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گـــزارش

سازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد:راستی آزمايی گزارش  دستگاه های 
اجرايی در حوزه اجرای قانون جوانی جمعيت در حال انجام است.

 ســومين نشســت قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمايــت از خانواده و 
جوانی جمعيت ســازمان بازرسی كل كشــور با حضور اعضای قرارگاه و 
فاطمه محمدبيگی رئيس فراكســيون جمعيت مجلس شــورای اسالمی 

برگزار شد.
در اين جلســه با اشــاره به اتمــام ارزيابی گزارش های واصله از ســوی 
دستگاه های اجرايی، عنوان شد كه سازمان بازرسی كل كشور در ارزيابی 
عملکرد دســتگاه ها در اجرای اين قانون از مرحله خوداظهاری عبور كرده 
و در مرحله راستی آزمايی است.بنابراين گزارش، از هفته گذشته بازرسان 
ســازمان بازرسی كل كشور در دســتگاه ها در حال راستی آزمايی پاسخ 
دستگاه ها هستند.رحمانيان قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور و رئيس 
قــرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمايــت از خانواده و جوانی جمعيت در 
اين نشســت با اشاره به اينکه برخی دستگاه ها اعالم كرده اند در خصوص 
اجرای قانون جوانی جمعيت آئين نامه های الزم را تهيه و برای تصويب به 
هيأت دولت ارســال كرده اند، خاطرنشان كرد: دولت بايد اهتمام بيشتری 
به موضوع جمعيت داشته باشد، درعين حال دستگاه ها نيز نبايد به صرف 
ارســال آئين نامه ها اكتفا كنند بلکه بايد پيگيری كنند تا دولت زودتر اين 

آئين نامه ها را بررسی كند.
وی با تأكيد بر اســتمرار نشست های مشــترك قرارگاه با مجلس شورای 
اســالمی اظهار كرد: مجلس شورای اســالمی بايد از دستگاه هايی كه در 

قانون برای آنها تکاليفی مشــخص شــده اين مطالبه را داشته باشد كه 
تاكنــون چه اقدامی برای نظارت بر اجرای ايــن قانون انجام داده اند.قائم 
مقام ســازمان بازرسی كل كشور در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعيت 
و حمايت از خانواده گفت: در اين قانون برای بيش از 50 دســتگاه دولتی 
و غيردولتی وظايفی تعريف شده است.رحمانيان ادامه داد: اين دستگاه ها 
بايد گزارش عملکرد شــش ماه خودشــان را به مجلس و شورای انقالب 
انقالب فرهنگی ارائه دهند كه به نظر می رسد تاكنون به اين وظيفه عمل 
نکرده اند و ضرورت دارد هرچه ســريع تر اقدامات الزم را انجام دهند.وی 
با اشــاره به برگزاری جلسات مستمر قرارگاه جوانی جمعيت و حمايت از 
خانواده اظهار كرد: برخی از دستگاه ها به مطالبه سازمان بازرسی پيرامون 
اعالم گزارش های انجام شــده پاســخ داده اند، كه بازرسان برای صحت 
سنجی اعزام شده اند و جمع بندی اوليه حکايت از اين دارد كه اعتبارات 
الزم برای دســتگاه های اجرايی مربوطه تخصيص داده نشــده و ضرورت 
دارد ســازمان مديريت بر اســاس تکاليف قانونــی در مهلت زمانی مقرر 
اعتبارات الزم را به دســتگاه های مربوطه به منظــور اجرای بهينه قانون 
اختصاص دهد.قائم مقام ســازمان بازرسی كل كشور با تاكيد بر اينکه در 
برخی از دســتگاه های اجرايی، دولتی و غيردولتــی عزمی بر اجرای اين 
قانون وجود ندارد، اظهار كرد: در همين راستا، سازمان بازرسی كل كشور 
بعد از اعالم هشــدار و تذكر به دســتگاه ها، نسبت به معرفی دستگاه های 
متخلف بــه مراجع ذيصالح قضائی و اداری بــه منظور تعقيب كيفری و 

مهر ادارای اقدام خواهد كرد. 

سازمان بازرسی اعالم کرد؛

راستی آزمایی گزارش  های مربوط به اجرای قانون جوانی جمعیت

سرکرده پای میز محاکمه اعتراف کرد 

حمایت سوئد از گروهک تروریستی حرکة النضال قابل توجه بعضی ها

در حــوزه امريــکا نيــز در حالــی دموكــرات 
در آســتانه شکســت در انتخابــات كنگــره و 
حتــی ســرنگونی دولــت بايــدن هســتند كــه در 
ــرای  ــی ب ــز وضعيــت مطلوب ــی ني ــه جهان صحن

ــدارد. ــا وجــود ن ــر آنه ــکا تحــت ام آمري
در اوكرايــن كــه روســيه رســما نقشــه ها و 
طرح هــای آمريــکا بــرای گســترش ناتــو را 
بــا ابتــکار جنــگ اوكرايــن نقــش بــرآب كــرده 
اســت. جــو بايــدن در حالــی راهــی غــرب اســيا 
ــر  ــازش و چت ــد س ــريع در رون ــای تس ــا ادع ب
ــران  ــه اي ــی علي ــترك عبری-عرب ــی مش هواي
شــد كــه رونمايــی از اوليــن نــاو دســته پهپادبــر 
ــوری  ــش جمه ــردی ارت ــی راهب ــروی درياي ني
اســالمی ايــران، بايــدن را بــه عقــب نشــينی از 
ــی  ــه پايان ــا وادار ســاخت و در بياني ــن ادعاه اي
ــی  ــود. نانس ــا نب ــخنی از آن ادع ــز س ــده ني ج
ــکا  ــدگان آمري ــس نماين ــس مجل ــی رئي پلوس
ــای  ــی ادع ــر در حال ــای اخي ــز طــی هفته ه ني
ــه تايــوان و حمايــت از جدايــی طلبــی  ســفر ب
آن از چيــن را ســر مــی داد كــه رزمايــش 
ــکا را  ــه آمري ــات حاكم ــا و هي ــی چينی ه نظام

ــن ســفر وادار ســاخت.  ــو اي ــه لغ ب
اســت  الزم  كــه  تحــوالت  ايــن  مجمــوع 
بعضی هــا بويــژه نســخه نويســان تــن دادن بــه 
ــا غــرب، منتقــدان رويکــرد  توافــق نيــم بنــد ب
رســانه های  روســيه،  و  چيــن  بــه  ايــران 
بيگانــه از جملــه فارســی زبانــان كــه ايــن 
روزهــا بــا برجســته ســازی ســيالب بــه دنبــال 
ايــران هســتند  از وضعيــت  نمايــی  ســياه 
ــان  ــند، نش ــته باش ــا داش ــر آنه ــروری ب و... م
ــکا  ــه آمري ــا و ن ــه اروپ ــروز ن ــه ام ــد ك می ده
ــن  ــز ت ــتند و  ج ــان نيس ــر جه ــم گي تصمي
ــی  ــی جهان ــه گراي ــد جانب ــل چن ــه اص دادن ب
گزينــه ای  آن  از  بخشــی  نيــز  ايــران   كــه 

در پيش رو ندارند. 

سرمقاله

جلســه دادگاه رســيدگی به پرونده حبيب فرج اهلل چعب 
ملقب به حبيب اسيود، سركرده گروهك تروريستی حركة 
النضال ديروز برگزار و سركرده اين گروهك پرده از حمايت 
هخای دولت و دســتگاه های امنيتی سوئد از اين گروهك 

تروريستی برداشت. 
در ابتدای جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده حبيب فرج اهلل 
چعــب از دادگاه و به درخواســت قاضی افشــاری، وكيل 
خانواده شهدای حوادث تروريســتی استان خوزستان كه 
توســط اين متهم، ملقب به »حبيب اســيود«، ســركرده 
گروهك تروريســتی »حركة النضال« به شــهادت رسيده 
بودنــد، با حضور در جايگاه به دفاع از آن ها پرداخت.وكيل 
خانواده شــهدای حوادث تروريســتی اســتان خوزستان، 
با اشــاره به اينکــه متهم حبيب فرج اهلل چعب ســركرده 
گروهك تروريســتی »حركة النضال« اقداماتی عليه اموال 
عمومی و خصوصی استان خوزستان اعم از ايراد خسارات 
بــه لوله های نفتی، ايراد خســارت در پی بمب گذاری در 
مقابــل بانك خصوصی و ... كرده اســت، گفــت: متهم از 
ابزار جنگی اعم از بمب، نارنجك، ســالح كالشينکف برای 
انجام جنايات خود اســتفاده كرده است.وی افزود: متهم با 
بمب گــذاری در اماكن عمومی به نام آزادی اقوام مختلف 
كشــور را به شهادت رسانده است.وكيل خانواده های شهدا 

اظهار كرد: از محضر رياست دادگاه و از طرف وكالی خود 
تقاضای اعمال اشد مجازات را برای متهم دارم.

در ادامه جلســه با درخواســت قاضی افشــاری، نماينده 
دادســتان با حضور در جايگاه با بيان اينکه كشــور سوئد 
جوالنــگاه، مامن و پناهــگاه گروهك های تروريســتی از 
قبيــل پژاك، حركة النضال و گروهــك منحوس منافقين 
است،گفت: حبيب فرج اهلل چعب شهروند اين كشور است 
و مورد حمايتشــان قــرار دارد در صورتــی كه وی دارای 
اعالن قرمز و تحت تعقيب مجامع بين المللی بود.نماينده 
دادستانی گفت: حبيب فرج اهلل چعب در سال 2019 برای 
شركت در كنفرانس گروهك های تروريستی عازم لهستان 
شــد و به دليل اعالن قرمز، توسط مقامات كشور لهستان 
دستگير شد، اما با اعمال نفوذ و ورود مستقيم دولت سوئد 
و حمايت و البی گری دولت آمريکا، وی با پرواز اختصاصی 
به سوئد بازگشــت تا به فعاليت های تروريستی خود ادامه 
دهد.وی افزود: متهم برای اجرای نقشــه های خود ساعت 
10 صبح را انتخاب كرده بود تا پس از اقدامات تروريستی 
تلفات انسانی و قربانيان بيشتری را به جامعه تحميل كند.
در ادامه جلســه دادگاه، قاضی افشــاری خطاب به متهم 
با بيان اينکه براســاس كيفرخواســت صادره، ادله، اسناد، 
گزارشــات ضابطان و مامــوران امنيتی كشــور، فيلم ها و 

تصاوير اقدامات تروريســتی و همچنين اقاريرتان، به اتهام 
افســاد فی االرض از طريق تشــکيل، ســركردگی، اداره 
گروهك و اجرای عمليات های تروريســتی در كشور متهم 
هستيد، از وی خواست تا درخصوص اتهامات وارده نسبت 
به خود دفاع كند.ســپس فيلمی از سالح به دست گرفتن 
متهم و همدستانش در استان خوزستان پخش شد كه اين 
اقدام برای ايجاد ارعاب مــردم در فضای مجازی محلی و 

شبکه های بيگانه منتشر شده بود.
قاضی از متهم پرسيد: شما ساكن و تبعه سوئد و همچنين 
مورد حمايت مقامات امنيتی و دولت كشــور سوئد بودی، 
اين موارد را قبول داری؟متهم پاســخ داد: بله، بنده ساكن 
و تبعه كشــور سوئد هستم، دولت و مقامات امنيتی كشور 
ســوئد از من حمايت می كنند و دســتگاهی به من دادند 
كه در صورت احســاس خطر دكمه آن را فشــار دهم تا با 
آالرمی كه به ماموران امنيتی دولت سوئد می دهد، هر جا 
كه باشــم آن ها من را نجات دهند. در ادامه جلسه دادگاه، 
فيلمی از اقدامات تروريســتی متهم حبيب فرج اهلل چعب 
در خصــوص بمب گذاری در ســاختمان فرمانداری اهواز، 
اداره مسکن و شهرسازی اهواز، اداره سرمايه و بودجه اهواز 
و شعبه بانك ســامان در اهواز منتشر شد كه سه عمليات 
از اين موارد در يك روز و در ســاعت 10 صبح و در حضور 

اكثريت مردم در اين اماكن انجام شــده بود.قاضی افشاری 
از متهم پرســيد: سعيد حميدان و زمان سليمانی در حال 

حاضر كجا هستند؟
متهم پاســخ داد: ايــن افراد به همراه ناجــی محمد زاده 
در حال حاضر در كشــور ســوئد و تحت حمايت دولت و 
نيرو های امنيتی اين كشور هســتند.قاضی با اشاره اقارير 
متهم گفت: سركرده گروهك تروريستی »حركة النضال« 
اقرار كرده اســت با ســرقت برای خود منبع مالی تامين 
می كرده و دست به اقدامات تروريستی زده است.وی ادامه 
داد: متهم به راه اندازی شاخه نظامی محی الدين آل ناصر 
در شبکه اورينت، اعتراف و اعالم كرده است كه هدف از راه 
اندازی اين شاخه نظامی حمله به اهداف نظامی، اقتصادی 
و عمومــی ايران بــود و مردم را هدف قــرار می داد.قاضی 
افشــاری گفت: متهم در اقارير خود معترف شده است كه 
با سرويس های اطالعاتی عربستان همکاری داشته و برای 
انجام جنايات خود از آن ها سالح دريافت می كرده است. آيا 
اقارير خود را قبــول داری؟متهم گفت: تمام اقدامات خود 
را كتبــا اعالم كرده ام و همه را قبول دارد.حجت االســالم 
و المســلمين قاضی افشــاری با اعالم پايان اين جلسه از 
دادگاه، گفت: متعاقبا زمان برگزاری جلســه بعدی دادگاه 

باشگاهخبرنگاران اعالم خواهد شد. 
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شرح مختصر موضوع مناقصه : پروژه احداث ساختمان سرور و مرکز کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی آبفای گیالن با سازه Lsf   - شهرستان رشت2

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد  : از تاریخ   1401/05/10  الی  31401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  9/30 صبح   روز  چهارشنبه  مورخ  1401/05/26   

زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت  10/30 صبح   روز  چهارشنبه  مورخ  1401/05/26

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ  1401/05/10  می باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه 4
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .) ضمنًا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحویل دهند( اطالعات تماس 
سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  اطالعات   -  279 داخلی   013-33321054 مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه 

01333251136 تهران 1456

شبا 5 شماره   3720 شعبه  کد  رشت  محتشم  شعبه  ملی  بانک   0108102328005 شماره  حساب  به  که  است  ریال(  میلیون  )یک  ریال   1/000/000 مناقصه  اسناد  قیمت 
IR 020170000000108102328005  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه :  2/628/855/000   ریال ) نوع تضمین صرفًا ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق مشارکت بی نام بر اساس آیین نامه 6
تضمین برای معامالت دولتی شماره  123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 می باشد (

مبلغ برآورد :  52/577/040/390  ریال  مبنای برآورد اولیه : فهرست بها پایه سال 1401 نوع فهرست بها :  ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی . 

رشته پیمانکار : ابنیه  ) رعایت بند 2  بخشنامه شماره 1401/167108  مورخ 1401/04/11 سازمان برنامه و بودجه کشور ، توسط پیمانکاران پایه پنج الزامی  می باشد (7

ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی )HSE( در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد .8

محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات دو درصد پدافند غیر عامل و پرداخت به صورت اسناد خزانه ، اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد.9

دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه آب10

11  www.abfa-guilan.ir  : سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن         -              http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات

مهلت اعتبار پیشنهاد : سه ماه ) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد (12

هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور  به عهده برنده مناقصه می باشد .13

-تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09    - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/10

)آگهی مناقصه عمومی((

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

ت اول
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید:

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه 
جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان

-  تلفن: 31201522-076، فاکس دبیر خانه: 31201402 - 076
ثبت:1954      ش  شرکت:10101335577   شناسه  اقتصادی:411143589315    کد  هرمزگان:  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشخصات   -

کدپستی:79136-75115
- محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان - دفتر امور تدارکات و انبارها

- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

)www.setadiran.ir( .میباشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -

شماره مناقصهموضوعردیف

لیست 1 طبق  هرمزگان  استان  حوزه شرق  محدوده  در  مشترکین  کابل سرویس  اصالح  و  کنتور  تعویض  انشعاب،  نصب  عملیات  انجام 
نهصد و چهل و دو هزار و سیصد و یک  و  میلیارد و ششصد و چهار میلیون  بیست و دو  برآوردی  با قیمت  اسناد  و شرایط پیوست 

)22.604.942.301(  ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.630.247.115 ریال         مدت زمان انجام کار: 12 ماه                پیش پرداخت: ندارد

35-1401
)تجدید(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

آگهی  مزایده امالک
)تجدید مزایده(

امور حقوقی و قراردادها
سازمان همیاری و شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد

سازمان همياري شهرداریهاي استان كهگيلویه و بویراحمد در نظر دارد  نسبت به برگزاري مزايده به شرح ذيل اقدام نمايد .
1 -شرح مزايده : قطعه زمین واقع در شهر ياسوج به شرح :

رسمی  کارشناس  نظريه  طی  شده  مشخص  اربعه  حدود  با  مربع  متر   1800 مساحت  به  زاگرس  بیمارستان  جنب  آباد  نجف  در  واقع  زمین   1-1
دادگستری به شماره نامه 401/111/ق مورخ 1401/01/28

1-2- زمین واقع در شهرک جهاد به مساحت 834 متر مربع با حدود اربعه مشخص شده طی نظريه کارشناس رسمی دادگستری به شماره نامه 
401/110/ق مورخ 1401/01/28

2 - مهلت دريافت اسناد : از 1401/05/10 تا پايان وقت اداري 1401/05/18 مي باشد . 
3 - محل دريافت اسناد : ياسوج -گلستان ششم، پالک 19، طبقه همکف واحد حقوقی و قراردادها و جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید با 

شماره 07433233424 )جناب آقای پورشريفی(  تماس حاصل نمايید . 
4 - نرخ کارشناسی زمین : 

4-1 نجف آباد جنب بیمارستان زاگرس  به ازای هر متر مربع 24/000/000 ريال و جمعا به مبلغ 43/200/000/000 ريال
4-2 شهرک جهاد جمعا به مبلغ 20/850/000/000 ريال

5-  میزان سپرده شرکت در مزايده : يک فقره چک تضمین شده معادل 10% قیمت پیشنهادی صادره از بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز 
از بانک مرکزي در وجه سازمان همیاری شهرداريهای استان به شناسه ملی 14000118546 می باشد.

6 - مدت اعتبار پیشنهادات :3 ماه 
7 - تاريخ و مکان تحويل اسناد : صرفا روز  شنبه مورخ  1401/05/22 تحويل واحد حقوقی سازمان واقع در طبقه همکف گردد و رسید آن دريافت 

شود. در صورت پست شدن پیشنهادات مسئولیت پست آن بر عهده مزايده گر می باشد.
8- زمان بازگشايي اسناد : روز دو شنبه مورخ 1401/05/24 راس ساعت 10 صبح می باشد.

 هزينه درج آگهي و کارشناسی قیمت بر عهده برنده مزايده مي باشد . 
 پیشنهادات می بايست در پاکت سر بسته تحويل داده شود.

رئيس قوه قضاييه به ســازمان بازرسی و مســئوالن قضايی استان های سيل زده 
دستور داد تا با جديت بيشتر ابعاد حوادث را مورد نظارت و ارزيابی قرار دهند.

حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای، در پيامی ضمن عرض تسليت به 
بازماندگان حادثه مخّرب و خســارت بار سيل در برخی نقاط كشور، به سازمان 
بازرسی كل كشور و مسئوالن قضايی استان های سيل زده دستور داد تا با جديت 

بيشتر ابعاد حوادث را مورد نظارت و ارزيابی قرار دهند.
متن اين پيام به شــرح ذيل اســت:حادثه تأثرانگيز سيل مخرب در برخی نقاط 
كشــور كه به درگذشــت و مجروحيت تعــدادی از مردم عزيز و داغدار شــدن 
خانواده هــا انجاميــد، مايه ی اندوه و تألم گرديد. اينجانب ضمن عرض تســليت 
به بازماندگان محترم حوادث اخير و آرزوی ســالمتی و بهبودی مصدومين اين 
حوادث، از مســئولين قضايی استان های مربوطه و ســازمان بازرسی كل كشور 
می خواهم با حضور در مناطق سيل زده، بصورت مجدانه و پيگيرانه ابعاد و زوايای 
گوناگــون موضوع را ارزيابی نمايند تا در خصوص قصور يا تقصير احتمالی برخی 
از متوليان و دست اندركاران مسئول، برخورد های قانونی مقتضی از سوی دستگاه 
قضايی انجام گيرد. الزم به ذكر اســت سازمان مديريت بحران كشور از 69 فوتی 
و 45 مفقودی در حوادث ناشــی از ســيالب های اخير در كشور خبرداد.از ميان 
69 نفر فوتی، 6 نفر تبعه عراقی و از 45 نفر مفقودی، 3 نفر تبعه عراقی هستند.

در سيالب های اخير 39 نفر مصدوم شدند.در اين مدت 20 هزار منزل مسکونی 
دچار تخريب شده است.24 استان كشور درگير سيل و آب گرفتگی شد. 

از سوی ديگر رئيس شورای اســالمی شهر تهران با اشاره به اينکه شهرداری برای 
مديريت ســيالب تجهيزات خود را در اختيار امامزاده داود گذاشت، گفت: ما نبايد 
آبخيزداری ها را فراموش كنيم و بايد از آب روان استفاده شود و اجازه ندهيم هدر 
برود. مهدی چمران رئيس شــورای شــهر تهران با بيان اينکه در گذشته نيز سيل 
فاجعــه باری در اين منطقه اتفاق افتاده بود، تصريــح كرد: در آن حادثه نيز تعداد 
تلفات بسيار زياد بود و در حادثه اخير نيز تعدادی از افراد جان خود را از دست دادند.

از سوی ديگر مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: مسير آبراهه با يك كانال 
بتنی با ابعاد كم تغيير پيدا كرد و ابعاد دره پيرامون امامزاده داوود ســطح مقطع 
كوچکتری به خود گرفت كه اين كوچك شدن مقطع سبب شد تا سيالب داخل 

اين كانال تماما وارد نشــود.به گزارش تسنيم علی  بيت اللهی، عضو هيئت  علمی 
مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرســازی بارندگی های امسال به ويژه در استان 
تهران و در مجاورت كالنشــهر تهران مجددا خطر سيالب و كاهش مخاطرات و 
ضرورت انجام اقدامات پيشگيرانه را برای مسئوالن و دست اندركاران گوشزد كرد ، 
گفت: بعد از ســيالب های ســال 98 و  تخريب گسترده ای كه برجای گذاشت و 
راهکارهايی كه ارائه شدند و عملياتی نشدند، ضرورت اقدامات پيشگيرانه سيالب 
ضروری به نظر می رســد.  وی يادآور شد: شهر تهران به واسطه وجود ارتفاعات 
شمالی و دره رودهايی واقع در 11 حوضه آبريز كه وسيع ترين آن در شمال غرب 
و دره كن با 220 كيلومتر مربع تا كم وسعت ترين آن به طول 7 كيلومتر مربع به 
شکل موازی در شمال شهر تهران مناطق مختلف تهران را در مناطق يك، 2، 5 
و 22 به شــکل مستقيم در معرض خطر قرار داده است.   بيت اللهی توضيح داد: 
چنانچــه بارندگی های رگباری ناگهانی در همــه اين حوضه های آبريز منتهی به 
شهر تهران رخ بدهد از چند جبهه خطر سيالب، شهر تهران را درگير خواهد كرد 
كه مديريت اين سيالب ها در زمان رويداد بسيار دشوار است. برای اينکار اقدامات 
پيشــگيرانه مقابله ای با خطر ســيالب قابل انجام است. يکی از راهکاهاری موثر، 
راه اندازی هشــدار ســيل و كارهای متعددی برای كاهش سرعت سيل و قدرت 

تخريبی سيالب است كه بايد فوری در دستور كار دست اندركاران قرار بگيرد.

رئیس قوه قضاییه دستور داد:

 ابعاد حوادث اخیر با جدیت 
مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد

ادامه از صفحه 1


