوم 
برگزار  نیاوران  گالری  در  را  یک 
کردید. از آن زمان اتفاقات دیگری رخ 
داد که حیات انسانی را بیش از گذشته 
وقوع  یکی  دادند:  قرار  هجوم  مورد 
جدی تر  دیگری  و  کرونا  همه  گیری 
این  در  اقلیم.  تغییر  پیامدهای  شدن 
نمایشگاه  برگزاری  تا  ساله   5 فاصله 
چه  شما  نگاه  هدایت،  گالری  در  دوم 

تغییری کرده است؟
شیوه کاری من این است که به طور موازی 
روش  این  می  کنم،  کار  پروژه  چند  روی 
دوره کاری  یک  می  دهد که  را  امکان  این 
را در طول زمانی طوالنی جلو ببرم. از سال 

متفاوتی  دوره  های کاری  هم  امروز  تا   9۶
به  برده ام.  جلو  هجوم  دوره  با  همزمان  را 
همین خاطر من در طی زمان از یک دوره 
هجوم  مجموعه  کارهای  و  نمی  کنم  عبور 

نمی  مانند. زمانی  مقطع  یک  به  محدود 
بحران های  متاسفانه  اخیر  سال های  در 
کرده   است.  پیدا  شدت  زیستی  محیط 
حیات  گذشته  از  بیشتر  خیلی  امروز 
انسانی را مورد تهدید می بینم و این تهدید 
جهانیست.  نیست،  منطقه  این  به  محدود 
به  نسبت  هنرمندی  اگر  می  کنم  تعجب 
بی تفاوت  وقوع  حال  در  جهانی  اتفاقات 
بسیار  بماند  بی  تفاوت  هنرمندی که  باشد. 
و  عینی  دنیای  به  کمتر  و  است  ذهنی 
چون  می  کند.  رجوع  موجود  واقعیت های 

حیات  تهدیدکننده  محیطی  واقعیت  امروز 
به  نتوانیم  فرزندانمان  و  ما  اگر  و  ماست 
ابعاد حسی  باقی  ادامه دهیم  حیات خود 
و معنایی زندگی وجود نخواهد داشت. در 
محیط  از  بخشی کوچک  انسان  من،  نگاه 
هر  زیست  محیط  است،  خود  زیست 

اوست. هستی  هنرمندی 
به  جوانی  از  و  هستم  تهران  اهل  من 
مناطق اطراف شهر می رفتم. برای سال های 
تقریبا  کردم.  نقاشی  را  طبیعت  طوالنی 
را  تهران  اطراف  مناطق  تمام  طبیعت 
طور  به  را  طبیعت  بعدتر  کرده  ام.  نقاشی 
منعکس  کردم.  خودم  کارهای  در  ذهنی 
سبز  دوره های کاری  درخت ها  و  جنگل ها 
من هستند. همه دوره های کاری من کویر 

این  با  هم  دوره  های کویری  این  نیستند. 
زیستی  منطقه  در  شدند که  خلق  ضرورت 
طبیعت  از  مهمی  بخش  صحرا  و  ما کویر 
این  را شکل می دهد. طبیعتا نقاش مقیم 
منطقه کارش رنگ و بوی اقلیم خودش را 
رمانتیست  نقاشان  که  همانطور  می  گیرد. 
در  را  خودشان  طبیعت  امپرسیونیست  و 
آثارشان به وجود آوردند، من هم به عنوان 
محیط  از  خاورمیانه  مقیم  نقاش  یک 
محیط  این  گویم.  می  خودم  طبیعت  و 
مولفه  های متفاوتی دارد و من نقاش این 
دغدغه را دارم که مولفه  های خاص طبیعت 
و  درختان.  با  و  با کویر  پیدا کنم،  را  خود 
هنر  زبان  با  بتوانم  دارم که  را  دغدغه  این 
نقاشی هدف و احساس خود را بیان کنم. 
باشم  توانسته  اگر  می  شوم  خوشحال 
سرزمین  خشک  بخش  خاص  مولفه  های 
خودم را خلق کنم و از آنها برای بیان آنچه 
استفاده کنم. است،  می کردم گفتنی  فکر 

گالری خود  این در  از   شما پیش 
مثل  مختلفی  هنرمندان  از  آثاری 
پرویز کالنتری و مارکو گریگوریان را با 
از  آوردید.  هم  )برهوت( گرد  موضوع 
تا  سپهری  سهراب  عارفانه  کویرهای 
کویرهای یخ  زده ایران درودی موضوع 
کویر دستمایه آثار هنرمندان مختلفی 
اما  است.  بوده  جغرافیا  این  در 
کویرهای  برخالف  شما  کویرهای 
در  و  استیلیزه  شکلی  به  که  دیگری 
حس  از  پر  شده اند  تصویر  سکون 

حرکت است.
که  نیستم  ایرانی  نقاش  تنها  من  بله، 
از  پیش  است.  کرده   کار  کویر  درباره 
انقالب آقایان گریگوریان، پرویز کالنتری، 
کارهایی  نامی  غالمحسین  و  شباهنگی 
پرویز  آقای  البته  داشتند.  کویر  درباره 
کویری  معماری  به  بیشتر  کالنتری 
نقاشانی  ما  از  کدام  هر  است.  پرداخته 
و  زبان  به  پرداختیم  موضوع کویر  به  که 
بیان شخصی خودمان رسیدیم. کویر من 
در حال پویش است. من تجربه گیرکردن 
نزدیک  بیابان های  در  کویری  توفان  در 
را در  را دارم. زمانی طبیعت کویر  زاهدان 
می - مینیمالیستی کار  زیبای  شکل های 
این  شدم  متوجه  تدریج  به  ولی  کردم 
کویر در دل خود جوش و خروشی دارد. 
می  رفتم  روستاهای کویری  به  که  زمانی 
زندگی را در آنها مورد تهدید یا ترک شده 
متروکه  بیابانی  روستاهای  این  می دیدم. 
شده بودند و تپه های شنی آنها را پر کرده 
هجوم کویر  تهدیدآمیز  بخش  این  بودند. 
زمان  آن  از  است.  بیابانی شدن حیات  و 
دوردست  مناطق  در  تنها  بیابان  امروز،  تا 
ریزگردها  است،  نمانده  باقی  غیرشهری 
تهدید  هم  را  شهرها  ساکنین  دارند 
تنفس  راه  زمانی  است  ممکن  و  می کنند 
ببندند. خشکسالی و بی آبی بخشی  را  ما 
پرداختن  برای  است.  کویر  این  از  دیگر 
بیان  و  هنری  زبان  از  باید  تهدید  این  به 
تالش  من  کردم.  می  استفاده  نقاشی 
بسازم. و  پیدا کنم  را  خودم  زبان  کردم 

 در آثار شما تقابل و تباینی میان 
نیروهای حیات و نیروهای مرگ 
چه  می افتد.  اتفاق  نمایندگی کویر  به 
این  تماتیک  چه  و  فرمی  نظر  از 
و  حرکت  حس  به  تضاد  و  دوگانگی 

پویایی در آثار شما کمک می کند.
هم  خودم  کاراکتر  است.  همین طور  دقیقا 
از  انسان  یک  کاراکتر  است.  طور  همین 
مجموعه ای از تضادها تشکیل شده است. 
در  که  شخصیت ها  خرده  از  مجموعه ای 
ما  هستند.  همدیگر  ضد  مواقع  بسیاری 
داریم.  توامان  را  متضاد  ویژگی  های  این 
آرامش  و  سکوت  شخصیتم  از  بخشی  در 
پویایی  و  غوغا  دیگر  بخشی  در  و  هست 
او  و حرکت. طبیعتا کاراکتر هنرمند در کار 
هم دخالت می کند. بخش مهمی از پویایی 
می  آید.  من  شخصیتی  ویژگی های  از  آثار 
کویری،  آثار  در  مرگ  حضور  دیگر  دلیل 
عالقه ای است که به روستا دارم. سفرهای 
زیادی که به روستاها کردم در طراحی هایم 
آمدند. من با افسوس به تغییرات روستاها 
و  آنها و سنت ها  بافت  اینکه  نگاه می کنم. 
است  رفتن  بین  از  معرض  در  فرهنگشان 

می کند. ناراحتم 

 این نگاه دوگانه اسطوره ای در پس 
منطقه  این  مقیم  انسان های  ذهن 
جغرافیایی وجود دارد. شما در مجموعه 
باغ عدن به انسان هایی پرداختید که در 
بهشتی سبز و آرمانی ساکن هستند و در 
و  این سبزی  کویر  متاخر  مجموعه های 
جنگ  می بینید.  تهدید  مورد  را  حیات 

حیات و باغ عدن با مرگ و برهوت.
نیروهای  از  هستند  نمادی  من  درخت های 
حال  در  باال  به  رو  رشد.  و  حیات  زندگی،  
آنجا که  تا  نمی شوند  قطع  هستند،  حرکت 
کادر آنها را قطع می کند. مجموعه باغ های 
مینیاتورهای  از  امروزی  بیانی  من  عدن 
که  اسطوره ای  بهشت  آن  هستند،  قدیمی 
این  هنرمندان  ذهن  پشت  تاریخ  طول  در 
مادی  زندگی  سعادت،  است.  بوده  منطقه 
است.  گرفته  قرار  مورد هجوم  ما  عاطفی  و 
درخت های من نماینده کل نیروهای حیات 
مرگ  نیروهای  و  کویر  مقابل  در  هستند 
قتل  و  درختان  قطع  و  خشکی  موجب  که 
حیوانات و تهدید زندگی و بی آیندگی انسان 
حیات  مختلف  ابعاد  به  هجومی  می شوند. 

می افتد. اتفاق 

زیادی  تغییرات  همواره  طبیعت   
دوران های  است،  دیده  خود  به  را 
و  خشکسالی  و  بی آبی  از  مختلفی 
اتفاق  آن  پی  در  که  مهاجرت هایی 
افتاده  اند. اما در نگاه شما این تهدید، 

نیست. پذیرش  قابل  و  طبیعی 
بحران ها  از  مهمی  بخش  معتقدم  من 
این  می توانسته  و  ماست  عملکرد  نتیجه 
از طبیعت  نیفتد. بشر می توانسته  اتفاقات 
را  آن  این چنین  و  کند  بیشتری  مراقبت 
اتفاق  که  تخریبی  این  نکند.  تخریب 
افتاده بیش از همه ناشی از زیاده خواهی 
بشر است. از طمع بشر است که اینطور به 
این  من  عقیده  به  افتاده.  طبیعت  جان 
سرمایه  جامعه  از  طمع  و  زیاده خواهی 
محور می آید. ما االن دریاهایی از رودخانه 
اقیانوس  تصویر  داریم.  پالستیک  و 
است  دهه  چند  است.  سورئال  پالستیکی 
به  امروز  و  کرده ام  نقاشی  طبیعت  از  که 
نگرانی برای خطر تهدید و تخریب طبیعت 
صاحب  اقلیتی  ولع  و  طمع  رسیده ام. 
زندگی کل  تهدید  موجب  جهان  در  قدرت 
نه،  هم  تهدید  تنها  است.  شده  انسان ها 
رفتن  بین  از  در حال  واقع  به  زندگی هایی 
انسان های  گرسنه،  کودکان  انبوه  هستند. 
هستند،  آواره  مرزها  در  که  مهاجری 
و  خشکسالی  سبب  به  که  مهاجرت هایی 
امید  نبود  افتند،  اتفاق می  غذا  و  نبود کار 
زیست  محیط  بحران های  به  همه  آینده  و 
مورد  ما  همه  عینی  زندگی  است.  وابسته 

است. گرفته  قرار  تهدید 
اینقدر  و  آمده  سیل  حاال  همین  مثال 
فردا  تا  سیل  این  است.  کرده  تخریب 
ادامه  است  ممکن  هم  دیگر  روزهای  و 
خطر  معرض  در  جهان  کل  باشد.  داشته 
است. جنگل های بسیاری در حال سوختن 
این آتش  در آتش هستند. دیدن تصاویر 
درختها  از  سالها  که  من  برای  سوزی  ها 
طراحی کرده  ام دردناک است. دیدن مرگ 
است،  خارج  توانم  از  درختان  و  طبیعت 
اخبار  این  دادن  نشان  زمان  را  تلویزیون 
ابعاد این تخریب بسیار  خاموش می کنم. 
به  دارد.  انسانی  ریشه های  و  است  وسیع 
می شود. انجام  دارد  انسانی  طمع  دست 

علی فرامرزی، نقاش، در گفت وگو با »پیام ما« از نمایشگاه تازه اش می گوید

»هجوم« به طبیعت
محیط زیست هر هنرمندی هستی اوست

 آثار مخرب بحران
 آب و هوایی بر سالمت روان

آب  تغییرات  با  بالیا  فراوانی  افزایش 
اختالل  به  منجر  می تواند  هوایی  و 
اختالل  سانحه،  از  پس  استرس 
آنجایی  از  شود.  افسردگی  و  سازگاری 
که تأثیر تغییرات آب و هوایی در طول 
دوره زمانی در حال افزایش است، این 
بیشتری  بخش  دارد که  وجود  احتمال 
پیامدهای  تأثیر  تحت  جمعیت  از 
سالمت روان ناشی از بالیای مربوط به 

گیرند. قرار  هوا  و  آب  تغییر 
پرخاشگرانه  رفتار  و  دما  افزایش  بین 
جنایت  نرخ  افزایش  دارد.  وجود  رابطه 
گرم  ماه های  طول  در  پرخاشگری  و 
بین  ارتباط  نشان دهنده  تابستان، 
حرارت  درجه  و  پرخاشگرانه  رفتارهای 
نشان  استرالیا  در  مطالعه ای  است. 
افزایش  با  گرما  امواج  که  می دهد 
سایر  با  همراه  روانی  اختالالت  میزان 
قلبی  بیماری های  مانند  اختالالت 
عروقی و کلیوی همراه است. همچنین 
شدید  گرمای  معرض  در  گرفتن  قرار 
جسمی  خستگی  به  منجر  می تواند 
مطالعه ای  شود.  روانی  همچنین  و 
استرس  که  می دهد  نشان  تایلند  در 
روانی بیشتر  ناراحتی  با  گرمایی شغلی 
یک  در  است.  مرتبط  کارگران  بین  در 
در  پریشانی  و  خشکسالی  از  تحلیل 
ساله،  هفت  دوره  یک  طی  در  استرالیا 
روستایی  دریافتند که ساکنان  محققان 
همتایان  به  نسبت  دلیل خشکسالی  به 
شهری خود پریشانی بیشتری را تجربه 
سیستماتیک  بررسی  یک  در  می کنند. 
نشان می دهد که خشکسالی و سالمت 
این  هستند.  مرتبط  هم  به  روان 
معیشت  میان کشاورزانی که  در  اثرات 
محیطی  شرایط  به  آنها  اقتصادی 
مطالعه ای  است.  بارزتر  دارد،  بستگی 
می دهد  نشان  استرالیا  نیوساوت ولز  در 
استرس  سه چهارم کشاورزان  تقریبًا  که 
را گزارش  مداوم  خشکسالی  به  مربوط 
درآمدی  ناامنی  همچنین  می دهند. 
خودکشی  خطر  خشکسالی  با  مرتبط 
می دهد.  افزایش  بین کشاورزان  در  را 
کشورهای  در  تنها  نه  روندی  چنین 
بلکه  استرالیا،  مانند  توسعه یافته 
مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
ارتباط  است.  شده  مشاهده  نیز  هند 
دلیل  به  محصول  شکست  بین 
اقدام  و  غیرمنتظره  خشکسالی های 
مشاهده  کشاورزان  در  خودکشی  به 
محصول  موفقیت  عدم  است.  شده 
اقتصادی  مشکالت  به  منجر  می تواند 
شرایط  به  کشاورز  که  زمانی  شود. 
است  ممکن  باشد،  وابسته  کم بارش 
کند،  تامین  را  خانواده  مخارج  نتواند 
مخارج  تامین  برای  بدهی  قربانی 
افزایش  به  منجر  است  ممکن  و  شود 
هزینه های غذا و سایر کاالها در منطقه 
که  است  آن  از  حاکی  یافته ها  شود. 
و  آب  تغییرات  دلیل  به  افراد  مهاجرت 
متفاوت  به شدت  است  ممکن  هوایی 
بین  که  می شود  زده  تخمین  و  باشد، 
سال  تا  میلیارد  یک  تا  میلیون   ۲۵
ذکر  برآورد  بیشترین  عنوان  به   ،۲۰۵۰
مهاجران  تعداد  افزایش  است.  شده 
مهم  خطر  یک  عنوان  به  هوا  و  آب 
کارشناسان  از  فزاینده ای  تعداد  توسط 
است.  امنیتی شناسایی شده  و  دفاعی 
در  مکان   ۳۰ روی  بر  مطالعه ای  در 
با ساکنان  ولز، مصاحبه ای  و  انگلستان 
است.  شده  انجام  سیل  از  آسیب دیده 
روانی  تأثیرات  که  دریافتند  محققان 
بیشتر از تأثیرات فیزیکی در بین افراد 
از  حاکی  یافته ها  است.  شده  گزارش 
اجتماعی  روانی  تأثیرات  که  است  آن 
۲۰ تا ۳۵ درصد  از طوفان کاترینا  پس 
از بازماندگان به دنبال این فاجعه دچار 
شده اند.  روانی  سالمت  مشکل  نوعی 
سیاره  سالمت  جهانی  دمای  افزایش 
حالی  در  می کند.  تهدید  را  انسان  و 
غیرقابل  هوایی  و  آب  تغییرات  که 
این  از  جلوگیری  برای  است،  انکار 
امر  این  نیست.  دیر  مد  و  جزر 
در  اساسی  دگرگونی های  مستلزم 
نحوه  است.  جامعه  جنبه های  تمام 
از زمین،  رشد مواد غذایی ما، استفاده 
بخشیدن  قدرت  و  کاالها  نقل  و  حمل 
سیاره  در  بسزایی  تاثیر  اقتصادمان  به 
فناوری های  کند.  ایجاد  می تواند  ما 
طبیعت  بر  مبتنی  راه حل های  و  جدید 
دنیای  به  تا  می سازد  قادر  را  ما  همه 
کنیم.  جهش  انعطاف پذیرتر  و  پاک تر 
جامعه  کسب وکارها،  دولت ها،  اگر 
یکدیگر  با  دانشگاه ها  و  جوانان  مدنی، 
سبز  آینده ای  می توانیم  همکاری کنند، 
یابد،  ایجاد کنیم که در آن رنج کاهش 
بین  هماهنگی  و  شود  برقرار  عدالت 

شود. برقرار  زمین  کره  و  مردم 

 هر کدام از ما نقاشانی که به 
موضوع کویر پرداختیم به زبان و 
بیان شخصی خودمان رسیدیم. 
کویر من در حال پویش است

در یک طرف تابلوی نقاشی درختان سپیدار ردیف شده  اند با نقش  های تیره و روشن روی تنه و باقی تابلو با سطوحی از رنگ های زرد و 
نارنجی و قهوه  ا ی با بافتی زبر پوشانده شده. این رنگ های گرم، کویری پیش رونده  را نشان می  دهد که به حیات درختان هجوم آورده، 
آنها را دچار خشکسالی می  کند. روی دیوارهای دیگر گالری طراحی  های زغال نقاش از طبیعت روستایی، درخت ها و بیشه های سرسبز 
قرار دارد. در این طراحی  ها با حذف جزئیات، طبیعت با بیانی قوی و موجز پرداخته شده. توالی خطوط تیره کنار هم درختانی را نشان 

می  دهد که در انبوه خطوط درهم پیچنده که تصویری از تلماسه های کویری هستند فرورفته است.
نمایشگاه »هجوم2« علی فرامرزی در گالری هدایت مجموعه ای از نقاشی  های اکرولیک، طراحی  ها و نقاشی  های حجمی اوست که 
به موضوع محیط زیستی گسترش کویر و تسخیر حیات توسط خشکی می  پردازد. مکعب  های رنگین آویخته از سقف بخشی جالب از 
نمایشگاه هستند. نقاش برای نزدیک شدن به نامتناهی طبیعت، از فضای تک بعدی بوم فاصله گرفته و با ریتم  های منحنی، به هم 
با رنگ های متنوع  نقاشی  حجم های هنرمند  نقاشی کرده است. سطح  به هم پیوسته  را روی چند سطح  نیروهای حیات  پیوستگی 
تک فام پوشانده شده، رنگ های گرم یا سردی که یادآور گذر زمان و فصل ها در طبیعت هستند. در گوشه  ای از این قالب  های حجمی 

چهره هایی انسانی نقش شده که در کنار شهر و طبیعت سه موضوع پرداخته شده در آثار علی فرامرزی را شکل می  دهند.
در سالن اصلی نمایشگاه تابلوهایی روی دیوارها به نمایش گذاشته شده اند که در آنها نقاش با بیانی خالصه و انتزاعی و با استفاده 
از خطوط به طبیعت کویری پرداخته است. سطوحی از درختان در تکه ای از تابلو تصویر شده  اند و فرم های سیال درهم پیچنده فضای 
اصلی تابلو را در برگرفته است. نقوش مختلف روی بوم نمادی هستند از حضور دشت و کوه و کویر و درخت. عناصر طبیعت مثل خاک 
و هوا با ریتم و حرکت به هم پیوند می خورند و درختان تنها نقاط ایستای تابلو هستند. مثل باقی آثار این مجموعه تقابل خطوط 
عمودی و افقی در تابلو نشانی می  شوند از تباین نیروهای دوگانه حیات و مرگ. خطی مورب سرتاسر تابلو را به شکلی تهدیدآمیز طی 
کرده و خطوط سیال منحنی را قطع می  کنند. خطوط این تابلوهای بزرگ، بیانی اکسپرسیونیستی دارند از تراژدی محیط  زیستی پیش 

رو و اتفاقات ناشی از تغییر اقلیم، از هجوم کویر به حیات.
علی فرامرزی پس از چند دهه فعالیت هنری، با بیانی هنری به هشدار درباره مشکالت کم  آبی و بیابانی شدن جغرافیای بومی خود 
پرداخته است. او نقاشی را در دوره دبیرستان با شرکت در کالس های پتگر آغاز کرد و در نمایشگاه های جمعی و انفرادی مختلفی 
شرکت کرده است. آموزش نقاشی و طراحی به بیش از 5هزار هنرجو، تاسیس نخستین گالری هنری بعد انقالب که به مکانی برای 
پرشمار  تالیفات  و  شد  تبدیل  شیشه  گران  بهزاد  و  سحابی  مهدی  و  کالنتری  پیروز  مانند  مهمی  نقاشان  و گفت  و گپ  آثار  نمایش 
ما«  »پیام  با  گفت  وگو  در  البته  او  هستند.  فرامرزی  هنری  متنوع  فعالیت  های  از  بخشی  مطبوعات،  در  هنری  نقدهای  نوشتن  و 
بهتر است در بخش هایی جداگانه و  گالری داری را برای یک نقاش مناسب نمی  داند. نظرش این است کار تولید هنر و فروش آن 

انجام شود. مختلف  افرادی  توسط 
اغلب آثار فرامرزی گزارشی شخصی از زیست بوم پیرامونش هستند. مانند نقاشان امپرسیونیست که با حضور در طبیعت به نقاشی 
از محیط زیست سرسبز خود می  پرداختند، او برای رسیدن به بیان شخصی خود سال ها به طراحی از طبیعت پرداخته و کویرهایی که 
سه چهارم سرزمین هنرمند را پوشانده بودند در آثارش وجهی غالب یافتند. مجموعه کویرها حاصل نگاه عینی هنرمند به هستی و 
جغرافیای سرزمینش است. سرزمینی که بحران های جدی محیط زیستی پیدا کرده و در یک دهه اخیر در میان چهار کشور نخست 
در معرض بیابانی شدن قرار گرفته است. این نگرانی محیط  زیستی معاصر در آثار فرامرزی وارد شده و باعث شده خشکی و برهوت 
کویر در آثار او شکلی تهدیدآمیز پیدا کند. او ابایی ندارد که با بیانی صریح از کم آبی، مسائل مربوط به تغییر اقلیم و گرمایش زمین 
به مخاطب خود هشدار دهد. نگاه شخصی فرامرزی به کویر در تباین با باقی نقاشان ایرانی که پیش از او به طبیعت کویری سرزمین 
خود پرداخته  اند، نگاهی معترض و ناپذیرا است. علی فرامرزی در گفت وگو با پیام ما درباره خطر فراگیر خشکسالی هشدار می  دهد.

بیابان تنها در مناطق دوردست 
غیرشهری باقی نمانده است، 

ریزگردها دارند ساکنین شهرها 
را هم تهدید می کنند و ممکن 

است زمانی راه تنفس ما را 
ببندند. خشکسالی و بی آبی 

بخشی دیگر از این کویر است. 
برای پرداختن به این تهدید 

باید از زبان هنری و بیان 
نقاشی استفاده می کردم. من 
تالش کردم زبان خودم را پیدا 

کنم و بسازم
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انتقاد خانواده پرویز کالنتری از پروژه »آرتانیوم«
فرزند  و  نقاش  هنرمند  کالنتری،  نگار 
پروژه  از  جدید  انتقادی  در  کالنتری  پرویز 
معنوی  مالکیت  است  معتقد  »آرتانیوم«، 
 NFT به  تبدیل  پروژه  این  در  که  آثاری 

است. هنرمند  ورثه   به  متعلق  شده اند، 
این روزها در عرصه ی هنرهای تجسمی خبر 
نداشتن  تفاهم  از  شده که  داغ  مناقشه ای 
بر سر تعلق مالکیت فکری نشأت می گیرد. 
کالنتری  پرویز  ورثه  و  »آرتانیوم«  پروژه 
ادعاهای  اختالف،  این  سر  دو  عنوان  به 

کارهای  فکری  مالکیت  درباره ی  گوناگونی 
می کنند. بیان  هنرمند  این  ارائه شده ی 

»آرتانیوم«  پروژه  مسئوالن  از  یکی 
چنین  ایسنا  با  گفت وگویی  در  پیش تر 
مثبته   اسناد  »ما  بود:  شده  مدعی 
کردیم  بررسی  دقت  با  را  سفارش دهنده 
که  شد  مشخص  »آرتانیوم«  برای  و 
حقوق  از  حمایت  قانون   1۳ ماده  طبق 
تولید  حق  سفارش دهنده  تولیدکنندگان، 
آرتانیوم  برای  است.  داشته  را   NFT

و  است  مهم  فکری  مالکیت  مسئله ی 
بررسی  را  سفارش دهنده  اسناد  کامال 
سفارش  از  ناشی  آثار  این  و  کردیم 
دادگاه  هر  اگر  حال  این  با  هستند. 
صالحه ای، هر نظری داشته باشد ما اجرا 
صدق  بر  اصل  حاضر  حال  در  می کنیم. 

است.« سفارش دهنده  اسناد 
پرویز  ورثه ی  عنوان  به  اما  کالنتری  نگار 
اینچنین  را  خود  جدید  اظهارات  کالنتری 
اقدام  هر  از  »قبل  می کند:  بیان  ایسنا  به 

قانونی، ورثه پرویز کالنتری نامه ای مبنی بر 
شفاف سازی موضوع و اخطار اولیه درباره ی 
ارتکاب  از برگزاری این رویداد و  جلوگیری 
جرم خطاب به خانه هنرمندان ارسال کرد. 
همچنین یک رونوشت نیز به مجموعه دار و 
برگزارکننده این برنامه ارسال شد که با ذکر 
موارد قانونی به تخطی این برنامه از حقوق 
اشاره کرده  شده  ارائه  آثار  معنوی  مالکیت 
سوی  از  واکنشی  و  پاسخ  هیچ  است که 
هیچ یک از مخاطبین ذیربط دریافت نشد. 
لذا حق ورثه در مراجعه به مراجع ذیصالح 

می ماند.« باقی  محفوظ  قضایی 

 او ادامه می دهد: »پس از برگزاری برنامه 
استناد  اساس  بر  مخاطبان  ادعای  مذکور 
خالف واقع و در جهت تضییع حقوق پدید 
آورنده صورت گرفته است. بدیهی است که 
مستندات  اساس  بر  باید  طرفین  ادعای 
که  افرادی  تا  شود  مطرح  قانونی  مواد  و 
نیز  ندارند  آشنایی  موضوع  این  قوانین  با 
مرتبط  قانونی  مواد  به  مراجعه  با  بتوانند 
آگاهی کسب کنند. طبق  به موضوع  نسبت 
منحصرا  معنوی  مالکیت  موضوعه،  قوانین 
متعلق به پدیدآورنده و وراث قانونی ایشان 

آثار.« فعلی  صاحب  نه  است 

1ادامه از صفحۀ
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تحلیل شش دوره برنامه ریزی و مدیریت جنگل ها

جنگل ها؛ چشم به راه برنامه هفتم
در مدیریت و تصمیم گیری درباره جنگل محدود شدن به استادان دانشگاه و عدم مشارکت همه صاحب نظران 
ذی نفعان و دوستداران قطعا جلب اعتماد و رضایت آنان، جامعه و نمایندگان مجلس را به دنبال نخواهد داشت

تصمیم اخیر معاونت جنگل 
سازمان منابع طبیعی در یاری 
گرفتن از نمایندگان دانشگاه ها 

و دانشکده های جنگل و 
منابع طبیعی برای همکاری 
در تهیه پیش نویس برنامه 
هفتم توسعه در بند مربوط 

به مدیریت جنگل های شمال 
کشور اقدامی منطقی و قابل 
قبول است اما واقعیت این 

است که سیاست گذاری جنگل 
نیاز به ساختاری نهادینه و با 

شمول گسترده تری دارد

| شاهرخ جباری ارفعی |

بدیهی است بهترین روش 
برای سیاست گذاری، داشتن 
اطالعات و ارزیابی دقیق از 

وضعیت جنگل ها و وجود سند 
مهم برنامه ملی جنگل است. 
از آنجایی که در این دو مورد 

کمبود جدی وجود دارد از این 
روی می بایستی از ذخیره 

دانش و تجربه عمال موجود 
در کشور بهترین استفاده به 

عمل آید

|  
سنا

 ای
 |

سخنگوی صنعت آب کشور:

دریاچه ارومیه 
قابل احیا است  

گفت:  کشور  آب  صنعت  سخنگوی 
بودن  وحشتناک  به رغم  خوشبختانه 
از  نقطه ای  هیچ  در  هیچ سدی  سیالب ها، 
است. نشده  آسیب  یا  شکستگی  دچار  کشور 
به گزارش مهر، فیروز قاسم زاده، سخنگوی 
صنعت آب کشور با بیان اینکه سیالب اخیر 
۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون متر مکعب ورودی آب 
به سدهای کشور را افزایش داد، بیان کرد: 
سامانه مونسون جنوب و جنوب شرق کشور 
را تحت تأثیر قرار می دهد اما امسال بارش ها 
و  ناپایدار  سامانه  این  رسید،  هم  البرز  تا 

بارش رگباری منجر به سیالب شد.
او افزود: علیرغم اینکه عدد بارش ها در مرداد 
ماه خوب بود اما برخی خارج از حوضه آبریز 
سدها بوده است در هر حال اعدادی که وارد 
سفره های آب زیرزمینی شده چند ماه بعد 

قابل استحصال است.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه بارش ها 
مرکزی  فالت  در  زیرزمینی  آب  منابع  روی 
به  آب  ورودی  گفت:  داشته،  مثبت  تاثیر 
سدهای تهران حدود 1۰ میلیون متر مکعب و 
زاینده رود 9 میلیون متر مکعب بوده که این 

اعداد کمک کننده است.
او با بیان اینکه فعاًل این بارش ها ادامه دارد، 
یادآور شد: این سامانه وقفه چند روزه دارد 
در کشور  بارش هایی  بعد مجدد  هفته  از  و 

داشت. خواهد 
داوود  امامزاده  سیل  با  رابطه  در  قاسم زاده 
گفت: سیل آن منطقه به علت اینکه الیه های 
دهانه  باعث شد  آورد  با خودش  را  سست 
سیل همراه با گل و الی بسیار باشد که حتی 
در مهندسی از تعریف سیل خارج می شود. 
دهانه  در  هم  پراید  خودرو  یک  همچنین 
این  انحراف  باعث  بوده که  کرده  سیل گیر 

سیل و آسیب به مناطق مسکونی بشود.
قاسم زاده درباره آسیب به تاسیسات آب و 
برق گفت: خوشبختانه علی رغم وحشتناک 
بودن سیل، کمترین آسیب به تجهیزات آب و 
برق کشور وارد شد. هیچ سدی تخریب نشد 
و آن چیزی که در رسانه ها منتشر شد، یک 
بند خاکی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی 
بود که آن ظرفیت ۳۵۰ هزار مترمکعب بود و 

خسارت قابل توجهی هم وارد نکرد.
آب  تعرفه  درباره  آب  صنعت  سخنگوی 
تمام  گفت:  غیر دائم  سکونتگاه های 
نیرو مدیریت مصرف است  وزارت  برنامه 
شرایط  در  دائم  غیر  سکونتگاههای  در  و 
اعمال  بیشتری  کنترل  مصرف  پیک 
کسانی  برای  قیمت ها  بنابراین  می شود 
که باالتر از ظرفیت قرارداد مصرف داشته 

می رود. باالتر  باشند 
او درباره الیروبی رودخانه های بیان داشت: 
در سیل سال 9۸ اعتبار بخش الیروبی در 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی افزایش 
یافت بنابراین حجم عملیات الیروبی از ۳۵۰ 
کیلومتر در سال 9۸ سه برابر شده و به 1۰۰۰ 

کیلومتر در سال رسیده است.
دریاچه  بودن  احیاپذیر  درباره  قاسم زاده 
تر  سال های  در  دریاچه  تراز  ارومیه گفت: 
همانگونه  بود،  مثبت   99-9۸ و   9۸-9۷
می شود  مثبت  تراز  تر  سال های  در  که 
تأثیر  دریاچه  روی  هم  خشک  سال های 
دارد. اگر طرح هایی را که در دستور کار قرار 
گرفته بود اجرا شود تراز اکولوژیک دریاچه 
قابل  ارومیه  دریاچه  قطعًا  می شود.  احیا 
احیا است چرا که در سال های ترسالی تراز 
شد. مثبت  و  پیدا کرد  رشد  ارومیه  دریاچه 
با  ایران گفت: ما  او درباره سفر اردوغان به 
حوضه  و  نداریم  مشترک  رود  ترکیه  کشور 
روی  اقداماتی  اگر  و  داریم  مشترک  آبریز 
تأثیر  هم  ایران  روی  باشند  داشته  سدها 
منفی دارد، مثاًل عملیات روی دجله و فرات 
منجر به ریزگرد در عراق و تحت تأثیر قرار 

می شود. ایران  دادن 
ترکیه  ساز  ساخت  اینکه  بیان  با  قاسم زاده 
در حوزه ارس نیز ورودی به ایران را کاهش 
داده و کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد، 
ایران  به  اردوغان  اخیر  سفر  در  داد:  ادامه 
فضای  اکنون  شد  بررسی  چارچوب ها  این 
همکاری بین دو کشور وجود دارد، قول دادند 
که کمیته فنی فعال شود و تفاهماتی داشته 
باشیم در کل فضا مثبت ارزیابی می شود.

شد  قرار  گفت:  هیرمند  حقابه  درباره  او 
این  افغانستان  به  نیرو  وزیر  سفر  در  که 
موضوع بررسی شود، طبق قرارداد در زمان 
آب  مکعب  متر  میلیون   ۸۲۰ باید  ترسالی 
وارد ایران شود و در زمان خشکسالی نیز 
این رقم کاهش خواهد یافت. با این وجود 
آب  مکعب  متر  میلیون   4 کل  در  امسال 
چاه  وارد  و  رهاسازی  افغانستان  سوی  از 

است. شده  نیمه ها 
این که  بیان  با  آب  صنعت  سخنگوی 
تاثیری در میزان حقابه  اخیر  سیالب های 
در هیرمند نداشته است، ادامه داد: در مرز 
گرفت  صورت  بارش ها  افغانستان  جنوبی 
نقشی  حقابه  میزان  در  دلیل  همین  به 

است. نداشته 

سابقه تهیه برنامه پنج ساله توسعه در سال های 
انقالب به دهه ۶۰ برمی گردد. در همان  از  بعد 
یک  مقدس  دفاع  و  تحمیلی  جنگ  هنگامه 
برنامه پنج ساله تهیه ولی اجرا نشد و بعدها 
به برنامه صفر معروف شد. پس از آن و از سال 
1۳۶۸ تاکنون شش برنامه پنج ساله توسعه در 

کشور تهیه و اجرا شده است.
در برنامه اول توسعه تنها یک بار و به صورت 
در  هم  آن  و  برده شده  نام  جنگل  از  کم رنگ 
تاکید بر ایجاد اشتغال جدید در بخش صید، 
ماهی گیری و همچنین جنگل و مرتع به جای 

است. بوده  زراعی  فعالیت های  گسترش 
در  شد  مکلف  دولت  توسعه  دوم  برنامه  در 
»بهره برداری اصولی از منابع طبیعی« اقداماتی 
خروج  ساماندهی  منابع،  این  بازسازی  مانند 
پراکنده  جنگل نشینان  تجمیع  جنگل،  از  دام 
انتظامی به منظور  از نیروی  و گماردن بخشی 

حفاظت از جنگل ها را به عمل آورد. این قوانین 
در راستای سیاست هایی بود که دستگاه متولی 
در دست اجرا داشته در عین حال هیچ تعریفی 

ارائه نشده است! از بهره برداری اصولی نیز 
در برنامه سوم توسعه به جای عبارت بهره برداری 
اصولی، از عبارت »توان بالقوه منابع« استفاده 
بهره برداری اصولی  اندازه  به همان  شد که هم 
مبهم است. اگرچه در این قانون اشاره شد که 
تعادل محیط زیست باید حفظ شده و آیین نامه 
زیست  ضوابط  بر  مشتمل  بند  این  اجرایی 
محیطی مورد نظر باید توسط دولت تهیه و به 
در  متاسفانه  اما  برسد  وزیران  هیات  تصویب 
آیین نامه تهیه شده صرفا به آلودگی واحدهای 
بالقوه  توان  تعیین  برای  و  اشاره شد  صنعتی 
منابع طبیعی ضابطه و شاخصی معرفی نشد.
دارد!  را  خود  داستان  توسعه  چهارم  برنامه 
این برنامه اوال مفصل تر از سه برنامه قبلی به 

جنگل پرداخت، ثانیا برای حفظ، احیا، توسعه و 
بهره برداری از منابع طبیعی اولویت و عدد و رقم 
تعیین کرد و ثالثا همچون برنامه قبلی ضوابط 
اجرایی  آیین نامه  به  را  جنگل  از  بهره برداری 

موکول کرد. دولت  هیات  مصوب 
در  برنامه  تغییر  و  دولت  تغییر  با  متاسفانه 
قانون بودجه سالیانه )مثال تعهد خروج دام( 
درصد اجرای این برنامه در بخش جنگل گاه 
به بیست درصد و گاه کمتر هم رسید ضمن 
آنکه آیین نامه اجرایی آن با زحمات زیاد تهیه 
و تصویب اما متاسفانه اجرا نشد و دستاویزی 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  برای 
پوشاندن ضعف آن سازمان در تعیین ضابطه 
نظارت  بهره برداری جنگل و  برای  و استاندارد 
بر اجرای آن فراهم کرد. یادآور می شود دالیل 
اجرا نشدن آیین نامه فوق به طور مفصل توسط 
بررسی  مورد  وزارت کشاورزی  در  گروهی  کار 

تصمیم  توجه  مورد  می تواند  که  گرفت  قرار 
گیرد. قرار  سازان 

تکالیف کمی و عدد  پنجم توسعه،  برنامه  در 
کلی  تکالیف  به  دوباره  چهارم  برنامه  رقم  و 
تبدیل  قبلی  برنامه های  نظارت(  قابل  )غیر 
به  موکول  از جنگل ها  بهره برداری  و همچنین 
مقطع،  این  در  شد.  وزیران  هیات  تصویب 
جنگل های  )عمدتا  جنگل  زمینه  در  دولت 
شمال کشور( با سه پرونده روبه رو بود. گزارش 
پژوهشی ارسالی از مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نامه و اظهارنظر سازمان حفاظت محیط 
زیست و تکلیف برنامه پنجم توسعه در مورد 
 1۳9۲ سال  مصوبه  جنگل.  از  بهره برداری 
هیات وزیران پاسخ به این فرایند بود که به 
و  متولی  دستگاه  توسط  عملی  اقدام  جای 
به گفتگوهای  جلب رضایت مجلس و مردم، 
بی حاصل سپری شد و کار به آنجا رسید که در 

برنامه ششم تصمیم گرفته شد به طور موقت 
و ظرف سه سال صورت مسئله بهره برداری از 
جنگل های شمال پاک شده و از سال چهارم 
طرح های نوینی به عنوان جایگزین طرح های 

قبلی تهیه و اجرا شود.
سال قبل دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه هم 
به پایان رسید و طرح های نوین و جایگزین از 
راه نرسید. اینک جامعه و به ویژه دست اندرکاران 
و دوستداران جنگل چشم انتظار برنامه هفتم 

توسعه هستند.

تصمیمات  جریان  در  عمومی  افکار 
مرتبط با جنگل باشند

اعضای کمیسیون  ویژه  به  مجلس  نمایندگان 
اطالعات  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 
امری  ندارند که  جنگل  وضعیت  از  تخصصی 
کمیته  دارای  احزاب  است.  بدیهی  و  معمول 
تخصصی منابع طبیعی هم در کشور وجود ندارد 
نمایندگان حزب  به  را  خود  کارشناسی  نظر  تا 
خود گزارش دهند. از طرف دیگر مراکز پژوهشی 
بخش جنگل کشور نیز بیشتر به دانش و فن 
توجه کرده و کمتر به سیاست جنگل می پردازند؛ 
البته برای مقابله با این کمبود گاه سفارشاتی از 
طرف نمایندگان به مرکز پژوهش های مجلس 
داده می شود که آن گزارش ها نیز تاکنون راه گشا 
نبوده و متاسفانه یا الجرم در تدوین آن بیشتر 
به داده های روزنامه ها و سایت دستگاه اجرایی 

می شود. استناد 
بدیهی است بهترین روش برای سیاست گذاری، 
وضعیت  از  دقیق  ارزیابی  و  اطالعات  داشتن 
جنگل ها و وجود سند مهم برنامه ملی جنگل 
است. از آنجایی که در این دو مورد کمبود جدی 
ذخیره  از  می بایستی  روی  این  از  دارد  وجود 
دانش و تجربه عمال موجود در کشور بهترین 

استفاده به عمل آید.
منابع  سازمان  جنگل  معاونت  اخیر  تصمیم 
طبیعی در یاری گرفتن از نمایندگان دانشگاه ها 
برای  طبیعی  منابع  و  جنگل  دانشکده های  و 
هفتم  برنامه  پیش نویس  تهیه  در  همکاری 
جنگل های  مدیریت  به  مربوط  بند  در  توسعه 
شمال کشور اقدامی منطقی و قابل قبول است 
اما واقعیت این است که سیاست گذاری جنگل 
نیاز به ساختاری نهادینه و با شمول گسترده تری 
دارد. محدود شدن مشارکت به استادان دانشگاه 
و عدم مشارکت همه صاحب نظران، ذی نفعان 
و دوستداران جنگل قطعا موجب جلب اعتماد 
مجلس  نمایندگان  و  جامعه  آنان،  رضایت  و 
نمی  شود. از این روی پیشنهاد می شود  کار گروه 
مشورتی مورد نظر شمول بیشتری داشته و در 
برگیرنده منتخبان کمیسیون کشاورزی مجلس، 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد بخش، جوامع 
محلی و رسانه های مرتبط نیز شود. همچنین در 
خالل گفتگوها و قبل از نهایی شدن، گزارش هایی 
برای نقد و نظر در اختیار افکار عمومی و همه 
آگاهان و عالقه مندان قرار گیرد. به این ترتیب از 
اعمال سلیقه شخصی و پیشنهادات فی البداهه 
محترم  نمایندگان  و  شده  مجلس کاسته  در 
مجلس با اطمینان بیشتری نسبت به درستی 
سیاست اتخاذ شده آن را تصویب کرده و بر آن 

لباس قانون خواهند پوشاند.

رئیس انجمن آبخیزداری ایران گفت: تحلیل ما 
این است که اگر احجام بزرگ پشت سازه های 
آبخیزداری همراه با روان آب ها و گل ها به داخل 
خیلی  خسارت ها  می آمد،  روستا ها  و  شهر ها 

بیشتر از خسارت های فعلی بود.
معاون  گرشاسبی  پرویز  تسنیم،  گزارش  به 
آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
توده  استیالی  که  است  هفته ای  یک  گفت: 
بارشی مونسون بر روی کشور ایران باعث شده 
و  و 9۳ شهرستان  استان  است که حدود 1۸ 
بارش های  تاثیر  تحت  آبخیز  حوضه  زیر   11۲
کار هایی که  گرفتند.  قرار  اقلیم  این  تابستانه 
اقدامات  دقیق تر  تحلیل  و  آمار  اطالعات  برای 
آبخیزداری باید انجام می شد، زمان می خواهد. 
بر اساس اطالعاتی رسیده در حدود ۶۰ درصد 
حوضه آبخیزدار یا سیل خیز، عملیات آبخیزداری 
انجام شده است. خوشبختانه اجسام بزرگی از 
بار جامد رسوبات در پشت سازه های آبخیزداری 
تثبیت کرده، و تحلیل ما این است که اگر این 
به  روان آب ها و گل ها  با  بزرگ همراه  اجسام 
داخل شهر ها و روستا ها می آمد، خسارت های 

خیلی بیشتر از خسارت های کنونی بود.
گرشاسبی در این باره که حداقل دو میلیون هکتار 
عملیات آبخیزداری در سال باید انجام می شد، 
اما براساس برآورد ها تنها ۶۰ درصد انجام شده 

است؛ آیا به غیر از کمبود منابع مالی اعتباری، 
علل دیگری هم مانع عملیات آبخیزداری شده 
است؟  گفت: عمده مشکالت تامین منابع مالی 
عملیات هزینه بری  آبخیزداری  عملیات  است. 
است، به ویژه اگر حوضه های آبخیزی که مشرف 
به شهر ها و روستا ها و مناطق بحرانی سیل باشند 
باید با ظرافت و دقت بیشتری کار انجام شود. 
ما برای هر هکتار عملیات آبخیزداری در کشور 
امسال به طور متوسط دو و نیم میلیون تومان 
هزینه کردیم، بنابراین اگر 1۰ میلیون هکتار که 
هدف برنامه ششم بوده، و محقق نشده است 

تامین منابع مالی برای آبخیزداری است.

از تامین منابع مالی  او اضافه کرد: رویکرد ما 
مخصوصا  غیردولتی  بخش  سمت  به  دولتی 
خیرین است. االن در 1۳ استان کشور مجمع 
خیرین و استفاده از منابع مالی خیرین را در 
عملیات آبخیزداری داریم، حدود هزار و ۲۰۰ بند 
خیرین  توسط  آبخیزداری  سد  یا  آبخیزداری 
و  توسعه  را  اقدامات  این  و  است  ایجاد شده 
شهری،  مناطق  به  مشرف  آبخیز  حوضه های 
شهرداری ها و شهرک های صنعتی را با استفاده 
از کمک آنها انجام می دهیم. در سال گذشته 1۵۰ 
هزار هکتار از از یک و نیم میلیون هکتار توسط 

انجام شده است. بخش غیردولتی 

 رئیس انجمن آبخیزداری ایران

آبخیزداری خسارت سیل های اخیر را کاهش داد

خبر

سیالب های اخیر به 
زیرساخت ها در مناطق 
عشایری ۳۰ شهرستان 

آسیب جدی وارد کرده و 
تاکنون تلف شدن ۷۰۰۰ 
راس دام عشایر گزارش 

شده است

رئیس سازمان امور عشایر ایران 
هفت هزار دام در سیل تلف شدند

گفت:  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
سیالب های اخیر به زیرساخت ها در مناطق 
وارد  جدی  آسیب  شهرستان   ۳۰ عشایری 
دام  راس   ۷۰۰۰ شدن  تلف  تاکنون  و  کرده 

است. شده  گزارش  عشایر 
به گزارش سازمان امور عشایر ایران، عباس 
ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس  پاپی زاده 
بیان کرد: بر اساس گزارش های رسیده در این 
راه های  حوزه  در  زیرساخت ها  به  سیالب ها 
آسیب جدی  عشایر  آبی  منابع  و  عشایری 
چادرها  سیاه  از  زیادی  تعداد  و  شده  وارد 
و سرپناه های عشایر، چشمه ها و قنوات و 
مکان های نگهداری دام دچار خسارت شده اند 
و بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۷ هزار 

رأس دام عشایر تلف شده است.
او با اشاره به پیگیری ها و تاکید وزیر جهاد 
به  موقع  به  امدادرسانی  برای  کشاورزی 
عشایر آسیب دیده از سیل افزود: روز شنبه 
دو جلسه با حضور مقام عالی وزارت در این 
خصوص برگزار شد و دکتر ساداتی نژاد دستور 
فوری برای تامین اعتبار الزم برای بازگشایی 
و مرمت راه های عشایری و منابع آب شرب 
را  مناطق عشایری  در  از سیل  دیده  آسیب 

صادر کرد.
پاپی زاده با اشاره به اینکه پیش از وقوع سیل 
هشدارهای هواشناسی به عشایر کشور داده 

امدادی جمعیت  بود، گفت: گروه های  شده 
و  اقالم  استان ها  عشایر  امور  و  احمر  هالل 
ارزاق مورد نیاز را در اختیار عشایر آسیب دیده 
قرار داده اند و این کمک ها همچنان ادامه دارد.
او با تاکید بر اینکه همه پرسنل امور عشایر 
مرخصی های  و  باشند  باش کامل  آماده  در 
تمام ظرفیت های  از  تا  لغو شود  غیر ضرور 
دستگاه های استانی و شهرستانی و شورای 
و  استان  بحران  و شورای هماهنگی  تامین 
شهرستان ها برای کمک به عشایر آسیب دیده 
استفاده شود، افزود: امیدواریم با مدیریت به 
موقع بحران شاهد کمترین میزان خسارت در 

مناطق عشایری باشیم.
پاپی زاده پیگیری تامین آذوقه و سایر اقالم 
مورد نیاز خسارت دیدگان در مناطق عشایری 
را ضروری دانست و گفت: از آنجا که عشایر 
محلی برای ذخیره علوفه ندارند، علوفه دامی 
بنابراین ضروری  رفته  بین  از  در سیل  آنان 
است اتحادیه ها و تعاونی های عشایری علوفه 
دامی مورد نیاز عشایر آسیب دیده را تامین و 

در اختیار آنان قرار دهند.
بخشی از عشایر آسیب دیده به دلیل تخریب 
چشمه ها و قنوات مشکل تأمین آب دارند 
راه های  شدن  مسدود  دلیل  به  همچنین 
با مشکالتی  آنان  به  رسانی  آذوقه  ارتباطی، 

است. روبه رو 

برنامه ششم توسعه با ماده 38 آن که موجب توقف فعالیت طرح های جنگلداری و ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال کشور 
شده است؛ تاثیرگذارترین قانون در شش برنامه توسعه بعد از انقالب درباره جنگل و اجتماع وابسته به آن بوده است.در سال های اخیر 
چه در باره مفاد این قانون و چه درباره اثرات و عوارض آن بسیار گفته و نوشته شده و اینک در آستانه برنامه هفتم هنگام جمع بندی و 
ارزشیابی آن و همچنین اتخاذ تصمیمی شایسته برای آینده است. بی مناسبت نیست به این بهانه، برنامه های توسعه چهار دهه اخیر در 

بخش جنگل و به ویژه موضوع بحث برانگیز بهره برداری چوبی به طور کوتاه و مختصر مرور شود.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق در شرکت توانیر

خسارت باالی سیل به صنعت برق
در  برق  راهبری شبکه  و  مهندسی  مدیرکل 
شرکت توانیر گفت: میزان خسارت سیل به 
تجهیزات برقی بسیار بوده و تقاضای ما از 
تمام مردم این است که موارد ایمنی را در این 

باره رعایت کنند.
به گزارش ایسنا مسعود صادقی، با بیان اینکه 

خاموشی های ناشی از سیالب به طور کامل 
حل شده و تنها در برخی انشعابات به دلیل 
برخی مشکالت ایمنی و یا تردد برق رسانی 
در  منازل  کرد:  بیان  است،  نشده  انجام 
مناطقی با آب گرفتگی زیاد مواجه هستند 
و ناچار به قطع برق و تمیزکاری هستیم تا 

بعد از آن اتصال برق صورت گیرد.او افزود: 
غیرایمن  نیز ساختمان ها  مناطق  برخی  در 
هستند، به طور مثال در بافت قدیمی یزد 
به  و  می ریزند  فرو  ساختمان های کاهگلی 
و  آتش سوزی  با  مقابله  برای  دلیل  همین 
مشکالت ثانویه برق را قطع کرده ایم که این 

است.مدیرکل  ایمنی  مسائل  دلیل  به  کار 
شرکت  در  برق  شبکه  راهبری  و  مهندسی 
روستا  نقاط  برخی  در  اینکه  بیان  با  توانیر 
نیروهای  گفت:  مواجهیم،  تردد  مشکل  با 
راهداری در تالشند و به محض باز شدن راه، 
برق رسانی انجام می شود. واکنش اضطراری 
صنعت برق مطلوب بوده و نتایج مثبتی را 

ثبت کرده است.
توصیه  مردم  به  اینکه  بر  تاکید  با  صادقی 
خسارت  سیل  اینکه  به  توجه  با  داریم که 

مردم  وارد کرده،  تاسیسات  به  را  بسیاری 
برقی  تجهیزات  و  برق  تابلوهای  به  نسبت 
محتاط باشند و به هیچ عنوان با آن ها تماس 
نداشته باشند، چرا که ریسک برق گرفتگی 
وجود دارد.به گفته او، امکان سقوط پایه های 
کج شده پس از خشک شدن آب وجود دارد، 
بنابراین الزم است احتیاط الزم صورت بگیرد 
شدند،  روبه رو  صحنه هایی  چنین  با  اگر  و 
حتما طی تماس با سامانه 1۲1، این موضوع 

را اطالع رسانی  کنند.

با توجه به اینکه سیل 
خسارت بسیاری را به 

تاسیسات وارد کرده، مردم 
نسبت به تابلوهای برق و 

تجهیزات برقی محتاط باشند
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 بنا به این رویکرد جدید دولت، که طی بیش 
در  آبخیزداری  معاونت  ایجاد  از  سال   ۳۰ از 
سازمان منابع طبیعی کشور کمتر مورد توجه قرار 
گرفته بود، به دستور معاون اول رئیس جمهوری 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد الیحه قانون 
آبخیزداری را با قید  دو فوریت تدوین و برای 
سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای 

اسالمی به هیات دولت ارائه کند.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور 

در خصوص این الیحه می گوید: چه این طرح 
به  دولت  الیحه  چه  و  برسد  انجام  به  زودتر 
سرانجام برسد یکی از ضروری ترین نیازهای 
مهم ترین  اما  است.  گرفته  نشانه  را  کشور 
موضوعی که باید  در طرح و در الیحه به آن 
پرداخته شود این است که مواردی به تصویب 
را کاهش  سرزمین  تخریب  عوامل  برسد که 
دهیم. بنابراین این قانون تنها بر آنچه تصور 
بلکه  نمی کند  تمرکز  است  آبخیزداری  از  ما 

باید بر جاده سازی ها، معدن کاوی ها، استفاده 
آن  مانند  مواردی  و  کشاورزی  سرزمین،  از 
تمرکز کند. روش های اجرا و محدودیت های 
تخریب  تا  کند  مشخص  را  فعالیت ها  این 
اینکه صرفا  مثال  نه  نگیرد.  سرزمین صورت 
دولت را مکلف به انجام یک سری اقدامات 

سازه ای کند.
پرویز گرشاسبی روح این قانون را مدیریت جامع 
حوزه آبخیز عنوان کرده و توضیح می دهد: باز هم 

تاکید می کنم که در این قانون باید به موضوعاتی 
پرداخته  تخریب سرزمین می شود  موجب  که 
شود. یعنی باید ها و نبایدهایی است که در یک 
دام،  چرای  بگیرد. کاهش  صورت  آبخیز  حوزه 
جاده  سازی  و  معدن کاوی  حفاظتی،  کشاورزی 

اصولی نمونه هایی از این بایدها هستند.
هم  مجلس  پیش نویس  متن  مورد  در  او 
توضیح می دهد که یکی از نکات خوبی که در 
پیش نویس مجلس وجود دارد این است که 
به جای آمایش سرزمین بر آمایش حوزه آبخیز 
متمرکز است. ترم جهانی در سرزمین های گرم 
و خشک مانند شمال آفریقا و خاورمیانه بر این 
اصل استوار است. کارکرد و فرمول یکی است اما 
محدوده متفاوتی دارد. به عنوان مثال آمایش 
حوزه آبخیز سفیدرود با وسعت ۵ میلیون و ۶۰۰ 

هزار هکتار که 9 استان را در بر می گیرد.
دولت  الیحه  بر  ارجح  را  مجلس  طرح  نه  او 
می داند و نه الیحه را  برتر از طرح بلکه هریک 
نظر  اتفاق  از  نشانه ای  و  ضروری  را  این ها  از 
شکل گرفته میان دولت و مجلس می شناسد. 
این ها مزایا و  از  گرشاسبی می گوید: هر یک 
طرح  است که  این  مهم  نکته  دارد.  معایبی 
مجلس می تواند به سرعت و بدون هماهنگی 
زمان  از  است  ممکن  شود.  تصویب  دولت  با 
زمانی مثبت ارزیابی شود اما طبیعتا می تواند 
فاقد نگاه کارشناسی دستگاه های تخصصی در 
دولت باشد. از طرفی هرچه تصویب شود دولت 
مکلف به اجرای آن است. خالف این موضوع، 
مجلس  به  تقدیم  تا  دولت  در  الیحه  تدوین 
بسیار زمان بر است اما کارگروه های زیربنایی 
آن  تدوین  در  و دستگاه های تخصصی  دولت 
حضور دارند و پس از طی فرآیند تصویب در 
هیات وزیران، در نهایت هم پس از ارسال به 
مجلس، صاحب نظران این دستگاه هم اعمال 
رای می کنند. بنابراین مسیر معقول تری است.  
اتفاق مثبتی که رخ داده این است که مجلس 
نظر دولت را در دستگاه های تخصصی در مورد 
پیش نویس طرح جویا شد. خوشبختانه این 
موضوع که هم دولت و هم مجلس بر ضرورت 
دارند  نظر  اتفاق  آبخیزداری  قانون  تصویب 
بنابراین  می تواند نقطه عطفی در کشور باشد. 
منطق حکم می کند که با هم متنی را آماده و بر 

آن اتفاق نظر و تصویب کنند.
دستور تدوین الیحه آبخیزداری برای کشور در 
حالی 9 مرداد 14۰1 از سوی معاون اول دولت 
سیزدهم صادر شده است که بنا به آمار رسمی 
از  آبخیزداری کشور  و  طبیعی  منابع  سازمان 
سال 1۳۷۰ تا امروز فقط در ۳۲ میلیون هکتار 

از مجموع وسعت 1۶۷ میلیون هکتاری کشور، 
طرح های آبخیز داری اجرا شده است  و هنوز 
1۲۵ میلیون هکتار نیازمند عملیات آبخیزداری 
هستند. همچنین یکی از چالش های عمده در 
عنوان شده  اعتبارات  نبود  این طرح ها  اجرای 
است. همچنین طی سال های 9۷، 9۸ و 99 
صندوق  اعتبارات  محل  از  سال  سه  مدت  به 
اجرای  برای  اعتباری  ردیف  ملی،  توسعه 
بود  شده  گرفته  نظر  در  آبخیزداری  طرح های 
که از سال 14۰۰ این اعتبار نیز قطع شد. حاال 
از  یکی  مجلس  طرح  در  می گوید  گرشاسبی 
در الیحه دولت  بی گمان  دیده شده که  نکات 
نیز به آن پرداخته خواهد شد اعتبارات است: 
بی شک تصویب این طرح یا الیحه در اعتبارات 
آبخیزداری تاثیر مثبت دارد. در پیشنهاد مجلس 
به شکل مشخص منابع درآمدی مختلف برای 
گرفته  نظر  در  آبخیزداری  فعالیت های  توسعه 

است. شده 

است که  ماهی   ۶ حالی  در  مجلس  طرح   
بررسی می شود و الیحه دولت هم در آستانه 
آغاز بررسی ها برای تدوین قرار دارد که بنا بر 
اعالم سازمان منابع کشور عملیات آبخیزداری 
انجام شده در کشور نسبت به میزان تکلیف 
کشور  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  شده 
االجرا  الزم  قانون  و  باالدستی  سند  عنوان  به 
 4۰ گوناگون،  سازمان های  برنامه های  در 
عددی  می دهد.  نشان  را  عقب ماندگی  درصد 
نشدن  کنترل  دالیل  از  یکی  می تواند  که 

کند. بیان  را  اخیر  سیالب های 

هم زمان با تکرار سیالب های خسارت بار، دولت و مجلس از لزوم توجه آبخیزداری می گویند

 بازگشت به آبخیزداری
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در گفت وگو با »پیام ما«: قانون آبخیزداری مقررات جاده سازی، معدن کاوی، 
کشاورزی و... را معین می کند

طالبان: 
حقابه ایران بر اساس 

توافقنامه هلمند 
پرداخت می شود

در شرایطی که وزیر نیروی ایران اعالم کرده ایران 
و افغانستان هنوز بر سر پرداخت عملی حقابه 
ایران از آب هیرمند به توافق نرسیده اند؛ یک 
مقام طالبان می گوید  به توافق تاریخی ایران 
و افغانستان بر سر حقابه پایبندند. سخنگوی 
دنبال  به  طالبان  آب حکومت  و  انرژی  وزارت 
تأکید مقامات ایران بر لزوم پرداخت حقابه این 
کشور، گفت: حقابه ایران بر اساس توافقنامه 
هلمند پرداخت خواهد شد.به گزارش ایرنا به 
نقل از خبرگزاری صدای افغان )آوا(، اختر محمد 
نصرت در این باره بیان کرد: مطابق با توافقنامۀ 
1۳۵1 در حالت عادی ایران ۲۲ مترمکعب در 
یک ثانیه حقابه دارد و ما چهار مترمکعب نیز 
به دلیل حسن همجواری به این کشور پرداخت 
می کنیم و اگر خشکسالی باشد، به همان اندازه 
ایران جاری می شود.او  به سمت  آب کمتری 
تأکید کرد که چگونگی پرداخت آب در سال های 
غیرنرمال نیز در توافقنامه میان دو کشور ذکر 
شده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
این  نیروی  و  خارجه  امور  وزرای  اخیرًا  ایران، 
کشور را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند 
حقوق  پیگیری  در  ایران  دولت  و گفت:  کرد 
ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. به دنبال 
امور  امیر عبداللهیان وزیر  این دستور، حسین 
خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته با امیرخان 
متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی 
به  اشاره  با  ایران  خارجه  وزیر  گفت وگو کرد. 
بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه 
موانع  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  هیرمند، 
مصنوعی جهت تأمین حقابه ایران وجود نداشته 
باشد. امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی 
بیان کرد: تحویل حقابه ایران شاخص مهمی 
برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی 
بین المللی در  به تعهدات  افغانستان در عمل 
این  در  نیز  متقی  امیرخان  است.  ایران  قبال 
گفت وگوی تلفنی روابط دو کشور را برادرانه و در 
مسیر کمک به ملت افغانستان توصیف کرد. 
او با استقبال از سفر هیات وزارت نیروی ایران 
گفت: ما نسبت به حق آبه ایران متعهد هستیم. 
زمانی که آب موجود باشد، آن را به سوی ایران 
روان می کنیم.پیش ازاین نیز ذبیح هللا مجاهد 
سخنگوی طالبان در یک مصاحبه موضوع حقابه 
بین افغانستان و ایران را حل شده دانست و 
گفت: درصورتی که افغانستان به اندازه کافی آب 
داشته باشد، جمهوری اسالمی ایران نیز از آب 

مستفید خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان سمنان:

یوز »ایران« در  زمستان 
آماده باروری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان 
گفت: وضعیت جسمی یوزپلنگ ماده »ایران« 
در پارک ملی توران بر اساس بررسی متخصصان 
ایرانی و  پیتر کالدِول، دامپزشک معتمد مراکز 
حفاظت و تکثیر یوزپلنگ آفریقایی در شرایط 
مطلوب بوده و در زمستان آماده باروری است.

بهرامعلی ظاهری به ایرنا توضیح داد: سالمت 
اندام های تولید مثلی یوزپلنگ ماده یوز با توجه 
پیش  چندی  که  سزارین  جراحی  عمل  به 
برای تولد توله ها داشت از طریق سونوگرافی 
ایرانی  از سوی متخصصان  و معاینات دقیق 
ادامه  شد.او  تایید  کالدِول  پیتر  همینطور  و 
داد: یوزپلنگ ماده »ایران« از لحاظ تغذیه نیز 
مشکلی ندارد و طبق روال عادی و مانند گذشته 
از طعمه های خود تغذیه می کند.ظاهری بیان 
مختلف  بخش های  از  تخصصی  تیم  کرد: 
مانند دامپزشکان و دانشکده دامپزشکی برای 
تصمیم گیری در زمینه  باروری یوزپلنگ ماده 
است.  شده  تشکیل  بعدی  دوره  در  »ایران« 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان 
با بیان اینکه اگر اختالل ژنتیک در توله ها اثبات 
شود باید یوز نر برای زادآوری یوزپلنگ »ایران«  
کرد:  تصریح  همچنین  ظاهری  کند.  تغییر 
تصمیم گیری درباره اینکه یوزپلنگ نر »فیروز« 
در دوره بعدی باروری یوزپلنگ ماده »ایران« 
از جمله مسائلی  یا خیر  باشد  داشته  حضور 

است که در تیم تخصصی بررسی می شود.

| پیام ما | در حالی که شش ماه است مجلس با امضای 52 نماینده موافق، مشغول بررسی طرحی برای تصویب قانون آبخیزداری 
کشور است؛ وقوع سیالب فراگیر روزهای نخست مرداد، دولت را هم برآن داشت تا برای تصویب قانونی با همین محور الیحه بنویسد.

معاون آبخیزداری سازمان 
منابع طبیعی کشور: مهم ترین 

موضوعی که باید به آن پرداخته 
شود این است که مواردی 
به تصویب برسد که عوامل 
تخریب سرزمین را کاهش 

دهیم  بنابراین این قانون تنها 
بر آنچه تصور ما از آبخیزداری 
است تمرکز نمی کند بلکه باید 

بر جاده سازی ها، معدن کاوی ها، 
استفاده از سرزمین، کشاورزی 

و مواردی مانند آن تمرکز کند
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دستگاه  یک  فروش  مزایده  دارد  نظر  در  بم  شهرداری 
خودروی سواری لیفان AT820 - مدل 1395 به شماره 
پالک انتظامی 75-149ج 31 را طبق مجوز شورای اسالمی 
 1400 به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 7/24/
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105659390003 بنام 
 شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 240/000/000 ریال در 
وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی 

می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است.

به مزایده در اسناد  4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
. است  مندرج 

 1401 /05 /05 تاریخ  سامانه  در  مزایده  انتشار  تاریخ   -5
می باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:ساعت 19:00 
1401 /05 مورخ  15/

7 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 19:00 
1401 /05 مورخ 25/

مورخ   10:00 ساعت   : پاکت ها  بازگشایی  زمان   -8
1 4 0 1 /0 5 /2 7

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

ادرس بم بلوار شهید رجایی سایت اداری- شهرداری بم امور 
قراردادها- تلفن : 034-44345214

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه:  مرکز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام 85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۰۳     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

دستگاه  یک  فروش  مزایده  دارد  نظر  در  بم  شهرداری 
خودروی سواری چری تیگو CNT 5- مدل 1395 به 
مجوز  طبق  را  ج 23  انتظامی 823-75  پالک  شماره 
شورای اسالمی به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   1400/7/24
دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت 
بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده  گران و  تا  اسناد مزایده 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  ها  پاکت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت  و الزم  شد 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
محقق  مزایده  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای 

سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105659390003 بنام 

شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 225/000/000 ریال در 
وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی 

می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به مزایده در اسناد  4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
. است  مندرج 

 1401 /05 /05 تاریخ  در سامانه  مزایده  انتشار  تاریخ   -5
می باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 
1401 /05 /15 مورخ   19:00

 19:00 ساعت  پیشنهاد:  ارائه  زمانی  مهلت   -7
1 4 0 1 /0 5 /2 5 خ ر مو

مورخ   10:00 ساعت   : پاکت ها  بازگشایی  زمان   -8
1 4 0 1 /0 5 /2 7

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

آدرس بم بلوار شهید رجایی سایت اداری - شهرداری بم 
034-44345214 : تلفن  قراردادها-  امور 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 
نام:  ثبت  دفتر   021-41934 تماس:  مرکز  سامانه:  در 

85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۰۳     

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

آگهی مزایدهآگهی مزایده

علیرضا ریاضی - شهردار بمعلیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت دوم( )نوبت دوم(

آگهی مفقودی 
سند کمپانی وبرگ سبز  خودرو سواری 

سیستم پرایدتیپ جی ال ایکس ای 
 مدل 1387

 رنگ سفید  روغنی
 شماره انتظامی 268ب 61ایران 49

 شماره موتور2690520
S1412287881611 شماره شاسی

به نام عدل رسائیان فرد مفقود گردیده 
می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  مد و 

اح
یر

 بو
ه و

وی
گیل

که
رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران: 
اگر به قوانین حریم و بستر 
رودخانه ها توجه نکنیم، اتفاقاتی 
از این دست تکرار می شود

خبر

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

مردم سیل را دست کم می گیرند
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
حفظ  قوانین  رعایت  لزوم  بر  تهران  شهر 
پیشگیری  برای  رودخانه ها  بستر  و  حریم 
از وقوع سیل و توجه به هشدارها از سوی 
احساس  گفت:  و  کرد  تاکید  شهروندان 
می کنم مردم سیل را دست کم می گیرند و 

نیستند. آشنا  آن  با 
اینکه  بیان  با  ایرنا، علی نصیری  به گزارش 
مرحله  چهار  شامل  بحران  مدیریت  چرخه 
است، افزود: دو مرحله از این چرخه پیش 
از وقوع حادثه باید اتفاق بیفتد؛ مرحله اول 
چه  اینکه  است.  خطر  و کاهش  پیشگیری 
کنیم تا حادثه ای رخ ندهد یا اگر قرار است 
داشته  کمتری  اثرات  دهد،  رخ  حادثه ای 

باشد و خطرات کمتری ما را تهدید کند.
او افزود: این موضوع به اقدامات زیرساختی 
درست  اصول  به  توجه  و  مهندسی  و 
قوانین حریم  به  اگر  برمی گردد.  شهرسازی 
و بستر رودخانه ها توجه نکنیم، اتفاقاتی از 
می رویم  وقتی  می شود.  تکرار  دست  این 
حریم  در  راحت  خیلی  سال ها  طول  در 
می دهیم،  انجام  ساخت و ساز  رودخانه ها 
بعد  سال های  در  تلخ  اتفاقات  منتظر  باید 
باشیم. متاسفانه در نقاط خوش آب و هوا، 
عبور  رودخانه ای  مناطقی که  در  و  ییالقات 

نمی شود. توجه  نکته  این  به  می کند 
دولت  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  نصیری 
بستر  و  آزادسازی حریم  در  قضاییه  قوه  و 

رودخانه  حریم  در  قبال  افزود:   رودخانه ها 
اکنون  متاسفانه  اما  می افتاد  اتفاق  این 
ساز  و  نیز شاهد ساخت  رودخانه  بستر  در 
هستیم. در سیل اخیر هم در موارد متعددی 
و  دولت  از  باید  بودیم.  قضیه  این  شاهد 
سخت گیرانه  خیلی  اخیرا  که  قضاییه  قوه 
ورود  رودخانه ها  و  دریا  حریم  موضوع  به 
کرده  و یک سری از مناطق را آزاد کرده اند، 
قدردانی کنیم که البته این کار باید استمرار 

باشد. داشته 
مرحله  آمادگی که  موضوع  در  داد:  ادامه  او 
در  است؛  بحران  مدیریت  چرخه  دوم 
باید  است  پیش بینی  قابل  که  مخاطراتی 
سامانه های هشدار سریع وجود داشته باشد 

همچنین برنامه ریزی بر مبنای پروتکل ها و 
تجهیزات  و  باشد  داشته  وجود  شیوه نامه ها 
الزم تهیه شود. تیم ها و گروه های اضطراری 
باید آماده شده و آموزش های استاندارد به 
مردم و دستگاه های خدمات رسان ارائه شود.
سازمان  قانون،  طبق  کرد:  بیان  نصیری 
در  سیل  هشدار  قانونی  مرجع  هواشناسی 
اخیر  سیل  وقوع  از  پیش  است که  کشور 
هشدار زرد صادر کرده بود. اینکه دستگاه ها 
در بخش های مختلف باید پاسخگو باشند، 
است که  این  دیگر  نکته  و  است  نکته  یک 
از  پیشگیری  برای  چقدر  سال ها  طول  در 
به  میزان  داده شده، چه  اعتبار  وقوع سیل 
این مهم توجه شده و چقدر سرمایه گذاری 

است. شده 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
امکان  چقدر  هواشناسی  دید  باید  گفت: 
را  خود  نرم افزارهای  و  دستگاه ها  گسترش 

داشته و به این سازمان در طول این سال ها 
چقدر اعتبار داده شده است اما به هر حال 
این سازمان هشدار نارنجی صادر کرد؛ البته 
هشدار  روستا  آن  در  و  محلی  سیستم  در 
محلی اتفاق نیفتاده بود و متاسفانه زائران و 
مجاوران حضرت امامزاده داوود)ع( غافلگیر 

بودند. شده 
ناگهانی  بارش  وقوع  با  اینکه  بیان  با  او 
باالدست  در  سیل  شدن  جاری  و  باران 
به تشریح حادثه  افتاد  اتفاق  تلخی  حادثه 
پرداخت و یادآور شد: آب از باالدست به طور 
حرکت،  این  اثر  بر  حرکت کرد که  ناگهانی 
جا  به  جا  باالدست  پارکینگ  ماشین های 
شده و همراه سنگ و چوب ورودی کانال را 
بسته بود. در نتیجه آن حجم آب و رسوبات 
که در طول مسیر همراه آب روان شده بود و 
باید از طریق کانال بیرون می رفت، باال آمد و 

امامزاده شد. و صحن  بازارچه  وارد 
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ایالم 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم از تعمیر، 
نصب و به روزرسانی ۲ هزار و ۸۵۸ عدد تابلو و عالئم 
ایمنی طی چهار ماه سال جاری در محورهای استان 
خبر داد. سید زاهدین چشمه خاور گفت: از اول سال 
جاری تاکنون، ۲ هزار و ۸۵۸ عدد تابلو و عالئم ایمنی 
و همچنین ۵۲۰ مترمربع تابلو اطالعاتی در محورهای 

استان تعمیر و نصب شده است.
از  ترافیکی  تابلوهای  نصب  اینکه  بیان  با  وی 
عالئم  این  گفت:  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت 
مسیرنما،  اطالعاتی،  اخطاری،  تابلوهای  شامل 
این  افزود:  چشمه خاور  است.  بوده   ... و  انتظامی 
تسهیل جابجایی  و  تردد  ایمنی  ارتقای  عالئم سبب 
در  تابلوها  این  وجود  عدم  و  می شود  مسافران 
خسارات  می تواند  جاده ها  و  پرپیچ وخم  مسیرهای 
و  راهداری  آورد.مدیرکل  بار  به  را  جبران ناپذیری 
تابلو و عالئم  حمل ونقل جاده ای ایالم افزود: نصب 
و  راه ها  ایمنی  ضریب  افزایش  راستای  در  ایمنی 
ارتقای ایمنی جاده های ارتباطی و همچنین کاهش 

دارد. به سزایی  تأثیر  جاده ای   تصادفات 
مدت  این  در  کرد:  بیان  چشمه خاور  سیدزاهدین 
ناوگان  طریق  از  کاال  انواع  تن  ۷۷۷هزار  از  بیش 
به  نسبت  که  شده  جابه جا  استان  این  حمل ونقل 
داشته  افزایش  درصد   9 سال گذشته  مشابه  مدت 
 1۷4 و  ۵1هزار  توسط  حمل کاال  میزان  این  است. 

است.چشمه خاور  شده  جابه جا  )بارنامه(  سرویس 
گاز  انواع  پلی اتیلن،  کلینگر،  گندم،  سیمان،  گفت: 
میزان  بیشترین  ساختمانی  مصالح  انواع  و  مایع 
کاالیی بوده که در این مدت توسط ناوگان حمل ونقل 

است. شده  جابه جا  استان  عمومی 
یادآور  ایالم  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
در  کاال  جابه جایی  9۸درصد  از  بیش  ساالنه  شد: 
داخل استان توسط بخش حمل ونقل جاده ای صورت 
امکانات  و  قابلیت ها  دارای  بخش  این  می گیرد که 

است. سطح کشور  در  گسترده ای 
او تأکید کرد: نظارت کامل بر فعالیت ناوگان حمل ونقل 
نظارتی  تیم های گشت  فعالیت  و  استقرار  با  عمومی 

در سطح استان به طور مستمر در حال انجام است.
او گفت: در صورت مشاهدۀ هرگونه تخلف، متخلفان 
سازمان  تخلفات  به  رسیدگی  کمیسیون های  به 
آنها برخورد خواهد  با  برابر ضوابط  راهداری معرفی و 

شد.
طریق  از  می توانند  مردم  کرد:  تأکید  خاور  چشمه 
شماره پیامکی 1۰۰۰141 و یا تلفن گویای 141 شکایات 
خود را جهت پیگیری به اداره کل راهداری و حمل ونقل 

نمایند. ایالم منعکس  جاده ای 
او بیان کرد: در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از 
۳۷۰ هزار و 4۷۰ مسافر طی ۵4 هزار و ۵1۰ سفر در 

سطح استان جابه جا شده است.

نصب 2هزار 858 عدد تابلو 
و عالئم ایمنی در محورهای ایالم

سمیه باقرزاده- »جعفر فرشچی طوسی« به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی معرفی شد. در این مراسم تکریم و معارفه که 
در سالن اجتماعات سازمان صمت استان با حضور رضا رحیمی، معاون توسعۀ مدیریت 
و منابع؛ عسکری مجتهدزاده، مشاور مدیر عامل و مدیر حراست سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران؛ مرتضی دهقانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی؛ سید امیر مرتضوی، معاون قضایی دادگستری کل خراسان رضوی؛ امیر 
رجبی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مقامات استانی برگزار شد، 
از خدمات محمدابراهیم کیانفر، سرپرست پیشین شرکت شهرک های صنعتی استان تشکر 
و قدردانی به عمل آمد. همچنین جعفر فرشچی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
جدید شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با حکمی از سوی معاون وزیر صمت و 
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران معرفی شد.فرشچی طوسی پیش 
از این، مسئولیت های رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
قم، مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مدیرعامل مؤسسۀ 
گردشگری سازمان همیاری های استانداری خراسان رضوی، عضو هیئت مدیره و معاون فنی 

و اجرایی شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان را برعهده داشته است.

در پی بارندگی های اخیر که از روز چهارشنبه در استان یزد آغاز و موجب بروز 
سیالب، آب گرفتگی معابر شهری و مناطق روستایی، طغیان رودخانه های 
فصلی و بروز خسارت به ساختمان ها در مناطق شهری و روستایی استان 
شد، تجهیزات و امکانات مجتمع صنعتی چادرملو در اختیار ستاد مدیریت 
ایمنی مجتمع  این اساس، تیم پشتیبانی و  بحران استان قرار گرفت.بر 
صنعتی ضمن آماده باش کامل، ماشین آالت مورد نیاز را برحسب تقاضای 
نمود.این  اعزام  حادثه  محل های  به  استان  و  شهرستان  بحران  مدیریت 
ماشین آالت شامل لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، کمرشکن، کمپرسی، پمپ 
لجن کش و ۷ خودروی عملیاتی است.همچنین 4۰۰ وعدۀ غذای گرم از 
سوی مجتمع صنعتی چادرملو برای مناطق آسیب دیدۀ بخش عقدا تأمین و 
توزیع شد. روز گذشته شهردار یزد در توضیح وضعیت این شهر پس از سیل 
گفت که  با توجه به اینکه دبی حجم آب تخلیه شده بسیار باال است، سعی 
کردیم به صورتی اقدام به تخلیه کنیم که به خانه های مردم ورود پیدا نکند؛ 
در صورتی که بارندگی نداشته باشیم قطعًا بسیاری از زیرگذرهای یزد تا فردا 

به صورت کامل تخلیه و مسیر برای عبور و مرور مردم باز می شود.

شریفی- به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری محمدمهدی اعالیی، استاندار 
قزوین در جلسۀ شورای عالی مهارت استان قزوین اظهار داشت: برگزاری این 
جلسه، فتح بابی در جهت بحث، تبادلِ نظر و تدوین راهکار مسائل پیش رو در 
زمینۀ مهارت آفرینی است و باید ادامه داشته باشد. استاندار قزوین گفت: نگاه 
کارآفرینی باید در سنین نوجوانی و جوانی نهادینه شود و باید جوانان و نوجوانان 
با فضای کارآفرینی هرچه بیشتر آشنا شوند.او افزود: امروز جامعۀ ایرانی مانند 
بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت وسویی رفته که در آن ارزش و اهمیت 
مهارت داشتن و اهمیت مؤثر بودن در فضاهای کسب وکار روزبه روز بیشتر می شود.
اعالیی گفت: چگونگی ورود به بازار کار، امروز تبدیل به یک سأال و چالش اساسی 
برای نسل آماده به کار در جامعه شده است و عده ای از آنها مهارت آموزی را مسیر 

سهل الوصول تری برای ورود به بازار کار می دانند.
همچنین در این جلسه حجت االسالم سید محمود عرب در نشست شورای عالی 
مهارت استان گفت: با توجه به اینکه اداره کل فنی و حرفه ای از نظر منابع انسانی 
و تجهیزات محدودیت دارد؛ الزم است امکانات سایر دستگاه ها و بخش خصوصی 

برای مهارت آموزی نیروها متناسب با نیاز بازار کار به کار گرفته شود.

مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی
 خراسان رضوی منصوب شد

چادرملو همراه مردم 
در مدیریت بحران سیل یزد

نگاه کارآفرینی 
باید در سنین جوانی نهادینه شود

| خراسان رضوی | | شرکت ها  | | قزوین |

تسهیل توزیع گاز مایع 
در بشاگرد هرمزگان  

مایع  گاز  توزیع  تسهیل  جلسۀ   - هرمزگان 
شهرستان،  این  فرماندار  حضور  با  بشاگرد  در 
شرکت های  و  دولتی  سازمان های  نمایندگان 
شرکت  میزبانی  به  مایع  موزع گاز  خصوصی 
مّلی پخش فرآورده های نفتی منطقۀ هرمزگان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقۀ هرمزگان، در 
این نشست معاون سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، نمایندۀ اداره کل امور روستایی 
استانداری هرمزگان، فرماندار شهرستان بشاگرد، 
مدیرعامل های شرکت های موزع و تأسیسات 
و  مدیر  همچنین  و  مایع  پرکنی گاز  سیلندر 
راه های  که  داشتند  حضور  منطقه  مسئوالن 
توزیع مناسب و سهولت دسترسی به کپسول 
گاز در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
نفتی  فرآورده های  پخش  مّلی  شرکت  مدیر 
منطقه هرمزگان در این جلسه گفت: هیچ گونه 
کمبود و محدودیتی در تأمین گاز مایع مورد نیاز 
مصرف کنندگان در استان نداریم.احمد ساالری فر 
بیان کرد: همکاری الزم با فرمانداری بشاگرد و 
استانداری هرمزگان  از جمله  متولی  نهادهای 
شرکت های  و  شده  انجام  صمت  سازمان  و 
موزع، گاز مایع مورد نیاز را برابر تعهدات متقابل 
فرماندار  دادعلی زاده،  کرده اند.یعقوب  دریافت 
شهرستان بشاگرد، نیز در این نشست با تشریح 
ارسال  شرایط  و  جاده ای  دسترسی  وضعیت 
گازکش به تأسیسات سیلندر پرکنی، خواستار 
اهتمام بیشتر تمامی دستگاه های متولی امر 
شد.نمایندۀ مدیرکل امور روستایی استانداری 
هرمزگان نیز با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان 
در زمینۀ ایجاد زیرساخت الزم بیان کرد: برای 
سازماندهی و هماهنگی بین متولیان اقدامات 

مناسبی انجام شده است.

ساماندهی بناهای 
ناایمن، اولویت مدیریت 

شهری کرج 
با  کرج  اسالمی شهر  رییس شورای  البرز - 
بیان اینکه بخشی از ساخت وسازها به خاطر 
مدیریت  دغدغۀ  به  امروز  ایمنی  نداشتن 
گفت:  است،  شده  تبدیل  کرج  شهری 
تالش ها بر تشکیل کمیته های مختلف برای 
در  بناها  این  ساماندهی  و  استحکام بخشی 
در  چپردار  جواد  است.  شده  معطوف  کرج 
نظام  سازمان  کارشناسان  همایش  حاشیۀ 
کرد:  بیان  البرز  استان  ساختمان  مهندسی 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  از  امروز 
استحکام  دغدغۀ  خاطر  به  البرز  استان 
درصدد  و  می کنیم  قدردانی  ساختمان ها 
سایر  و  سازمان  این  همکاری  با  تا  هستیم 
برای  اساسی  راهکارهای  اجرایی  تشکل های 
استحکام بخشی به ساخت وسازها اتخاذ شود.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: 
دارای  شهری کرج  مدیریت  حاضر  زمان  در 
بخش های  در  تجربه  با  و  خبره  متخصصان 
مختلف از جمله ساختمان است که این مهم 
مورد توجه شورای ششم قرار گرفته و از این 
برای  ظرفیت ها در مجموعۀ مدیریت شهری 
می شود. استفاده  ساخت وسازها  ساماندهی 
چپردار بیان کرد: حوداث اخیر کشور در زمینۀ 
بناهای غیر مقاوم سبب شد تا این مقوله در 
گیرد. قرار  شهری کرج  مدیریت  نخست  نگاه 

معاون فنی و آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری گیالن 
تمرکز اعتبارات سفر را بر 

حوضه های آبریز تاالب 
انزلی دانست و یادآور شد: 
تاالب انزلی 11 حوضه آبریز 
در شش شهرستان دارد و 
پروژه های آبخیزداری را با 
هدف کنترل فرسایش و 
رسوب در این حوضه های 

تعریف کرده ایم

از  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - قم 
آب  بدمصرف  برای مشترکین  اخطار   ۷۵ صدور 
خبر داد و گفت: آب مشترکین بدمصرفی که به 

می شود. قطع  نمی کنند  توجه  اخطارها 
عمومی  روابط  از  ایرنا  یکشنبه  روز  گزارش  به 
با  بختیاری  حسن  قم،  فاضالب  و  آب  شرکت 
حفظ  لزوم  و  استان  در  آب  کمبود  به  اشاره 
تشکیل  از  دسترس،  در  منابع  از  حراست  و 
و  داد  خبر  قم  در  تیرماه  اواسط  از  آب  پلیس 
هشدار  آب  پلیس  اصلی  وظیفه  داشت:  بیان 
به هدر رفت آب در بخش های مختلف و تذکر 
الگوی  رعایت  منظور  به  پرمصرف  مشترکین  به 

است. مصرف 
قالب  در  که  نیروهایی  اینکه  بیان  با  وی 
روزانه  شده اند  ساماندهی  آب  پلیس 
و  خانگی  بدمصرف  اماکن  از  بازدیدهایی 
غیرخانگی دارند، اظهار داشت: در بازدیدهایی 
ضمن  صورت گرفته است  تاکنون  مختلفی که 
برای  اخطار   ۷۵ به مشترکین پرمصرف،  تذکر 

شده است . صادر  مشترکین  این 
یادآور  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  مربوط  مورد   ۲۵ اخطار،  تعداد  این  از  شد: 
به فضاهای  ۲۰ مورد مربوط  مشترکین خانگی، 
غیرخانگی  اماکن  به  مربوط  مورد   ۲۳ سبز، 
رایگان  اماکن  به  مربوط  نیز  مورد  هفت  و 

بوده است.
وی با بیان اینکه قطع آب مشترکین بدمصرفی 
که به اخطارها توجه نمی کنند در دستور کار قرار 
دارد، خاطرنشان کرد: از هفته جاری اقدام الزم 
در این خصوص انجام خواهد شد و اولویت نیز 

با اماکن غیرخانگی و اداری خواهد بود.
بختیاری در ادامه با اشاره به کمبود منابع آبی، 
بر صرفه جویی در استفاده از آب و جلوگیری از 
و گفت:  تأکید کرد  حیاتی  مایع  این  رفت  هدر 
با همراهی همه مردم و صرفه جویی 1۰ درصدی 
تأکید  آن  بر  تابستان  فصل  ابتدای  از  که 
شده است ، می توانیم از تنش آبی که در آن قرار 

کنیم. عبور  مشکل  بدون  داریم 

بیان  آبخیزداری گیالن  و  فنی  معاون   - گیالن 
شش  در  آبریز  حوضه   11 انزلی  تاالب  کرد: 
شهرستان دارد و لذا پروژه های آبخیزداری را با 
هدف کنترل فرسایش و رسوب در این حوضه ها 

کردیم. تعریف 
از  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عبدالهی  محمدرضا 
پیشرفت 9۰ درصدی پروژه های آبخیزداری سال 
14۰۰ در استان گیالن خبر داد و اظهار کرد: روند 
یعنی  مالی  سال  پایان  تا  پروژه ها  این  اجرایی 
از  ۵۰ درصد  ادامه دارد و حدود  شهریور امسال 

جذب کردیم. را  مصوب  اعتبارات 
تومانی  میلیارد   ۲1 تخصیص  به  اشاره  با  وی 
پروژه   14 افزود:   ،14۰۰ سال  مصوب  اعتبارات 
هفت  سطح  در  بیولوژیکی  و  مکانیکی  از  اعم 

اجراست. دست  در  شهرستان 
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
بیولوژیکی  پروژه های  گیالن،  آبخیزداری  و 
و  حفاظت  و  کاری  کپه  و  بذرپاشی  شامل  را 

و  باالدست  در  مثمر  غیر  کاری  نهال  و  قرق 
تصریح  و  دانست  دست  پایین  در  نهال کاری 
مراتع  در  دام  بی رویه  چرای  از  جلوگیری  کرد: 
بیش  چرای  متاسفانه  است.  کار  دستور  در  نیز 
در  گیاهی  پوشش  نابودی  موجب  دام  حد  از 
اعتبار  تخصیص  از  می شود.عبدالهی  باالدست 
 ۳۳ و  ملی  تملک  محل  از  تومانی  میلیارد   ۲۵
برای  زدایی  محرومیت  محل  از  تومانی  میلیارد 
و  داد  خبر  جاری  سال  آبخیزداری  پروژه های 
جمهوری  ریاست  سفر  جریان  در  کرد:  بیان 
برای  تومانی  میلیارد   1۲۰ اعتبار  گیالن  به 
سه  طی  که  شد  مصوب  استان  آبخیزداری 
سفر  اعتبارات  تمرکز  شود.وی  می  جذب  سال 
و  دانست  انزلی  تاالب  آبریز  حوضه های  بر  را 
یادآور شد: تاالب انزلی 11 حوضه آبریز در شش 
آبخیزداری  پروژه های  لذا  و  دارد  شهرستان 
این  در  رسوب  و  فرسایش  کنترل  هدف  با  را 

کردیم. تعریف  حوضه های 

آب مشترکین بدمصرف در قم قطع می شود

کنترل فرسایش و رسوب تاالب انزلی در 11 حوضه آبریز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
قم با بیان اینکه نیروهایی که 

در قالب پلیس آب ساماندهی 
شده اند روزانه بازدیدهایی از اماکن 

بدمصرف خانگی و غیرخانگی 
دارند، بیان کرد: در بازدیدهایی 

مختلفی که تاکنون صورت 
گرفته است ۲۵ مورد بدمصرف ها 
مربوط به مشترکین خانگی، ۲۰ 

مورد مربوط به فضاهای سبز، ۲۳ 
مورد مربوط به اماکن غیرخانگی 
و هفت مورد نیز مربوط به اماکن 

رایگان بوده است

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 14۰1/۰4/1۲ مورخ   14۰1۶۰۳19۰۷۸۰۰۳۵۷۵ شماره  رای  برابر   
اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ثبت ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمعباس فکری راینی فرزند اكبر به شماره شناسنامه ۸4 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳۵۵.۵ 
بخش  در  واقع  اصلی    1۵۵۷ از  فرعی   1۵۸ پالک  مترمربع 
۲۸کرمان آدرس کرمان راین باقرآباد خیابان سلمان فارسی کوچه 

افتخار  اکبر  سید  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۸ کوچه 
افضلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 1۵ 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 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰4/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰ 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان    

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1350050

وم
 د

ت
نوب

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان     

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر ماده ۳ ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

برابر رای شماره 14۰۰۶۰۳1۲۰۰1۰۰۲۲۸۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 14۰۰11441۲۰۰1۰۰۰۷1۸ تقاضای خانم نازی رضاقلی 
نژاد نودیجه به شماره شناسنامه  11 و کد ملی ۲1۲۲۳۲۸۰۸۸ صادره از گرگان فرزند علی اکبر درششدانگ اعیانی یک 
باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است بمساحت۲۸4/۷4 مترمربع از پالک شماره ۳۷۷۵ – اصلی واقع 
در اراضی شهری آستان قدس رضوی بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
به متقاضی دارد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی 
که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید . م الف 1۲۵۲۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰4/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰                                           
علی برقی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 
از طرف غالمرضا قاسمی 

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل :

پرونده کالسه 14۰11144۲۵۰۰1۰۰۰۰۶۶
 و رای شماره 14۰1۶۰۳۲۵۰۰1۰۰۲۳۲4مورخه 1۸/  4/ 14۰1 به تقاضای   روبخیر رحمانی منش     فرزند  میرزابزرگ  
نسبت  به  ششدانگ اعیانی  یکباب   ساختمان بمساحت ۰۸ / 1۷۸  متر مربع  مجزی شده از  پالک 
شماره۲۰۸۰اصلی  واقع در بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک اولیه   موقوفه صالحه بیگم با 
تولیت عبدالکریم خرم آبادی  رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی می گردد 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:1۰/ ۵  /14۰1- تاریخ انتشار نوبت دوم    ۲۵/  ۵ / 14۰1

صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل :

پرونده کالسه 1۳991144۲۵۰۰1۰۰1۲۰۰
 و رای شماره 14۰1۶۰۳۲۵۰۰1۰۰1۸4۵مورخه 4/  4/ 14۰1 به تقاضای   رضا سپهوند  فرزند  شاهمراد نسبت  به  
ششدانگ  یکباب   ساختمان بمساحت ۵1 / ۷4  متر مربع  مجزی شده از  پالک شماره ۲۰91اصلی  واقع در 
بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک اولیه   علیمردان والیزاده معجزی به واسطه محمد حسین 
والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی می گردد 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. 41۵۵9۳49
 تاریخ انتشار نوبت اول:1۰/ ۵  /14۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم    ۲۵/  ۵ / 14۰1
صید آقا نجفوند دریکوندی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی مزایده نوبت اول     
به موجب اجراییه کالسه ۰۰۰۰۰۰۶ شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بم له آقای علی خورشیدی جاللی فرزند حسین و علیه 
شرکت سایبان گستر پیشتاز مبنی بر مطالبه وجه ..... که توسط محکوم له معرفی و توسط هیئت سه نفره 

کارشناسی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمال گردیده است.
نتیجه کارشناسی بازدید از یک دستگاه غلطک ویبره هیدرواستاتیک هپکو مدل EC1۸ دو چرخ فلزی 
در محوطه  1۳9۶ شمسی مستقر  11۷۵1 سال ساخت  موتور  و شماره   11۰۳ و سریال  با شماره شاسی 
دستگاه  فعلی  ارزش   14۰۰.۰۸.۲۲ مورخ  شهدای گمنام  مرقد  و  شهرداری  سبز  فضای  جنب  دشت  باغ 
۳.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال( برآورد می گردد .مقرر گردید دستگاه موصوف در 
روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰۵/۲۶ 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 شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 1۰ 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 1۰ درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 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/الف۲۲
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام دادگستری بم-علی میدانی
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آگهی مفقودی آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
مدل   132SE پراید  خودرو 

1396
شماره شاسی

NAS421100H1223305 
شماره موتور

M13/5864575 
به نام محسن گلزار 

پالک 36ایران727ق83 
برگ سبز مفقود شد.

سواری  خودروی  مدارک  کلیه 
مدل2007  سوناتا  تیپ  هیوندا  
پالک   شماره  به  سفید  رنگ  به 
شماره  و   75 ایران  671س74 
موتور 5s009606 و شماره شاسی 
 KMHET41F77A290664

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

پژو  سواری  خودروی  سبز  برگ 
آی8/1  ایکس  ال  جی   405
نقره ای  رنگ  به   1387 مدل 
ایران  انتظامی  به شماره  متالیک 
موتور   شماره  و   16 ه   869-44
12487064134 و شماره شاسی 

  NAAM01CA48E369773
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
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۲۳۵۰ پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       14۰1 مرداد   1۰ دو 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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رهاسازی پرندگان شکاری در قم
به دلیل بارندگی های اخیر و مساعد شدن وضعیت آب و هوایی، تعدادی پرنده شکاری از جمله سارگپه، عقاب و دلیجه صبح یکشنبه ۹ مردادماه در منطقه تاالب حوض سلطان 

قم رهاسازی شد./ عکس از احمد ظهرابی

عکس:  ایسنا

باید کمک کنی، کمرم را شکسته اند

بالم نمی دهند، پرم را شکسته اند

 

نه راه پیش مانده برایم نه راه پس

پل های امنِ  پشت سرم را شکسته اند

 

هم ریشه های پیر مرا خشک کرده اند

هم شاخه های تازه ترم را شکسته اند

 

حتی مرا نشان خودم هم نمی دهند

آیینه های دور و برم را شکسته اند

 

گل های قاصدک خبرم را نمی برند

پای همیشه ی سفرم را شکسته اند

 

حاال تو نیستی و دهان های هرزه گو

با سنگِ  حرفِ  ُمفت، سرم را شکسته اند

مهدی فرجی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان

سر  نمی توان  را  شده  کنده  َپر  »یک 
جایش گذاشت، اما گاهی می شود بال 

کرد.« درمان  را  شکسته ای 
مرتب  حیوانات  آزار  فیلم  که  درحالی 
دست به دست می شود ما باید محبت 
به کودکانمان  را  به حیوانات  مهربانی  و 
می توان  »چگونه  کتاب  بیاموزیم. 
با  کرد؟«  درمان  را  شکسته ای  بال 
کودکان  به  مختلف  تصویرسازی های 
آنها  با  مهربانی  و  حیوانات  از  مراقبت 

می دهد.  یاد  را 
»پرنده ای  آمده:  کتاب  خالصه  در 
بلندترین  شیشه های  به  خوردن  با 
و  می شود  مجروح  شهر  ساختمان 
مهربان،  بچه  پسر  یک  جز  کسی، 
این  شدن  مجروح  و  افتادن  متوجه 
کبوتر نمی شود. پسرک پرنده را به خانه 
باعث  اوست که  مراقبت های  و  می برد 
می شود پرنده دوباره بتواند پرواز کند.«
باب  به  معروف  گراهام،  دونالد  رابرت 
 ،)194۲ اکتبر   ۲۰ )متولد  گراهام 
استرالیایی  تصویرگر  و  نویسنده 
برای  اول  کتاب های تصویری)در درجه 

است. خردسال(  بسیار  کودکان 
 Jethro تصویری  کتاب  برای  گراهام 
)كتاب های   Byrd ، Fairy Child
از  را   ۲۰۰۲ گرینوی  كیت  مدال  واكر( 
آورد.  دست  به  بریتانیایی  كتابداران 
عنوان  به  خود  سهم  دلیل  به  گراهام 
نامزد   ۲۰1۲ سال  در  کودک،  تصویرگر 
کریستین  هانس  بین المللی  مدال 

شد. اندرسن 
بال شکسته ای  می توان  کتاب »چگونه 
مختلفی  جوایز  برنده  کرد«  درمان  را 
شده است که می توان به  جایزه شورای 
کتاب کودک استرالیا سال ۲۰۰9، جایزه 
 ،۲۰۰۸ سال  غربی  استرالیا  برتر  کتاب 
جایزه شارلوت زولووتو سال ۲۰۰9 اشاره 
کرد. همچنین این کتاب در سال ۲۰۰9 
ولز  ساوت  نیو  برتر  ادبی  جایزه  نامزد 

بود. شده 

| چگونه می توان بال شکسته ای 
را درمان کرد؟ | 

|  باب گراهام |
| مترجم: بهمن رستم آبادی |

| گزارش کیفی از صحنه جرم |
و کارگردانی  طراحی  نویسندگی،  به   »4:۵۷ »آیزنهاور  نمایش 
از  نقل  به  می شود.  اجرا  دا  نمایش  خانه  در  حافظی  علیرضا 
وب سایت تیوال، نمایش »آیزنهاور 4:۵۷« به نویسندگی، طراحی 
و کارگردانی علیرضا حافظی که سال گذشته اجراهای موفقی را در 
پردیس تئاتر سپند پشت سر گذاشت؛ از 11 مرداد ماه ساعت ۲1 در 
خانه نمایش دا اجرا می شود. بازیگران این نمایش به ترتیب ورود 
به صحنه؛ علیرضا نامنی، پویا یگانه دوست، علیرضا حافظی، ساقی 
سلیقه دار و سهیل نگهدارزاده هستند. در خالصه داستان نمایش 
آمده است: »آیزنهاور 4:۵۷« گزارش کیفی از صحنه جرم است که 
باید به امور بایگانی و ریاست دایره جنایی تلگراف شود؛ نام مقتول 
گالبتون صمدی، سن نوزده سال. علت مرگ بعد از اعالم نتیجه 

معاینه جسد به طور قطعی مشخص می شود. 

| پایان فیلمبرداری 
»می خواهم تو را نفس بکشم« |

فیلمبرداری فیلم کوتاه »می خواهم تو را نفس بکشم« به کارگردانی 
وحید رشیدی به پایان رسید. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی 
پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه »می خواهم تو را نفس بکشم« به 
کارگردانی وحید رشیدی به تهیه کنندگی یاسر نظری به پایان رسید 
و به زودی وارد مرحله فنی پس تولید می شود. »می خواهم تو را 
نفس بکشم« عاشقانه هایی را در جنوب شهر روایت می کند. در این 
فیلم کوتاه بازیگرانی همچون امیر نجفی، عمران فاطمی، آناهیتا 
وکیل الرعایا، کوروش بیاتی، امید محتشم، ارشاد بی نظیر و هلن 
سرمدی نقش آفرینی کردند. سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از 
تهیه کننده: یاسر نظری، نویسنده و کارگردان: وحید رشیدی، مجری 

طرح: موسسه فرهنگی هنری برداشت.

| تئاتر  |

| سینما |

شهرداری بم در نظر دارد مزایده فروش یک دستگاه خودروی چری تیگو 
CNT 5 - مدل 1395 به شماره پالک انتظامی 75- 975 ج 23 را طبق 
مجوز شورای اسالمی به شماره ص /ش / 6/ 214 / 1400  مورخ 1400/7/24 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل 
ارائه پیشنهاد مزایده  گران و  تا  اسناد مزایده  از دریافت  برگزاری مزایده 
بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 1- متقاضیان و شرکت های عالقه مند می توانند با پرداخت مبلغ 500/000 
به  نسبت  بم  شهرداری  بنام  حساب 0105659390003  شماره  به  ریال 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان245/000/000 ریال در وجه شهرداری بم 

به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
5- تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1401/05/05 می باشد.

 19:00 ساعت  سایت:  از  مزایده  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -6
1401 /05 /15 مورخ

1401 /05 7 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 مورخ  25/
8- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 1401/05/27

بیشتر در  اطالعات  مزایده گزار جهت دریافت  تماس دستگاه  اطالعات 
خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس بم بلوار شهید رجایی 

سایت اداری - شهرداری بم امور قراردادها - تلفن : 
034-44345214 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737- 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۵/۰۳     
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۵/1۰

آگهی مزایده

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت دوم(

فراخوان دومین دوره جشنواره سینمایی »زمین« با 
موضوع محوری اقتصاد پایدار در ۲ بخش رقابتی و 

غیررقابتی منتشر شد.
به گزارش پانا، فراخوان دومین دوره جشنواره »زمین« با 
موضوع محوری اقتصاد پایدار و با رسالت شناسایی آثار 
شاخص سینمایی در ارتباط با توسعه پایدار و نمایش 
آن ها جهت افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در 

این زمینه منتشر شد.
دومین دوره جشنواره »زمین« که پذیرای آثار تولید 
شده در فاصله سال های 1۳9۸ تا 14۰1 است در دو 

بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می شود.
بخش رقابتی این رویداد شامل موارد شش گانه فیلم 
داستانی بلند و کوتاه و فیلم مستند بلند و کوتاه با 
مدت زمان های، به ترتیب، بیش از 4۰ دقیقه و کمتر 
از 4۰ دقیقه و فیلم و کلیپ آموزشی و همچنین فیلم 
پویانمایی با مدت زمان های آزاد است و نسخه نهایی 
 AVI، ،MP4 فیلم های انتخاب شده باید با فرمت های
دبیرخانه  به   4K یا  FHD، HD با کیفیت و   MOV

جشنواره ارسال شوند.
جشنواره  دوره  دومین  غیررقابتی  و  جنبی  بخش 
و کارگاه های  نیز شامل جلسات تخصصی  »زمین« 
علمی، فرهنگی- اجتماعی و آموزشی مرتبط با موضوع 

و  نمایش کلیپ ها  همچنین  و  فیلم ها  و  جشنواره 
فیلم های مرتبط با موضوع اصلی و محوری جشنواره 
و  معرفی  شناسایی،  به  بخش  این  در  بود.  خواهد 
تجلیل از فعالیت ها و طرح های موفق و مؤثر مشارکتی 
سمن ها و جوامع محلی در زمینه توسعه پایدار نیز 
اقدام می شود. معرفی و ایجاد پویش های تبلیغاتی 
مشارکتی و مردمی مرتبط با توسعه پایدار به خصوص 
در سطح خانه و خانواده دیگر اقدام بخش جنبی و 

غیررقابتی دومین دوره جشنواره »زمین« است.
می بایست  جشنواره  رقابتی  بخش  به  ارسالی  آثار 
حداکثر تا تاریخ سوم شهریور 14۰1 به ستاد اجرایی 
جشنواره که آدرس آن در تارنمای رسمی این رویداد 
به نشانی www.zaminfestival.org درج شده است 

شوند. ارسال 
دریافت  آماده  همچنین  جشنواره  اجرایی  ستاد 
محمدتقی  »نشان  بخش  متقاضیان  مستندات 
فرور« که به پاس بیش از نیم قرن تالش ملی و 
جهانی او در زمینه توسعه پایدار و مشارکتی جوامع 
بومی و محلی طراحی شده است و به تجلیل شدگان 
و  موفق  طرح های  و  فعالیت ها  پاسداشت  بخش 
زمینه  در  محلی  جوامع  و  مشارکتی سمن ها  مؤثر 

بود. اهدا می شود، خواهد  پایدار  توسعه 

شرایط کامل پذیرش آثار در آیین نامه جشنواره ذکر 
شده است و در تارنمای اختصاصی جشنواره »زمین« 

قابل دسترس است.
 ۲۲ تا   1۶ از  »زمین«  جشنواره  دوره  دومین 
در  فیلم ها  بهترین  آن  طی  و  برگزار   14۰1 مهر 
بخش های مختلف رقابتی معرفی و از سازندگان 

می شود. تجلیل  آن ها 

ترجمۀ رمان »الف/یا« چهارشنبه 1۲ مردادماه در سینما 
بهمن سنندج با حضور نویسنده، مترجم و ناشر رونمایی 

می شود.
به گزارش پیام ما، »الف/یا« رمانی به زبان کردی، به 
قلم رضا علیپور است که توسط محمدرئوف مرادی 
به چاپ رسیده  ترجمه شده و توسط نشر ققنوس 
است. این کتاب روایتی است منقطع، با شیوه ای نو و 
بدیع در بیان و زبان؛ روایتی از نقش گرفتن حروف، با 

بهره گیری هرچه تمام تر از قدرت حرف و کالم.
شخصیت ها و حوادث و رویدادهای داستان در فضایی 
نو، چون حروف، غریب و پیچیده و زیبا نقش شده اند. 
پیچیدگی و دوگانگی شخصیت اصلی داستان، با زبان 
غریب و دوگانۀ به کارگرفته شده در رمان، پیچیدگی و 

زیبایی اثر را بیشتر کرده است.
در این رمان، روایت و زبان و زمان درهم آمیخته و بدیع 
است. روایت آمیخته و یکدست و بدون مرز، در رفت 
و برگشت به دو دورۀ زمانی قاجار و امروز، و گذر بین 

خیال و واقعیت خواننده را مسحور می کند. شخصیت ها 
نیز همچون شیوۀ روایی درهم آمیخته و بدون مرز و 
بی ثبات هستند. علیپور در این اثر، با دو شخصیت 
اصلی که متعلق به دو دورۀ متفاوت هستند، فضایی 
بی زمان و غریب ایجاد کرده است که خواننده را با روح 
و دنیای هنرمندانۀ این دو دو شخصیت روبه رو می کند.
ترجمۀ خوب و صریح محمدرئوف مرادی، خواننده را با 
زبانی صریح و روشن، اما نو و متفاوت مواجه می کند. 
اثر چون شخصیت داستانش در توجه  اهمیت این 
به زیبایی های حرف به حرف و کلمه به کلمۀ داستان 
است. نوع کاربرد افعال و ساخت جمالت این اثر، بدیع 
و جالب توجه است. زبانی که در این رمان می بینیم 
زبانی آشنا، اما غریب است. زبانی که ناگفته ها را در 
زبانی آشنا اما نانوشته پیش روی خواننده قرار می دهد.
مراسم رونمایی از ترجمۀ رمان »الف/یا« چهارشنبه 1۲ 
مردادماه در سینما بهمن سنندج با حضور نویسنده، 
مترجم و ناشر برگزار می شود. در این مراسم آقایان مراد 

اعظمی، دکتر کمال خالق پناه و دکتر محمد رحیمیان به 
معرفی و بررسی این کتاب می پردازند.

نام  به  )ppr( که  طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
بیماری  یک  می شود  شناخته  نیز  بز«  »طاعون 
ویروسی مسری و بسیار خطرناک است که عمدتا 
مبتال می - آن  به  و وحشی  اهلی  بز  و  گوسفند 

شوند. از عالیم این بیماری تب، ترشحات چشم و 
بینی، التهاب و جراحات دهانی، اختالل تنفسی و 
سرفه، ذات االریه، التهاب روده ها و اسهال است و 

در نهایت منجر به مرگ حیوان می شود.

انتشار فراخوان دومین جشنواره سینمایی »زمین«

ترجمۀ رمان »الف/یا« در سینما بهمن سنندج رونمایی می شود

| طاعون نشخوارکنندگان کوچک |


