
ایرانشهر گفت: صف های طوالنی  مردم  نماینده 
پمپ بنزین ها و نانوایی ها در استان سبب نگرانی 
برای  که  است  بریده  را  مردم  امان  و  شده  مردم 
باید چاره ای اساسی  برطرف کردن این موضوع 

اندیشیده شود.
عبدالناصر درخشان در بازدید از سطح شهر ایرانشهر 
افزود: باید جایگاه های سوخت در جنوب استان 

افزایش پیدا کنند تا این مشکل برطرف شود.
عضو مجمع نمایندگان استان در ادامه با انتقاد از 
بی توجهی مسئولین نسبت به هدررفت وقت مردم 
طویل  در صف های  بلوچستان  و  سیستان  استان 
تهیه نان و بنزین گفت: در سیستان و بلوچستان 
که به خودی خود استانی محروم است، صف های 
طوالنی گاز، نفت، بنزین کافی نبود که صف های 

تهیه نان هم به آن افزوده شده است؟
ضمن  که  است  مکلف  دولت  کرد:  تاکید  وی 
اهتمام  استان،  نیاز  مورد  آرد  سهمیه  تخصیص 
وزارت  است  الزم  همچنین  باشد،  داشته  جدی 
و  فرمانداری ها  استانداری،  جهادکشاورزی، 
نظارتی  دستگاه های  سایر  و  نان  و  آرد  اتحادیه 

نظارت دقیقی بر این مهم داشته باشند.
درخشان بیان کرد: بدون شک وجود این صف های 

طوالنی برای تهیه نان به عنوان قوت غالب در شان 
مردم نجیب و مظلوم این منطقه نیست.

وی همچنین در خصوص گازرسانی به شهرهای 
جنوبی استان نیز گفت: دیداری با وزیر نفت انجام 
شد قول دادند به روند عملیاتی اجرایی گازرسانی 
بنت،  آهوران،  الشار،  فنوج،  های  شهرستان  به 

سرباز و راسک سرعت داده می شود.
در  پروژه  این  که  هستیم  امیدوار  افزود:  وی 
دیگر  به  نسبت  آهوران  بخش  و  فنوج  شهرستان 
شهرستان  در  و  برسد  اتم  به  زودتر  شهرهای 
سرباز و راسک نیز مطالعات پروژه گازرسانی در 
حال انجام است و انشااهلل تا سال 1402 موضوع 

گازرسانی به حوزه انتخابیه محقق شود.
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عنوان  به  دیگر  دوره  یک  برای  زاده  داراب  بهمن 
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن منصوب 
با   ، توانیر  شرکت  عامل  مدیر  کردی  آرش  شد. 
یک  برای  را  زاده  داراب  بهمن  حکمی  صدور 
دوره دیگر به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه 

ای گیالن منصوب نمود.
در بخشی از این حکم آمده است: » با توجه به 

مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده جناب 
عالی، به موجب این حکم از تاریخ صدور برای 
مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای گیالن منصوب می شوید«. شایان ذکر 
است که پیش از این مسئولیت، بهمن داراب زاده 
به مدت 2 سال به عنوان مدیر عامل شرکت برق 

منطقه ای گیالن مشغول انجام وظیفه بود.
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شنبه 17 دی  1401         شماره  6448        سال  بیست و  پنجم

 از سال ۷۶ روند خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز 
شده و امروز با گذشت سه دهه این روند نه تنها 
تاریخ از  بلکه در بدترین وضعیت  متوقف نشده 

نظر کم آبی قرار دارد.
بر اساس آخرین آمار روز ۳ دی ماه، تراز دریاچه 
ارومیه با 4۹ سانتی متر کاهش در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال به 12۷0.14 رسیده که در مقایسه با 
ابتدای سال آبی مهر 1401 نیز تنها یک سانتی متر 
بلندمدت  میانگین  با  حال  این  با  داشته  افزایش 

4.2۹ متر فاصله دارد.
همچنین بر اساس این آمارها، حجم آب دریاچه 
ارومیه در مقایسه با 1۷.2۸ میلیارد مترمکعب در 
زمان اکولوژیک، بیش از 1۵.۷0 میلیارد مترمکعب 

حدود ۹4 درصد کمتر شده است.
در آمارهای ثبت شده ۳1 سال اخیر )از سال 1۳۷0( 
هفتم  و  بیست  روز  در   12۷0.0۵ تراز  تاکنون، 

آبان ماه سال 1401 بدترین تراز ثبت شده است.
دریاچه ارومیه در سه دهه اخیر که بحران خشک 
سرتیتر  به  کرات  به  و  بارها  می کند،  را طی  شدن 
بسیاری از رسانه ها تبدیل شده اما کمتر در خصوص 
چرایی و دالیل علمی رخداد این بحران توجه شده 
است، در روزهای اخیر و در اوج شرایط وخیم این 
تاالب بین المللی بیان نقش مهم پل میانگذر شهید 
کالنتری از سوی سازمان فضایی ایران دوباره زخم 
کهنه کم توجهی و غفلت مسئوالن در این زمینه را 
سرباز زده است. هر چند برای فهم چرایی وضعیت 
موجود دریاچه ارومیه چندان نیاز به دانش و علم 
پیچیده نیست چرا که دریاچه ارومیه یک حوضه آبی 
بسته است که آب آن از محل بارش مستقیم و روان 
آب ورودی از آب راهه ها، 21 رودخانه دائمی و ۳۹ 

رودخانه دوره ای تأمین می شود.
دریاچه  هر  یا  ارومیه  دریاچه  به  ورودی  آب 
دیگری، از آب بارندگی تأمین می شود که به سه 
گونه وارد دریاچه می شود: بارش مستقیم به روی 
سطح دریاچه، ورود از طریق آب های سطحی و 

رودخانه ها، و ورود از طریق آب های زیرزمینی.
سهمیه  از  ناچیزی  بخش  تنها  مستقیم،  بارش 
آب دریاچه را شامل می شود و بخش عمده آب 
و  )رودخانه ها(  سطحی  آب های  توسط  دریاچه 
بی  ساخت  می شود،  تأمین  زیرزمینی  آب  منابع 
رویه ی سدها بر مسیر رودخانه ها و پمپاژ بی رویه 
دریاچه  اطراف  دشت های  در  زیرزمینی  آب های 
ارومیه، توسعه ناپایدار اراضی کشاورزی آن را از 
این دو منبع اصلی آب خود محروم کرده و منجر 

به خشک شدگی دریاچه شده است.
و اما نکته ای که این روزها مجدد بحث های علمی 
و کارشناسی و ابهامات در خصوص دالیل خشک 
شدن این تاالب بین المللی را سرتیتر رسانه ها کرده 
شدن  خشک  در  کالنتری  شهید  پل  سهم  است، 
دریاچه ارومیه و نبود پاسخ مشترک به دالیل اصلی 
و میزان تأثیرها است. پاسخی که اگر در این سه 
دهه اجماعی از سوی مسئوالن گذشته تا حال بر 
این سواالت داشتند شاید وضعیت دومین دریاچه 

شور دنیا امروز این نبود.
سخنگوی سازمان فضایی ایران طی روزهای اخیر 
در حساب کاربری شبکه اجتماعی خود اعالم کرده 
کالنتری  پل  ماهواره ای  تصاویر  بررسی  با  است، 
یکی از عوامل تخریب اکوسیستم و نقش بسزایی 

در خشک شدن دریاچه ارومیه داشته است.
پل  است:  نوشته  متن  این  در  دلیریان«  حسین 
دریاچه  شدن  خشک  در  بسزایی  نقش  کالنتری 
شده  وارد  مصالح  میزان  و  است  داشته  ارومیه 
برهم  و  گذر  میان  این  احداث  برای  دریاچه  به 
شمالی  نیمه  در  آبی  جریان های  چرخه  خوردن 
تخریب  عوامل  از  یکی  دریاچه،  این  جنوبی  و 

اکوسیستم و خشک شدن آن است.
پل میان گذر شهید کالنتری دریاچه ارومیه که دو 
استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را به هم 
متصل می کند، یک هزار و ۷0۹ متر طول دارد که 
یک هزار و 2۷۶ متر آن در داخل دریاچه ارومیه 

اجرا شده و فاصله میان دو شهر تبریز و ارومیه را 
به 1۳۵ کیلومتر کاهش داده است.

در سال های دهه ۸0 بعد و قبل از بهره برداری از 
این پل و روزهای بحرانی دریاچه ارومیه بارها در 
خصوص سهم میانگذر شهید کالنتری و سایر دالیل 
این بحران نه تنها از سوی مسئوالن بلکه کارشناسان 
علمی و تخصصی بحث های متعددی مطرح شد و 
حتی از دید علمی نقش مهم این پل در وقوع بحران 
دریاچه ارومیه نیز رد شد اما بعد از چندین سال بیان 
مجدد و تاکید بر نقش بسزای این پل در تشدید یا 
وقوع بحران دریاچه ارومیه از سوی سازمان فضایی 
خشک  بحران  وقوع  اصلی  دالیل  ابهام  بر  دوباره 

شدن دریاچه ارومیه شده است.
نظارت  با  تبریز  دانشگاه  جدید  مطالعات  نتایج 
احداث  که  داده  نشان  ایران  هیدرولیک  انجمن 
پل میان گذر روی دریاچه ارومیه هیچ ارتباطی با 

خشک شدن این دریاچه ندارد.
»عامل  است:  آمده  رابطه  این  در  مطالعه  این  در 
منابع  کاهش  ارومیه  دریاچه  شدن  اصلی خشک 
آب سطحی ورودی به این دریاچه از طریق تعدی 
به حقابه زیست محیطی این دریاچه در کل سطح 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. جاده میان گذر 
ورودی  آب  حجم  کاهش  بر  تأثیر  عدم  دلیل  به 
خشک  اصلی  عامل  عنوان  به  ارومیه  دریاچه  به 
شدن دریاچه ارومیه شناسایی نمی شود.« اما چرا 
دریاچه  میانگذر  نقش  مکرر  علمی  رد  وجود  با 

پاسخی  می شود؟  مطرح  بحران  این  در  ارومیه 
از خواب غفلت کم  را  بتواند مسئوالن  که شاید 

توجهی به تشدید بحران دریاچه بیدار کند.
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه 
ارومیه بر خالف اظهارنظر نماینده مردم ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی می گوید، پل شهید کالنتری 
ارومیه بدون مالحظات زیست محیطی اجرا شده و 
بی شک نقشی خشک شدن دریاچه ارومیه دارد اما 

عامل اصلی این بحران نیست.
برداشت  گفتگویی  در  زاده  زینال  کامران  دکتر 
مهمترین  را  ناپایدار کشاورزی  توسعه  و  غیرمجاز 
دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و گفت: 
متأسفانه تاکنون نه مدیران، نه خبرنگاران و نه مردم 
عادی هنوز به این باور که در شرایط بحرانی و کم 
آبی قرار داریم نرسیده اند بنابراین شاید درک درستی 

از بحران دریاچه ارومیه هنوز نداریم.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه برابر متوسط سرانه 
آب در استان مصرف می شود و اراضی کشاورزی 
همچنان به صورت بی رویه توسعه می یابد، گفت: 
در شرایطی که با بحران کم آبی در استان و کشور 
مواجه هستیم محصوالتی که پرآب بر و غیربومی 
هستند هنوز در استان در سطح وسیعی از جمله 

چغندرقند و سیب تولید می شود.
زینال زاده با بیان اینکه در حالی که با مشکل کم 
آبی مواجه هستیم با تولید این محصوالت پرآب 
و غیربومی در واقع آب موجود و کم را به سایر 
کشورها در قالب این محصوالت صادر می کنیم، 
به  توجه  با  هنوز  که  است  موضوعی  این  افزود: 
درک  آبی  کم  و  ارومیه  دریاچه  بحرانی  شرایط 

درستی از آن نداریم.
صرف نظر از این دیدگاه علمی یا غیرکارشناسی 
در  کالنتری  شهید  میانگذر  نقش  خصوص  در 
این  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  بحران  تشدید 
آبی  اخیر  سال های  در  اصاًل  است  مطرح  نکته 
وارد دریاچه ارومیه شده است که پل مانع گردش 

درست آن در دو سوی پل شود یا نه؟
نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر پل کالنتری نقش 
بسزایی در وقوع یا تشدید شرایط بحرانی دریاچه 
ارومیه دارد آیا می توان جدای از صرف هزینه های 
را  آن  پل  این  و  میانگذر  احداث  برای  میلیاردی 
تخریب و دریاچه را به روزهای پرآبی بازگرداند؟
سواالتی که پاسخ مشترک و قانع کننده مسئوالن 
شاید بتواند گره کور این بحران زیست محیطی را 

بعد از سه دهه بازکند.

استانها7

دالیل مبهم چالش  های دریاچه ارومیه

صف های طوالنی پمپ بنزین و نان
 امان مردم سیستان و بلوچستان را بریده است

با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر ؛
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن منصوب شد

آگهی مزایده اموال منقول )اسناد ذمه ای(
پرونده کالسه 140100357 مطروحه در شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس 
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جلو راست و چپ نیاز به نقاشی دارد سقف نیاز به نقاشی دارد و تودوزی صندلیها نیاز به تعمیر دارد، شیشه جلو شکسته، الستیکها دارای 40 درصد 
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و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع در خیابان امام خمینی جنوبی جنب هالل احمر از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ پایه به شرح فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد. *شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد 
است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده قانونی ایشان مکلفند در تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده ثبت منضم به 
در خواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت 
واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا فروش مال به نسیه جایز است در صورتی که 
متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و 

شعبه اجرا در خصوص مسوولیتی نخواهد داشت لیکن حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. م.الف: 104۸۹
تاریخ انتشار: شنبه مورخ هفدهم دی ماه سال یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی )1401/10/1۷(

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان 
توسعه تجارت و ترویج صادرات کشور گفت: با 
ایران تا  برنامه ریزی های صورت گرفته، صادرات 

سال 1404 به ۷۵ میلیارد دالر می رسد.

سید احمدرضا عالیی طباطبایی در مراسم تجلیل 
از صادرکننده های نمونه استان قم، با اشاره به نحوه 
انتخاب صادر کننده نمونه بیان داشت: فرایند انتخاب 
بر  استانی و کشوری  نمونه در سطح  صادر کننده 
وزیران  هئیت  در  که  است  دستورالعملی  اساس 

تصویب شده است.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان 
توسعه تجارت و ترویج صادرات کشور بیان داشت: 
نیز  تولید  پیچیدگی  و  بودن  بنیان  دانش  شاخص 
صادرکننده های  ارزیابی  شاخص  عنوان  به  اخیراً 

نمونه در نظر گرفته شده و این ظرفیت خوبی برای 
شرکت های دانش بنیان است که این طرح تا پایان 

سال ابالغ خواهد شد.
شاخص  تغییر  این  مبنای  داشت:  عنوان  عالیی 
پایدار  صادراتی  معتقدیم،  که  است  این  ارزیابی 
عرصه  در  نتوانند  دیگران  که  می شود  محسوب 
صادرات این محصول ورود کنند و بازار به نحوی 

متکی به ما باشد.
وی افزود: تعداد محصوالت صادراتی ما که دارای 
شاخص های دانش بنیانی باشد کم نیست و امیدواریم 

این شرکت ها جایگاه خود را پیدا کنند.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان 
گفت:  کشور  صادرات  ترویج  و  تجارت  توسعه 
دولت برنامه دارد تا حجم صادرات غیرنفتی را به 

۷۵ میلیارد دالر تا سال 1404 افزایش دهد.

صادرات غیرنفتی ایران تا سال ۱۴۰۴ به 75 میلیارد دالر می رسد

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک  ۹۷۵۳فرعی از 1۳  اصلی واقع در بخش ۹ تبریزبرابر 
دفتر الکترونیکی 1۳۹۷20۳041۷201۳۶2۵ بنام مسعود نویدیان  واحد ثبت 
و سند چاپی ۵۷1۷۵۷سری ب /۹۶ صادر و تسلیم گردیده است ومالک با 
ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 140121۷041۷20۳۵۸2۵  
مورخه 1401/0۹/۳0 مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه به چاپی ۵۷1۷۵۷ 
سری ب /۹۶ بعلت جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که 
مراتب  در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله 
نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در 

خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار :1401/10/1۷

م الف:۳1۳4 
غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی
 حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
 ۹ بخش  در  واقع  اصلی  یک    از  فرعی   ۸00۳۳ پالک   مقدار ششدانگ 
تبریزبرابر صفحه ۳2 دفتر 14۶ و ذیل ثبت ۳24۳1  بنام هادی حسن پور  
فرزند یوسف ثبت وسند چاپی 0۷۸140  صادر و تسلیم گردیده است و 
برابر سند  رهنی ۹42۹1 مورخه ۸۶/0۶/0۶ در قید رهن می باشد ومالک با 
ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 1401۶2۶۵۵0۹۵۹0010۸۸ 
چاپی  به  اولیه  مالکیت   سند  مفقودی   مدعی   1401/0۹/22 مورخه 
0۷۸140بعلت جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  
در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر 
نزد  معامله  گونه  انجام هر  یا  مالکیت   به وجودسند   نسبت  ادعایی  کس 
انتشار  از  روز پس  ده  به مدت  کتبا  را  اعتراض خود  میتواند  دارد  خودرا 
آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده 

در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار :1401/10/1۷ - م الف:۳12۷

 غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی
 حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز

رئیس پلیس راه کشور گفت: در هشت ماه امسال 
10 هزار و 24۵ نفر به سبب تصادفات در جاده ها 
به سال  نسبت  که  داده اند  از دست  را  جان خود 

قبل 1۵ درصد افزایش یافته است.
نشست  در  شب  چهارشنبه  مؤمنی  حسن  سردار 
شورای راهبری کاهش تصادفات استان بوشهر با 
استناد به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 
توجه به کاهش تصادفات و نقش دستگاه ها از نظر 
کمی و کیفی اظهار داشت: ۳۳ دستگاه اجرایی در 
تصادفات ارتباط مهمی دارند که ۸ دستگاه دارای 

نقش مستقیم هستند.

درصدی   1۵ افزایش  از  کشور  راه  پلیس  رئیس 
تلفات تصادفات جاده ای در کشور در هشت ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
 24۵ و  هزار   10 امسال  ماه  هشت  در  کرد:  بیان 
را  خود  جان  جاده ها  در  تصادفات  سبب  به  نفر 
از دست داده اند که نسبت به سال قبل 1۵ درصد 
افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در عید نوروز 
گذشته تصادفات جاده ای و تلفات نسبت به سال 
در  تردد  مهار  با  گفت:  یافت  کاهش  آن  ماقبل 
ایام تعطیالت نوروز امسال تصادفات  جاده ها در 

کاهش ولی پس از آن افزایش یافت.

۱۰ هزار نفر در تصادفات جاده ای جان باختند


