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مقاله ای از احمد آل یاسین درباره سیاست های برنامه هفتم توسعه 

آرزوهای دست نیافتنی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی سیاست های کالن برنامه هفتم توسعه را 
برای مقام رهبری ارسال کرده و این سیاست ها از سوی ایشان ابالغ شده است. 
پرسش اصلی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از ادبیات 
برنامه نویسی و ادبیات توسعه،  ۲۶ فقره سیاست های کالن برنامه هفتم توسعه را 
برای چه فضایی، چه جمعیتی، چه مکانی، چه وضعیتی و بر چه بستری و با چه 
درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی و استوار بر چه آینده نگری و با چه بودجه و 

امکاناتی تهیه و  برای باالترین مقام کشور ارسال کرده  است؟

آیا سال ۲۰۲۲ رکورد 
خشکترین سال را ثبت می کند

خشکسالی به وسعت 
چین، اروپا و آمریکا

|پیام ما| آخرین روزهای تابستان است؛ تابستانی گرم 
ماه  سه  در  جهان.  نقاط  از  بسیاری  برای  و خشک 
گذشته اروپا و بخش هایی از چین با افزایش قابل 
توجه دما روبه رو بودند، همزمان وضعیت خشک آب و 
هوا میلیون ها نفر در آفریقا را با خطر گرسنگی مواجه 
کرد و کمبود بارش در غرب آمریکا باز هم ادامه یافت و 

آتش جنگل ها را تندتر کرد.

دفاع فرمانده از پلیس
رئیس قوه قضاییه به دادگستری، دادستانی و پزشکی قانونی نسبت  به بررسی ابعاد پرونده مرگ مهسا )ژینا( امینی دستور داد

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ هرگونه قصور و تقصیر ماموران در پرونده مرگ مهسا امینی را رد کرد

 سرازیر شدن فاضالب به چشمه آبگرم در استان قزوین صنعت گردشگری و محیط زیست را تهدید می کند وقت تجدیدنظر است 

چشمه ها فاضالب شدندچشمه ها فاضالب شدند
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۲ادامه در صفحۀ

 برگزیدگان جشنواره 
امین الضرب معرفی شدند 

جایزه اول گزارش توصیفی
به خبرنگار »پیام ما« رسید 

پنجمین جشنواره امین الضرب نفرات برتر خود را شناخت. 
در این جشنواره که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد؛ 
گزارش  بخش  در  ما«  »پیام  روزنامه  از  روستا  زهرا 
توصیفی رتبه نخست را کسب کرد. روستا در گزارشی با 
عنوان: »آب مهمتر از شناسنامه است« زندگی ساکنان 

حاشیه تاالب خشکیده هامون را توصیف کرده بود. 

۴

5ادامه در صفحۀ

| نماینده پیشین مجلس |

| جالل میرزایی |
حکمرانی روستا را دریابیم

چند روزی از فاجعه دلخراش مرگ مهسا 
امینی می گذرد. در شرایطی که نزدیک به یک 
هفته از وقوع این فاجعه دردناک می گذرد، 
با  و مرتبط  از مقامات مسئول  حتی یکی 
امینی و  از خانواده دردکشیده  پرونده  این 
میلیون ها شهروند ایرانی که احساسات شان 
در پی مرگ مهسا )ژینا(  به شدت جریحه دار 
شده، پوزش نخواسته است. نشانه ای هم  از 
تغییر رویکرد پلیس دیده نمی شود. حال 
آن که شخصًا معتقدم این دومی یعنی لزوم 
تغییر رویکرد و کنار گذاشتن سیاست ها و 
راهبردهای اشتباه در بحث حجاب و عفاف، 
است که  حالی  در  این  است.  مهم  بسیار 
مردم چندان منتظر پوزش خواهی مسئوالن 
هستند.  رویکرد  تغییر  خواستار  و  نیستند 
در این میان اما باز می بینیم به عنوان مثال، 

نظام  که  است  آن  از  حاکی  جهانی  تجربه 
)آمرانه(  دستوری  و  پایین  به  باال  برنامه ریزی 
زمان بر  و  پرهزینه  بسیار  و  نبوده  موفقیت آمیز 
رویکردهای  از  باید  دلیل  همین  به  است. 
همه  نمایندگان  فعال  )مشارکت  مشارکتی 
سیاستگذاری  فرآیند  در  دست اندرکاران کلیدی 
دوسویه  برنامه ریزی  نظام  و  برنامه ریزی(  و 
)رویکرد برنامه ریزی پایین به باال و سپس باال به 
پایین( استفاده کرد که شانس موفقیت بیشتری 

است. هزینه تر  و کم  دارد 

| کارشناس حوزه توسعه روستایی |

| سید ابوالفضل میرقاسمی |

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی 
برای مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره401/14      

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

نوبت اول

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد1-دستگاه مناقصه گزار:

یاسوج- بلوار مطهری، خیابان راهداران ، پایین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره ۲ شرکت گاز واحد امور پیمانها۲-نشانی دستگاه مناقصه گزار:

خدمات عمومی و پشتیبانی در سطح استان3-موضوع مناقصه:

۲09.444.540.37۶ )دویست و و نه میلیارد و چهارصد و چهل و چهار میلیون و پانصد و چهل هزار و سیصد و هفتاد و شش ریال(4-مبلغ برآورد اولیه:

یکسال شمسی5- مدت پیمان:

۶-نوع و مبلغ تضمین:
10.500.000.000ده میلیارد و پانصد میلیون ریال که می بایست مطابق مصوبه شماره 1۲340۲/ ت 50۶59 ه مورخ 1394/9/۲7 هیات 

محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و درصورت نقدی به حساب شماره 4101119744111855 بانک مرکزی واریز گردد.

از تاریخ 1401/0۶/۲۲ لغایت 1401/0۶/۲7 از طریق سامانه ستاد7-توزیع اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت 14 مورخ 1401/07/10 از طریق سامانه ستاد  8-آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی:

به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی)۶0( را کسب نموده باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( ارسال می گردد.9-نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه :

پس از ارزیابی کیفی اعالم می گردد.10-بازگشایی پاکات مناقصه:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام می گردد.11-مکان دریافت و تحویل اسناد:

1۲- سایر شرایط:
دارای کارت رتبه بندی از سازمان تعاون ، کار و امور اجتماعی در رابطه با موضوع فوق الذکر- دارای ظرفیت آزاد کاری تخصص و سابقه کاری مرتبط و صالحیت ایمنی

ضمنًا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شركت گاز استان كهگیلویه وبویر احمد nigc-kb.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات   iets.mporg.ir   قابل مشاهده می باشد

 شماره )تلفکس(تماس : دفتر امور پیمانها 074333۶۲77
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تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/۲9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/30

و  طبیعی  منابع  مدیرکل   - جنوبی  خراسان 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: براساس اجرای 
عرضه   و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون 
مسکن، از سال گذشته بیش از هزار هکتار زمین 
 به صورت رایگان به این بخش واگذار شده است.
علیرضا نصرآبادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
براساس قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف 
است نسبت به مطالعه و مکان یابی برای تامین 
توسعه  انواع طرح های  قالب  در  نیاز  مورد  اراضی 
توسعه  اولویت  )با  متصل  صورت  به  شهری 
مجتمع های مسکونی،  منفصل)ایجاد  درونی(، 
شهرک ها و شهرهای جدید( و همچنین توسعه 
با  سرزمین  پهنه  در  موجود  سکونتگاه های 

کند. اقدام  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط   رعایت 
وی بیان کرد: تمام وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی 
و شرکت های دولتی که 100 درصد سرمایه و سهام 
به  نسبت  مکلفند  است  دولت  به  متعلق  آن ها 
واگذاری رایگان اراضی در اختیار که در چارچوب 
دارد. قرار  قانون  این  موضوع   مکان یابی های 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در بخش اجرای قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن سال گذشته 833 
هکتار زمین برای ساخت مسکن ملی واگذار شد، 
تصریح کرد: در سه ماهه ابتدای امسال نیز بیش از 
۲0۲ هکتار زمین واگذار شده، که این موضوع کمک 
شایانی در اجرای نهضت مسکن ملی داشته است.

لرستان-  مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: 
طی بازدید میدانی در ارتفاعات پناهگاه حیات وحش 
سفید کوه ازنا جانمایی هوشمندسازی این پناهگاه 
انجام شد.علی ساالروند امروز در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: هوشمندسازی پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا 
بخشی از طرح هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت 
لرستان است که از طریق دوربین های نظارتی با کیفیت 
4k و قدرت زوم بسیار باال در این پناهگاه امکان پایش 
عرصه های  حریق  وحش،  حیات  وضعیت  آنالین 
 احتمالی و تخلفات محیط زیستی را فراهم می کند.

داد:  ادامه  لرستان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
حدود ۲5  وسعتی  با  ازنا  سفیدکوه  وحش  حیات 
دلپذیر،  هوای  و  آب  با  زیبا  منطقه ای  هکتار،  هزار 
در  عمیق،  دره های  و  مرتفع  نسبتًا  دارای کوه های 
شمال منطقه حفاظت شده اشترانکوه قرار گرفته که 
شامل  متنوع  اقلیم  دارای  ویژگی،  همین  دلیل  به 
در  معتدل  و  در سفیدکوه کوچک  سرد کوهستانی 
سفیدکوه بزرگ است.وی عنوان کرد: قوچ و میش 
این  حیات وحش  گونه های  اصلی ترین  از  وحشی 

می روند. شمار  به  منطقه 

۱۰۰۰ هکتار زمین از منابع طبیعی به ساخت مسکن
  در خراسان جنوبی اختصاص یافت

انجام جانمایی هوشمندسازی پناهگاه 
 حیات وحش سفیدکوه ازنا

کرمانشاه - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمانشاه از اجرای طرح "کاداستر" در 
داد. خبر  استان  طبیعی  منابع  از  درصد   97 
اظهار  ایسنا،  با  وگو  در گفت  انشاهللا کوالنی   
منابع  عرصه های  مساحت  مجموع  کرد: 
هزار   ۶1۶ و  میلیون  یک  استان  طبیعی 
در  کاداستر  طرح  تاکنون  که  است  هکتار 
سطح یک میلیون و 5۶8 هزار هکتار از این 
طبیعی  منابع  درصد   97 معادل  عرصه ها، 
اشاره  با  کوالنی  است.  شده  اجرایی  استان 
استان  در  جنگل  هکتار  هزار   5۲8 وجود  به 
در  کاداستر  طرح  اجرای  گفت:  کرمانشاه، 
است. رسیده  اتمام  به  استان   جنگل های 

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
پایان  تا  بود  قرار  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
شهریور ماه اجرای طرح کاداستر در عرصه های 
برسد، گفت:  پایان  به  استان  طبیعی  منابع 
اداره ثبت اسناد و امالک استان قول داده بود 
تا پایان شهریور کار صدور اسناد کاداستری را 
در منابع طبیعی استان به پایان برساند که به 
 دلیل مشکالتی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
هرچه  کرد:  امیدواری  ابراز  وی   
در  کاداستر  طرح  اجرای  سریعتر 
برسد. اتمام  به  استان  طبیعی   منابع 
جهت  در  را  کاداستر  طرح  اجرای  کوالنی 
عنوان  تاثیرگذار  طبیعی  منابع  از  حفاظت 
طرح  این  اجرای  با  کرد:  امیدواری  ابراز  و 
امکان  و  شده  تکلیف  تعیین  طبیعی  منابع 
این سرمایه های  به  دست اندازی سودجویان 
اجرای  کرد:  تاکید  وی  کم  شود.  خدادادی 
تک  سند  صدور  به  منجر  کاداستر  طرح 
می شود  طبیعی  منابع  اراضی  برای  برگ 
حدود  تعیین  و  دولت  مالکیت  تثبیت  که 
مستثنیات از مهمترین مزیت های این طرح 
اختالفات  می توان  هم  آن  طریق  از  و  است 
به  تعرض  امکان  هم  و  کرد  رفع  را  ملکی 
رساند. حداقل  به  را  دولتی  و  ملی   اراضی 

طرح  اجرای  صورت  در  داد:  ادامه  کوالنی 
میزان  به  دولت  طبیعی،  منابع  در  کاداستر 
امکان  و  داشته  اشراف  خود  مالکیت 
کمترین  در  نیز  استعالمات  به  پاسخگویی 
زمان فراهم خواهد شد که این موضوع امکان 
را  منابع طبیعی  در عرصه های  سرمایه گذاری 

کرد. خواهد  تسهیل  سرمایه گذاران  برای 

اجرای طرح "کاداستر" 
در ۹7 درصد 

 از منابع طبیعی کرمانشاه

چرای بی رویه دام ها و وجود چاه های غیرمجاز از تاالب 
پریشان که روزگاری اکوسیستم گونه های بسیاری از 
پرندگان و آبزیان بوده، پهنه ای خشک ایجاد کرده که با 
تبدیل به کانون ریزگرد، حیات مردم منطقه را به مخاطره 
می اندازد و گویا برای احیاء آن فرصت چندانی باقی نمانده 
که در درازمدت به آن پرداخته شود. تاالب پریشان یکی 
از تاالب های بزرگ و برجسته استان فارس است که 
طی سال های اخیر وضعیت ناگواری پشت سر گذاشته 
 و تجربه تلخ کم آبی و خشکی را به چشم دیده است.
استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، وجود هزار چاه 
کشاورزی که حداقل یک سوم این چاه ها غیرمجاز 
را  زیرزمینی  منابع  از  بی حساب  استفاده  هستند، 
دام  هزار   5۲ وجود  همچنین  است،  کرده  تشدید 

آنان در حریم این تاالب، پریشان  و چرای بی رویه 
به روز بیشتر کرده است و  را روز  این تاالب  احوالی 
از مصادیق بی توجهی به وضعیت این دریاچه است. 
مشکالت  و  شده  ریزگرد  کانون  پریشان،  اینکه  تا 
در  برای مردم کازرون که  را  زیست محیطی عمده ای 
مجاورت این تاالب زندگی می کنند، ایجاد کرده است. 
برنامه هایی نظیر کنترل چرا و مسلوب کردن چاه های 
غیرمجاز همچنین انتقال آب از سد نرگسی، برای این 
تاالب در نظر گرفته شده اما به نظر می رسد شرایط 
زیست محیطی منطقه نیازمند اقدامی فوری و به هنگام 
 است و گذر زمان باعث تشدید این بحران می شود. 
نبی اله مرادی معاون محیط زیست استان فارس با 
اشاره به آخرین جلسه ستاد احیای تاالب های استان 

فارس گفت: این ستاد، هر دو ماه، یکبار به ریاست 
استاندار تشکیل می شود و در آخرین جلسه ممنوعیت 
چرای دام در حریم تاالب پریشان مورد بررسی قرار 
شهرستان کازرون  تامین  شورای  شد  مقرر  و  گرفت 
به وضعیت  اشاره  با  باشد.مرادی  این موضوع  پیگیر 
چاه های غیرمجاز در اطراف تاالب گفت: تاکید استاندار 
این است که ساالنه 15 درصد از  چاه ها پر و مسلوب 
المنفعه شود و اولویت با حوضه آبریز تاال ب ها است. 
معاون محیط زیست استان فارس اظهار داشت: در 
حال حاضر 1000 چاه در اطراف تاالب وجود دارد که از این 
تعداد بیش از 300 چاه غیرمجاز است. وی بیان کرد: 
کنتور دار شدن چاه های مجاز برای اینکه آب به صورت 
حجمی به کشاورزان ارائه شود و بیش از پروانه، بهره 
برداری صورت نگیرد از دیگر مصوبات این ستاد بود که 
تا پایان سال 140۲ توسط سازمان آب منطقه ای و جهاد 
کشاورزی باید انجام شود. معاون محیط زیست استان 
آب های  از  برداشت  خاطرنشان کرد: کاهش  فارس 
زیرزمینی منطقه، تخصیص ۲0 میلیون مترمکعب آب 
از سد نرگسی و انتقال به پریشان است، راهکارهایی 
شد. گرفته  نظر  در  تاالب  احیای  برای  که   است 

مرادی با اشاره به نقشه راه احیای تاالب ها گفت: در 
حال حاضر دانشگاه تهران نقشه راه تاالب را ترسیم 
کرده و با کمک مردم، سمن ها و مسئوالن می تواند 

به اجرا درآید.

 پریشان  احوالی تاالبی در شرق کازرون

     شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید کودهای شیمیایی 
شامل: ۱- کود سولفات آمونیوم ۲۱ درصد ایرانی ۱۰۰تن )ترجیحًا ارومیه (-۲- کود سولوپتاس ۰،۰،5۱ 
ایرانی 5۰تن )کاوان پتاس،جنوبگان، ایساتیس،شیمی کرد(-۳-  کود مونوآمونیم فسفات)۱۲،۶۱،۰( 
۲۰تن )چینی(، مورد نیاز مزارع از طریق  مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان فروش می توانند 
ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز -خیابان 
را  ارتش نبش کوچه شماره۱۲)شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان(قیمت پیشنهادی خود 
مطابق برگ شرایط تا ساعت۱۲روز  دوشنبه مورخ۱۴۰۱/7/۴ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان 
برگزاری مناقصه ساعت ۱۲:۳۰ همان روز در دفتر مركزی شركت خواهد بود و حضور متقاضیان در 

زمان بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

تلفن تماس:  034-32758001

آگهی مناقصه خرید کود 
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رئیس قوه قضاییه نیز در بخشی از نشست 
شورای عالی قضایی به فاجعه مرگ مهسا 
)ژینا( امینی پرداخت و با اشاره به این که 
چگونگی مرگ این دختر ۲۲ ساله در دست 
و  فراگیر  بسیار  »همدردی  است،  بررسی 
مردم  از سوی  امینی  خانواده  با  دلسوزانه 
پسندیده«  بسیار  »امری  را  مسئوالن«  و 
توصیف کرد و گفت: »این مقوله از روحیه 
نشأت  دینی  آموزه های  از  و  دوستی  نوع 
از  اژه  ای  محسنی  غالمحسین  می گیرد.« 
این خبر داد که قوه قضاییه این پرونده را 
با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و 
با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان 
پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع 
مرگ مهسا )ژینا( امینی، بیان کرد: در این 
قانونی  پزشکی  در  اولیه  اقدامات  راستا 
صورت گرفته است؛ نمونه برداری های الزم 
است؛  شده   ارسال  آزمایشگاه  به  و  انجام 
بررسی های  طریق  از  تا  ماند  منتظر  باید 
شود.«  حاصل  نتیجه  تخصصی،  و  دقیق 
او گفت: »به مراجع قضایی دستور داده ام 
که بررسی های همه جانبه پیرامون موضوع 
جان باختن خانم امینی از مقطع و محلی 
و  گیرد  انجام  کردند،  هدایت  را  او  که 
به  نیز  خصوصی  و  عمومی  دوربین های 
طور دقیق بررسی شوند.« محسنی اژه ای 
از دستور دیگر خود به دادستان تهران برای 
پیگیری این پرونده خبر داد و گفت: »این 
اسالمی  جمهوری  نظام  افتخارات  جزو 
است که چنانچه حادثه و اتفاقی رخ دهد، 
با دقت موضوع  و  نمی شود  رد  آن  کنار  از 
نمی کند که  تفاوتی  و  می کند  رسیدگی  را 
موضوع این اتفاق مرتبط با کدام دستگاه 
باشد.« محسنی اژه ای همچنین به خانواده 

موضوع  که  داد  اطمینان خاطر  امینی 
جان باختن دخترشان با دقت و سرعت و 
پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگری 
تحقیقات  و  بررسی ها  نتیجه  و  می شود 
بدون هیچ گونه مالحظه ای اعالم می گردد. 
خطاب  دیگر  بار  پایان  در  اژه ای  محسنی 
تهران،  استان  دادگستری  رئیس کل  به 
سایر  و  قانونی  پزشکی  تهران،  دادستان 
نهایت  با  کرد  تاکید  ذیربط  دستگاه های 
و  تحقیقات  سریع تر،  هرچه  و  دقت 
بررسی های جامع، کامل و همه جانبه خود 
را در خصوص موضوع جان باختن مرحومه 
نتیجه  اساس  بر  تا  دهند  انجام  امینی 
حسب   _ بود  که  آنچه  هر   _ تحقیقات 

شود. اقدام  قانون، 
همزمان با این سخنان رئیس قوه قضاییه 
اما فرماندهی انتظامی تهران  بزرگ نیز در 
خبرنگاران  روبه روی  خبری  نشست  یک 
پرونده  این  گوناگون  ابعاد  از  و  نشست 
گفت. آن هم در  حالی که حدود یک هفته 
از بازداشت مهسا )ژینا( امینی و دو، سه 
روزی از درگذشت و خاکسپاری این دختر 
جوان می گذرد. با این حال در شرایطی که 
خبری،  نشست  این  برگزاری  از  پیش  تا 
از  پوزش خواهی  در  مقام ها، کالمی  دیگر 
خانواده امینی و میلیون ها ایرانی به زبان 
نیاورده  بودند، انتظار می رفت تا مگر باالخره 
به عنوان  بزرگ  تهران  انتظامی  فرماندهی 
مسئول اصلی درگیر این پرونده از خانواده 
امینی و شهروندان ایرانی دل آزرده پوزش 
بخواهد و دلجویی کند. اما سردار حسین 
رحیمی اما چنین نکرد و همچون دیگرانی 
که مسئولیت دارند، حاضر نشد مسئولیت 
مرگ ژینا را بپذیرد. مسئولیتی خطیر که 

بخش بزرگی از شهروندان معتقدند حتی 
مقام های  دوش  بر  جزایی  به لحاظ  اگر 
قضایی  و  انتظامی  و  امنیتی  و  سیاسی 
این  که  حقوقی  جایگاه  به خاطر  نباشد، 
اشخاص در اختیار دارند، بر دوش آنهاست. 
فرماندهی انتظامی تهران  بزرگ اما نگاهی 
با  نه تنها  که  متفاوت  نگاهی  دارد.  دیگر 
آن چه این بخش بزرگ جامعه می پندارد، 
مواردی  در  بلکه  است،  تزاحم  و  تضاد  در 
حتی با آن چه پیش تر از تریبون های رسمی 
مرگ  علت  از  حاکمیت  روایت  به عنوان  و 
مهسا )ژینا( امینی اعالم شده نیز هم سو و 
هم داستان نیست. آن چه در ادامه و پس 
از این مقدمه می خوانید، برخی از مهمترین 
حسین  سردار  دیروز  سخنان  محورهای 

است. رحیمی 
* خانم مهسا امینی و خانم های دیگری 
بودند  ساکت  داشتند،  حضور  ون  در  که 
چند  پلیس  مقر  مسیر  در  امینی  خانم  و 

هم کرد. مزاح  و  شوخی 
امینی  خانم  شده،  منتشر  ویدئوی  در   *
مورد  در  و  می کند  صحبت  ما  همکار  با 
می کنند که  سوال  خودشان  ظاهری  ایراد 
همکار ما اعالم می کنند ساپورتی که ایشان 

دارد. ایراد  پوشیده اند، 
یک  جان  نجات  برای  آنچه  بی تردید   *
انجام  پلیس  مقر  در  بوده،  نیاز  انسان 
نیز  بیمارستان  در  ما  همکاران  شده اند. 
و  اتاقی  هر  شد  تاکید  و  شدند  حاضر 
این دختر  نجات جان  برای  امکاناتی  هر 
فراهم شود که هزینه آن را پلیس پرداخت 

کرد.  خواهد 
خانم  حال  این که  از  بعد  دقیقه  یک   *
امینی بهم می خورد، بهیار و پرستار مستقر 

حاضر  ایشان  سر  باالی  پلیس،  مقر  در 
می شوند و بعد اورژانس می آید و کار احیا 
هشت  هفت،  حقیقت  در  می شود.  انجام 
دقیقه بعد، همکاران ما تقاضای آمبوالنس 
اورژانس می کنند. درنهایت هم ظرف مدت 
یکی، دو ساعت خبر درگذشت این خانم، 

به بنده و فرماندهی کل فراجا رسید. 
بدانید  باید  خانم  یک  به عنوان  شما   *
با  نمی شود  چیست.  حجاب  مالک  که 
ساپورتی که وقتی مانتو می رود باال، تمام 
اماکن  در  می شود،  مشخص  شما  بدن 
عمومی ظاهر شوید. همانطور که در کشور 
فرانسه اگر روسری روی سر داشته باشید، 

نمی شود.  داده  شما  به  خدماتی  هیچ 
بازداشت  هنگام  امینی  خانم  لباس   *
مناسب نبود؛ هیچ یک از افراد همراه ایشان 

نداشتند. مقاومتی  هیچ  خودشان  و 
و  رصد  مستمر  به صورت  گشت ها   *
پلیس  گشت  اگر  اما  می شوند؛  چک 
پیشگیری، گشت های ویژه، گشت امنیت 
به  همگی  غیره  و  فتا  پلیس  اخالقی، 
مجهز  البسه  دوربین  جمله  از  تجهیزات 
شوند، خوب است اما این مستلزم زمان 

است.  زمان بر  و  است 
* گشت های امنیت اخالقی پیش از این 
حادثه هم مجهز به دوربین البسه بودند اما 
از این دوربین ها  بعضا نقصی در استفاده 

وجود دارد.
* در این حادثه مظلومیت پلیس و ناجا 
نباید  اما  نداریم  هم  توقعی  شد؛  آشکار 

شود. تاخته  ما  به  ناجوانمردانه 
* بررسی های من و تیم های ویژه نشان 
تقصیری  و  قصور  کوچکترین  می دهد 
است. نداشته  وجود  ما  ماموران  ازسوی 

* عدم استفاده از دوربین البسه نقص بوده 
و ما باتوجه به اظهارات خانم های درون ون 
و اطالعات رسیده مطمئنیم تیم عملیاتی ما 

هیچ قصوری انجام نداده  است.
* روزانه 30 گشت اماکن در سطح اصناف 
درحال فعالیت است و لباس های زاپدار و 
بدن نما و... را جمع می کنند و این موضوع 

با جدیت استمرار می یابد.
امینی  مهسا  خانواده  با  فیلم ها  تمام   *
به صورت طوالنی مدت و کامل بازبینی شده 
رسانه ها  در  فیلم کامل  انتشار  امکان  اما 
تا 38   30 بین  امینی  خانم  ندارد.  وجود 

داشتند. حضور  پلیس  مقر  در  دقیقه 
برای  امینی  مهسا  خانواده  بی تردید   *
را که  وویس هایی  ولی  است  محترم  ما 
به عنوان مصاحبه با خانواده امینی منتشر 

ندهید. قرار  توجه  مورد  می شوند، 
* تمام صحبت هایی که درخصوص علت 
می شود،  منتشر  مجازی  فضای  در  مرگ 

نکنند! توجه  است؛ مردم  کذب 
* در خصوص علت مرگ اظهارنظر نهایی 
ندارم؛ باید پزشکی قانونی اعالم نظر کند. 

* قطعا حتی یک تلنگر هم به خانم مهسا 
ازسوی  قصوری  هیچ  و  نشده  زده  امینی 

پلیس صورت نگرفته  است.
گشت  با  که  هنگامی  افراد  بی تردید   *
یک  می کنند،  برخورد  اخالقی  امنیت 
وضعیتی دارند و وقتی به داخل مقر پلیس 
امنیت اخالقی منتقل می شوند، وضعیتی 

دیگر. 
امنیت  پلیس  با  که  کسانی  درصد   90*
اخالقی برخورد می کنند و شئونات را رعایت 
نکردند، به گونه ای با تذکر وضعیت را درست 
می کنند و 10 درصد به داخل ون ها هدایت 
مشکل  هم  درصد   10 این  از  و  می شوند 
و  تذکر حل می شود  با  ون ها  در  درصد   9
و  آموزش  برای  درصد  یک  تنها  درنهایت 
برخوردهای قانونی به پلیس امنیت اخالقی 

می شوند.  هدایت 
تخلف  می دهد  نشان  ما  بررسی های   *
بالغ بر 81 درصد افرادی که با گشت امنیت 

نمی شود. تکرار  برخورد می کنند،  اخالقی 

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ هرگونه قصور و تقصیر ماموران
در پرونده مرگ مهسا امینی را رد کرد

دفاع فرمانده از پلیس
رئیس قوه قضاییه به دادگستری، دادستانی و پزشکی قانونی
نسبت  به بررسی ابعاد پرونده مرگ مهسا )ژینا( امینی دستور داد

 شکل گیری بازار آب وقت تجدیدنظر است 
بررسی شود 

 یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشاورزی 
که  کرد  تاکید  است،  آب  متقاضی  مهمترین 
اولویت  در  آن  بررسی  باید  آب  بازار  شکل گیری 
الزم  رمضانی گفت:  اعتدالی  هادی  گیرد.   قرار 
برای  است در شیوه های کشاورزی و دامپروری 
راه های استفاده ی بهینه مصرف آب برنامه ریزی 
و  صنعت  با  آب  بازار  در  بتواند  تا  صورت گیرد 

کند. برابری  بخش ها  سایر 
اعتدالی  ایسنا،  از  نقل  به  پیام ما  گزارش  به 
تا  ساالنه  بارش های  میانگین  افزود:  رمضانی 
۲۲0 میلی متر کاهش یافته است، از سویی دیگر 
صنعتی  مراکز  جمعیت کشور، گسترش  افزایش 
گردشگری  و  زیست  محیط  به  ویژه  توجه  و 
رقابت بر سر منابع محدود آب را رقم زده است. 
کرد:  عنوان  زهکشی  و  آبیاری  متخصص  این 
بهداشت  و  کشاورزی، دامپروری، صنعت، شرب 
که  اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  دلیل  به 
منابع  کننده  مصرف  مهمترین  دارند  پی  در 
آب  مصرف  می شوند.   محسوب  کشور  در  آب 
می شود  ختم  ارزش افزوده  تولید  به  صنایع  در 
اما در کشاورزی به میزان مصرف آب، بهره وری 
نیست  حرفه ای  ما  کشاورزی  زیرا  ندارد  وجود 
در  مصرفی  آب  منابع  با کنترل  راستا  این  در  و 
شرایط  با  و کشت گیاهانی که  کشت  زیر  سطح 
رقابت کشاورزی  دارند، می توان  کم آبی مطابقت 

عادالنه کرد. قدری  را  صنعت  با 
خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه  استاد 
 80 تا   70 اطالعات  و  آمار  آخرین  طبق  گفت: 
و  است  کشاورزی  در  آب  منابع  مصرف  درصد 
معمواًل در همه نقاط دنیا کشاورزی مصرف کننده 
ما  کشور  در  می شود.  محسوب  آب  منابع  اصلی 
کشاورزی و دامپروری جزو مشاغل با سابقه ای 
است که سهم پررنگی در آب دارد و در نیم قرن 
افزایش  و  صنعتی  شهرک های  توسعه  گذشته 
را  آب  بحران  زیستی،  تغییرات  کنار  در  جمعیت 
عرضه  برای  محلی  آب  بازار  است.   ایجاد کرده 
متقاضی  بخش های  جنس  اما  تقاضاست  و 
منابع آب در آن بسیار متفاوت است؛ کشاورزی 
پتانسیل  می کند  مصرف  را  آب  بیشترین  که 
صنعت  است،  اهمیت  حائز  آن  تعرق  و  تبخیر 
به دلیل ارزش افزوده و شرب و بهداشت به خاطر 
همگی  دارد  پی  در  که  اجتماعی  پیامدهای 
مصرف  اولویت  در  را  آنها  است که  نگرانی هایی 

می دهد. قرار  آب 
مدیریت  فعلی  در شرایط  اینکه  بیان  با  رمضانی 
بازار آب و سهمیه بندی که در آن به وجود می آید 
عنوان  کرد،  خواهد  مشکل  دچار  را  کشاورزی 
به  ویژه  توجه  آب  بازار  شکل گیری  برای  کرد: 
از  بخشی  می شود.  احساس  کشاورزی  حوزه 
بازمی گردد  کشاورزی  ماهیت  به  مصرف  حجم 
خاک  از  را  آب  باید  تولید،  برای  گیاه  زیرا 
دریافت کند، کمتر از سه درصد آب در گیاه باقی 
به صورت  آب  انتقال  و  جذب  گیاه  می ماند، کار 
تعرق به اتمسفر است و اگر این تعرق کم شود 
داشت. خواهد  به همراه  را  تولید  کاهش  مسلمًا 
او افزود: با این اوصاف نمی توان به دلیل شرایط 
حاکم بر کشور، کشاورزی یا دامپروری را تعطیل 
و  کشاورزی  شیوه های  در  است  الزم  اما  کرد 
مصرف  بهینه  استفاده   راه های  برای  دامپروری 
بازار  در  بتواند  تا  صورت  گیرد  برنامه ریزی  آب 
آب با صنعت و سایر بخش ها برابری کند.  این 
ضمن  پایان  در  زهکشی  و  آبیاری  متخصص 
شود  راه اندازی  آب  بازار  اگر  اینکه  بر  تأکید 
قرار  توجه  مورد  جوانب  همه  از  باید  کشاورزی 
عقب ماندگی  کشور  کشاورزی  در  گفت:  گیرد، 
داریم بنابراین در راه اندازی بازار آب باید شرایط 
جمله  از  کشور  بخش های  سایر  به  بخش  این 
مهمترین  کشاورزی  چون  شود  نزدیک  صنعت 
امنیت  با  مستقیم  ارتباط  و  بوده  آب  متقاضی 

دارد.  غذایی 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
انتقادهای روزهای گذشته 
نسبت به رفتار ماموران گشت 
ارشاد را ناشی از »مظلومیت 
پلیس« دانست و در ادامه 
گفت: قطعا حتی یک تلنگر هم 
به خانم مهسا امینی زده نشده 
و هیچ قصوری از سوی پلیس 
صورت نگرفته  است

روح هللا دهقانی فیروزآبادی که 
پیش از این در قامت رئیس 
جهاد دانشگاهی فعالیت 
می کرد، از این پس با حفظ این 
سمت، سرپرستی معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری را نیز 
عهده دار خواهد بود

رئیس قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان دو مقام ارشد که حوزه فعالیت و وظایف یکی از آنها با آن چه 
به مرگ مهسا )ژینا( امینی انجامید، مرتبط است و محدوده اختیارات و اقدامات دیگری به آن چه پس از مرگ این دختر 
جوان ارتباط دارد، دیروز در اظهاراتی جداگانه به ابعاد گوناگون این پرونده پرداختند. اما صرف نظر از آن چه گفتند و نیز 
تفاوت آشکار و معناداری که در محتوای گفتار و نوع بیان این دو مقام ارشد قضایی و انتظامی به چشم آمد، در نهایت از یک 
جنبه رفتاری مشترک داشتند؛ خودداری از پوزش خواهی و امتناع از هر آن چه بتوان از آن نوعی عذرخواهی برداشت کرد.

گزارش ۲
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۱ادامه از صفحۀ

رئیس جهاد دانشگاهی با حفظ سمت به  عنوان سرپرست معاونت علمی ریاست جمهوری منصوب شد

پایان کار آخرین همکار روحانی در دولت رئیسی
سورنا  قوس،  و  ماه ها کش  از  پس  سرانجام 
ستاری یکی از دو بازمانده دولت حسن روحانی 
هم از کابینه ابراهیم رئیسی جدا شد تا رئیس 
جهاد دانشگاهی باالخره جای سورنا ستاری را 
بگیرد. تحولی مهم در بدنه دولت سیزدهم، آن هم 
در شرایطی که حاال با جدایی ستاری، عمال دیگر 
روحانی کرسی های  اعضای کابینه  از  هیچ یک 
به جز  البته  ندارند.  اختیار  در  را  مدیریتی شان 
محمد اسالمی که او هم در حالی امروز رئیس 
سازمان انرژی اتمی و از جمله معاونان ابراهیم 
دولت  پایانی  سال  سه  دو،  است که  رئیسی 
روحانی را در قامت  وزیر راه و شهرسازی با دولت 
دوازدهم همکاری کرد. هرچند او از ابتدا بیشتر به 
طیف اصولگرایان حامی رئیسی تعلق داشت تا 

اعتدالگرایان طیف حسن روحانی.
سورنا  پایان  با  آن چه  است که  حالی  در  این 
رسانه ها  توجه  مورد  رئیسی  دولت  در  ستاری 
قرار گرفته، این نکته است که از این پس، کابینه 
رئیسی کامال یکدست شده و شده همان که او از 
ابتدا می خواست. به خصوص آن که سورنا ستاری 
بیش از یک سال در دولت رئیسی دوام آورد و 

سرانجام دیروز در حالی به نقطه پایان همکاری 
برکناری  این شایعه  انقالبی رسید که  با دولت 
رئیسی  ابراهیم  و  دولت  با  خداحافظی اش  و 
دست کم از 8، 9 ماه پیش مطرح بود و هر از 
گاه تکرار می شد. شایعه ای که حاال درست در 
روزی که ابراهیم رئیسی به امریکا رفته و قدم 
این کشور گذاشته، رسانه های رسمی  بر خاک 
خبر دادند که رئیس جهاد دانشگاهی با حکم 
معاونت  سرپرست  به عنوان  رئیسی  ابراهیم 
علمی  و فناوری ریاست  جمهوری منصوب شد.  
روح هللا دهقانی فیروزآبادی که پیش از این در 
قامت رئیس جهاد دانشگاهی فعالیت می کرد، از 
این پس با حفظ این سمت، سرپرستی معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری را نیز عهده دار 
خواهد بود. در متن حکمی که با امضای رئیسی 
می شود،  دست  به  دست  رسانه ای  فضای  در 
آمده است: »جناب آقای دکتر روح هللا دهقانی 
فیروزآبادی نظر به مراتب شایستگی، تجارب و 
سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی به موجب این 
حکم با حفظ سمت فعلی، به عنوان سرپرست 
جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت 

منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند 
روحیه  محوری،  عدالت  به  اهتمام  و  متعال 
فساد ستیزی،  پاکدستی،  مردم داری،  انقالبی، 
با  مردمی  دولت  عهدنامه  مفاد   قانون مداری ، 
برنامه ریزی و حرکت جهادی برای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری در 
پیشبرد اهداف دولت مردمی و ایران قوی مجدانه 
کوشا باشید. توفیق و سربلندی آن جناب را در 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و انجام ماموریت ها و وظایف محوله از خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.«
این درحالی است که در رزومه روح هللا دهقانی 
فیروزآبادی تاکید شده که او  تحصیالت دوره 
کارشناسی  را در سال 8۲ به پایان رسانده و پس 
از دریافت مدرک کارشناسی ارشد خود در در سال 
84، موفق شد که در سال 87 مدرک دکترای 
دانشگاه  از  هوافضا  مهندسی  رشته  در  را  خود 
او  صنعتی شریف دریافت کند. دانشگاهی که 
هم اکنون دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا و 
عضو هیات علمی آن نیز هست و آن طور که در 
رزومه او مورد تاکید قرار گرفته، تاکنون بیش از 

100 عنوان مقاله را در مجالت معتبر علمی به چاپ 
رسانده است. اما در حالی که معاونت فرهنگی 
پژوهشی  معاونت  در  همکاری  و  اجتماعی  و 
به عنوان مشاور رئیس دانشگاه، به عنوان بخشی 
فیروزآبادی  دهقانی  اجرایی  سوابق  دیگر  از 
مدیریت  و  تأسیس  همچنین  او  شده،  عنوان 
پردیس نوآوری و مرکز تحقیقات شهید مقدم 
و مدیریت مرکز رشد این موسسه را نیز کارنامه 
با   98 اردیبهشت ماه  فیروزآبادی  دهقانی  دارد. 
دانشگاه  رئیس  طهرانچی،  محمدمهدی  حکم 
آزاد اسالمی به عنوان معاون تحقیقات، فناوری و 
نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد و در 
امنا  جلسه سوم خردادماه سال جاری، هیات 

جهاد دانشگاهی که با دستور کار انتخاب رئیس 
پیشنهادی  گزینه  شد،  برگزار  نهاد  این  جدید 
عضو  فیروزآبادی  دهقانی  روح هللا  ریاست 
هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون 
تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
را مطرح و در نهایت رأی آورد. این انتخاب سپس 
در جلسه همان روز شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مطرح و ریاست او در جهاد دانشگاهی به تصویب 
نهایی این شورا رسید. در نهایت نیز مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی در خصوص تایید انتخاب 
رئیس جهاددانشگاهی توسط رئیس جمهوری 
او را با حفظ سمت  ابالغ شد و دیروز رئیسی 

به عنوان معاونت علمی خود نیز منصوب کرد.

روی خط خرب

حتی  و  رئیس جمهوری  زنان  امور  معاون 
برخی نمایندگان مجلس که تا دیروز این 
سیاست ها را توجیه می کردند، از نامه نگاری 
با وزیر کشور و پیگیری برای روشن شدن 
ابعاد پرونده می گویند و مدعی این شده اند 
این  مرگ  عامالن  با  برخورد  خواستار  که 
از  مسئوالن  این  اما  هستند.  جوان  دختر 
غلط  رویکرد  کدام  نمی پرسند  خودشان 
موجب این مسائل شده است. وقتی قرار 
راهبردهای کوچکترین  و  است سیاست ها 
تغییری نکند، برخورد با یک مامور که معذور 
است، چه دردی دوا می کند؟! تا وقتی برخی 
افراد صاحب قدرت و دارای تریبون صراحتًا از 
نیروی انتظامی می خواهند که با زنان جامعه 
به خاطر نوع پوششان برخورد شود، تغییری 
رخ نخواهد داد و چه بسا این مشکالت باز 
هم در اشکال دیگری تکرار شوند و تبعات 
وخیم تری هم به جا بگذارند. وقتی فرماندهی 
ناجا به دفعات تاکید دارد که برخورد با مقوله 
بدحجابی، ماموریت این نهاد انتظامی است، 
قرار  فشار  تحت  را  ادارات  و  نهادها  وقتی 
دادیم که محدودیت ها را بیشتر کنند، مسئله 
پیچیده تر می شود. جامعه نمی داند که چرا 
تا این میزان بر راهبردهای شکست خورده، 
پافشاری می شود. عقالی کشور باید صراحتًا 
خواستار کنار گذاشتن رویکردهای اشتباه و 
اتخاذ سیاست هایی جدید در حوزه اجتماعی 
حقوق  متضمن  که  سیاست هایی  باشند. 
اجتماعی شهروندان باشد و در عین حال به 

شکاف میان پلیس و جامعه نینجامد.

تجمع دانشجویان
در اعتراض به مرگ مهسا 

امینی
شماری از دانشجویان دانشگاه های تهران ظهر 
روز گذشته در اعتراض به ماجرای مرگ مهسا 
)ژینا( امینی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، شماری از دانشجویان در چند دانشگاه 
تهران، در اعتراض به ماجرای درگذشت مهسا 
شدن  روشن  خواستار  و  تجمع کردند  امینی 
دانشگاه  دانشجویان  شدند.  حادثه  این  ابعاد 
امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه 
شهید بهشتی، تربیت مدرس این دانشگاه نیز 
روز گذشته در این زمینه تجمع اعتراضی برگزار 
کرده بودند.  همچنین پایگاه خبری-تحلیلی 
انصاف نیوز در گزارشی از تجمع مشابه دانشجویان 
در روز یکشنبه هفته جاری خبر داده و نوشته 
دانشجویان  از  شماری  یک شنبه  »روز  است: 
به  اعتراض  در  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
مرگ مهسا )ژینا( امینی و برخوردهای گشت 
این  تجمع کردند.  دانشگاه  صحن  در  ارشاد، 
تجمع که با صدای بلند دانشجویان شروع شد 
همراه  تجمع  به  دانشگاه  حراست  برخورد  با 
سکوت دانشجویان ختم شد. بخشی از شعارها 
و پالکاردهای در دست دانشجویان تجمع کننده 
بین  تجمع  به  دعوت  و  بودند  زبان کردی  به 
گروه های دوستانه ی دانشجویان هنرهای زیبا 
دست به دست شده بود. بعد از ساعت نهار و 
نماز دانشجویان این دانشکده از باالی چهارراه 
دادن کردند.  و شعار  تجمع  به  مسجد شروع 
شعارها و یادداشت های که در دست دانشجویان 
بود در یادکرد مرگ دلخراش ژینا امینی و برخورد 
بعد  دقیقه ی  چند  بود.  زنان  با  ارشاد  گشت 
ماموران حراست دانشگاه در محل حاضر شدند. 
مردی که هیبت بلندقامتی داشت در مرکز این 
جمع آمد و از آنان خواست که به سرعت متفرق 
شوند. حلقه ی اطراف او خالی شد و چند قدم 
آن طرف تر دوباره دانشجویان به یکدیگر پیوستند 

و به راه خود و شعار دادن ادامه دادند.«

اسالمی:

 پیغام های آژانس، نشان 
دهنده قصد آن ها برای 
بستن پرونده ایران است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران اظهار کرد: خدمت به مردم و خدمت 
به این آب و خاک جزو توفیقات بزرگ است و 
امیدوارم خداوند متعال عنایت کند تا آن چنان 
که شایسته ملت عزیز و شریف ایران است، 
بتوانیم خدمات رسانی کنیم و آثار آن به گونه ای 
باشد که تراز کشور و شرایط کیفی زندگی مردم 
را تحت تأثیر قرار دهد و متحول تر از گذشته 
با بیان  کند. به گزارش ایسنا، محمد اسالمی 
این مطلب در برنامه صف اول شبکه خبر درباره 
دستاوردهای صنعت هسته ای در حوزه علمی و 
پزشکی گفت: در حوزه سالمت و پالسما درمانی 
به  تازگی بر روی سه بیمار در تهران روند درمانی 
انجام شد که نتیجه  مثبتی داشت.وی تصریح 
علیه  تا جوی که  این هستیم  دنبال  به  کرد: 
صنعت هسته ای کشور به راه افتاده تا مسیر 
ما را مسدود کنند را با استفاده از دستاوردهای 

گوناگون و متنوع از بین ببریم



پیامک شما را دربـاره 
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زمین چقدر خشک است؟ یافتن پاسخ این 
بررسی خشکسالی  معیارهای  از  یکی  سوال، 
را  خاک  رطوبت  سطح  دانشمندان  است. 
به وسیله تصاویر ماهواره ای اندازه گیری می کنند. 
آنها با مقایسه شرایط آب و هوایی خشک در 
طول سه ماه گذشته با میانگین شرایط آب و 
الگوهای  قرن حاضر شدت  ابتدای  از  هوایی  
آب و هوایی اخیر را بررسی کرده اند. بی بی سی 
نقشه  اطالعات  است:  نوشته  گزارشی  در 
ناهنجاری رطوبت خاک بر اساس شرایط خاک 
با  محققان  تهیه می شود.  دمایی  داده های  و 
بیشتر  مشاهده کردند که  نقشه  این  بررسی 
نقاط اروپا در تابستان امسال آب و هوای بسیار 
خشک تری را نسبت به میانگین دوره ای ۲001 تا 
۲01۶ تجربه کرده اند. در نقاط دیگر، غرب چین 
بسیار خشک بوده و بسیاری از نقاط این کشور 
خشکسالی شدیدی را از سر گذرانده اند. این در 
حالی است که بخش هایی از جنوب صحرای 
آفریقا و ایاالت متحده نیز شرایط بسیار خشکی 

را تجربه می کنند.

قرن  خشکسالی 5  بدترین  و  اروپا   
اخیر

بر اساس برنامه محیط زیستی اتحادیه اروپا 
کوپرنیک، خشکسالی تابستان امسال در قاره 
اروپا ممکن است بدترین خشکسالی در 500 
سال گذشته باشد. در اوج دوره خشکی اواخر ماه 
آگوست، تقریبا نیمی از اروپا با »کمبود رطوبت 
خاک« مواجه بود. دانشمندان می گویند: تغییر 
اقلیم یعنی اروپا همچنان با خشکسالی های 
پی درپی و مداوم مواجه خواهد بود. وضعیت 
خشکسالی امسال بر تولید انرژی، حمل و نقل 
و بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. راین 
که رودخانه ای اصلی و مسیر باری و تجاری 
است، در تابستان امسال با تداوم خشکسالی، 
بحران  به  و  در کشتی رانی شد  اختالل  باعث 
انرژی دامن زد چرا که سطح این رودخانه به 
اندازه ای بی سابقه پایین رفت. در فاصله زمانی 
ژوئن تا آگوست گرم ترین دوره در اروپا ثبت 

شد و در همین حال گزارش اتحادیه اروپا که 
در ماه آگوست منتشر شد، وقوع حداقل سه 
ماه »گرمتر و خشک تر« را پیش بینی کرد. اروپا 
پیش از این نیز با خشکسالی های دیگر مواجه 
بوده اما در سال های اخیر تجربه تابستان های 

داغ به طور فزاینده ای بیشتر شده است.

تاثیرات  تحقیقات  موسسه  از  هاترمن،  فرد 
اقلیمی پوتسدام می گوید: »در پنج سال گذشته 
خشکسالی های مداوم و پی درپی داشته ایم اما 
خشکسالی امسال، بدترین خشکسالی سراسر 
اروپا در صدها سال گذشته است. موضوع فقط 
کاهش بارش نیست. هوا بسیار گرم تر شده و 
به دنبال این افزایش دما، رطوبت کلی خاک 

کاهش یافته است.«

 خشکسالی و سیل در چین
طوالنی  دوره  نیز  امسال، چین  تابستان 
مدت  برای  تجربه کرد که  را   دما  افزایش 
اعالم  بنابر  داشت.  ادامه  ماه  دو  از  بیش 

اداره هواشناسی کشور این طوالنی ترین دوره 
دهه  از  چین  در  شده  ثبت  دمای  افزایش 
19۶0 بوده است. تابستان امسال، چین دوره 
اعالم  طبق  تجربه کرد.  را  باال  دمای  طوالنی 
اداره هواشناسی چین، این دوره بیش از دو 
ماه به طول انجامید که طوالنی ترین دوره از 
زمان شروع رکوردهای گرمایی در دهه 19۶0 
است. گرمای شدید و کاهش شدید بارندگی 
بزرگ ترین  که  »یانگ تسه«  شد  سبب 
رودخانه چین است، کوچک تر شود. بر اساس 
داده های رسمی چین، در طول ماه آگوست، 
میزان بارش ها در این منطقه ۶0 درصد کاهش 
یافته است. از سوی دیگر در حالی که مناطق 
وسیعی در جنوب چین با خشکسالی دست 
مناطق شمالی  در  باران شدید  به گریبان اند، 
این کشور منجر به جاری شدن سیل شد و 
رودخانه » لیائو« در این بخش چین، رکورد 
را   19۶1 سال  در  خود  آب  سطح  باالترین 
شکست. بر اساس مطالعه ساالنه تغییر اقلیم 

در چین، میزان بارندگی از سال ۲01۲ به طور 
است. یافته  افزایش  پیوسته 

دولت چین در ماه جوالی، 8 هشدار خشکسالی 
و بیش از 13 هزار هشدار باران شدید صادر کرد. 
این در حالی است که در مدت مشابه در سال 
۲019، بیش از ۲8 هشدار خشکسالی و 10 هزار 

هشدار باران شدید صادر شده است.

 رویدادهای شدید آب و هوایی چگونه 
به تغییر اقلیم ربط دارد؟

این گزارش که تورال احمدزاده، جیک هورتون، 
آن  نویسندگان  سونگ  وانیوان  و  موای  پیتر 
هستند اضافه می کند که وقوع بارش و رطوبت 
شدید و خشکی بیش از حد، یکی از ویژگی های 
تغییر اقلیم در جهان است. بر همین اساس 
پیتر گلیک، متخصص آب در آکادمی ملی علوم 
ایاالت متحده می گوید: »وقتی مناطق درگیر با 
خشکسالی گسترش پیدا می کنند، بارش ها در 
نقاط دیگری در مناطق کوچکتر سرریز می شود 
و وقوع سیالب را تشدید می کند، مانند سیبری 

و غرب ایاالت متحده.«

 هشدار قحطی در آفریقا
ادامه خشکسالی در شرق اتیوپی، شمال 
کنیا و سومالی سبب شد تا سازمان ملل درباره 
خطر گرسنگی برای حدود ۲۲ میلیون نفر هشدار 
دهد. طبق گزارش اخیر آکسفام این سومین 
سالی است که کاهش شدید بارش و همزمان 
افزایش شدید دما در بخش هایی از قاره آفریقا 
بارندگی  ادامه می یابد. همچنین در سومالی، 
در ماه مارس تا مه، کمترین میزان در ۶ دهه 
گذشته بوده است و بخش های وسیعی از کنگو 
و اوگاندا نیز در مقایسه با میانگین، شرایط بسیار 

خشک را تجربه کرده اند.

از طرف دیگر اندازه گیری میزان رطوبت خاک 
نشان می دهد که چگونه در برخی کشورها مانند 
سودان جنوبی، موریتانی و سنگال، سیل شدید 
رخ داده است. عالوه بر این بسیاری بخش های 
آفریقای جنوبی در همین زمان بارندگی بسیار 

بیشتر از حد معمول را تجربه کرده اند.

جنگل های  و  خشکسالی  آمریکا؛   
سوخته

خشکسالی در غرب ایاالت متحده به پدیده ای 
سال های  منطقه  این  و  شده  تبدیل  طبیعی 
خشک و گرم را تجربه می کند. در گزارشی که 
ماه فوریه منتشر شد، دانشمندان اقلیمی گفتند 
شدیدترین  دهه گذشته،  دو  خشکسالی  که 
خشکسالی در 1۲00 سال گذشته در غرب آمریکا 
بوده است. هوای گرم و خشک تابستان امسال 
منجر به وقوع آتش سوزی های جنگلی در چند 
ایالت و همچنین کاهش سطح ذخیره سازی 
آب شد. مقایسه نقشه های ماهواره ای ناسا از 
دریاچه پاول در ایاالت متحده در سال های ۲017 
و ۲019 نشان می دهد که این دریاچه، که دومین 
مخزن بزرگ ذخیره آب ایاالت متحده در آریزونا 
و یوتا است، در  پایین ترین سطح خود از زمان 

پر شدن آن در دهه 19۶0 قرار گرفته است.

مد ل های اقلیمی پیش بینی می کنند که این 
منطقه در دهه های آینده بارشی کمتر از میزان 

میانگین را تجربه خواهد کرد.

آیا سال ۲۰۲۲ رکورد خشکترین سال را ثبت می کند

خشکسالی به وسعت چین، اروپا و آمریکا
بیشتر نقاط اروپا در تابستان امسال آب و هوای بسیار خشک تری را نسبت به میانگین دوره ای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ تجربه کرده اند
پیتر گلیک، متخصص آب: وقتی مناطق درگیر با خشکسالی گسترش می یابد، وقوع سیالب در نقاط کوچک تر تشدید می شود

رئیس دبیرخانه ایمنی زیستی:

ایران فقط واردکننده 
محصوالت تراریخته است

سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
این که  بر  تاکید  با  زیست  محیط  حفاظت 
زیستی  ایمنی  قانون  به روزرسانی  و  اصالح 
قرار  کار  دستور  در  باید  مصوب سال 1388 
گیرد، گفت: »به روزرسانی قانون موجود ایمنی 
زیستی در یک بازه زمانی فشرده انجام شود 
تا در اسرع وقت در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب برسد.« به گزارش سازمان حفاظت 
محیط زیست، علی سالجقه در اولین جلسه 
ایمنی  ملی  شورای  هماهنگی  کمیسیون 
ایمنی  قانون  به روزرسانی  در  زیستی گفت: 
زیستی از تمامی ظرفیت انجمن های علمی، 
نمایندگان مجلس و اساتید مرتبط استفاده و 
مباحث مربوط به خسارت های احتمالی ناشی 
لحاظ  قانون  این  در  تراریخته  محصوالت  از 
شود. او همچنین به نقش پدافند غیر عامل 
در ایمنی زیست محیطی اشاره کرد و حضور 
این جلسه،  ادامه  را ضروری دانست. در  آن 
محمد حسین بازگیر، رئیس دبیرخانه شورای 
ملی ایمنی زیستی گفت: در سال 199۲ پس 
تنوع  از اجالس زمین و تصویب کنوانسیون 
تعیین شد  دولت ها  برای  تکالیفی  زیستی، 
که یکی از آنها تدوین قوانین داخلی در حوزه 
ایمنی زیستی توسط اعضا و کشورها است. او 
افزود: به دنبال آن بحث پروتکل ایمنی زیستی 
کارتاهنا و قوانین داخلی در کشور شکل گرفت، 
سازمان  سوی  از  زیستی  ایمنی  دبیرخانه 
حفاظت محیط زیست تشکیل و قوانین الحاق 
به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی 

زیستی کارتاهنا پذیرفته شد.
گزارش های  اساس  بر  کرد:  تصریح  بازگیر 
بین المللی، حدود 191 میلیون هکتار از اراضی 
کشت  تراریخته  محصوالت  دنیا  کشاورزی 
می شود که سویا، پنبه، ذرت و کلزا از عمده ترین 
این محصوالت است. رئیس دبیرخانه شورای 
ایمنی زیستی ادامه داد: ایران صرفًا وارد کننده 
عمده محصوالت و فرآورده های تراریخته در دو 
دام محسوب  خوراک  و  انسان  غذای  بخش 
می شود و تا امروز هیچ مجوزی برای کشت 
و رهاسازی محصوالت تراریخته در کشور صادر 
نشده است. بازگیر بیان کرد: تاکنون 11 جلسه 
روسای  اول  معاونان  ریاست  به  ملی  شورای 
مصوبه   ۶0 مجموع  در  و  شده  برگزار  جمهور 
داشته است که یکی از آنها تجمیع و ترکیب 
مقررات و دستورالعمل های حوزه ایمنی زیستی 
و کاملی  جامع  اجرایی  نامه  آیین  تدوین  و 
برای قانون ایمنی زیستی است که در اولویت 
است.  زیستی  ایمنی  دبیرخانه  فعالیت های 
در این جلسه همچنین درباره به روز شدن و 
اصالح قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت و عالوه بر این،  
بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی کمیسیون 
ایمنی  قانون  ماده 5  تبصره  داوری  نفره  سه 
زیستی، بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق 
و  )مسئولیت  کواالالمپور  ناگویا-  پروتکل  به 
جبران خسارت های احتمالی ناشی از رهاسازی 
موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی( و بررسی 
و تعیین و تکلیف دستورالعمل اجرایی ایمنی 
زیستی مد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
پژوهشی  فعالیت های  و  آزمایشگاه ها  برای 

مرتبط نیز مطالبی ارائه شد.

بیش از 55۰ کودک 
قربانی حوادث جوی اخیر 

در پاکستان
پاکستان  اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی 
کرد:  تایید  تازه ای  گزارش  در   )NDMA(
و  اخیر  موسمی  باران های  تلفات  مجموع 
سیالب های پیاپی از اواسط ژوئن در این کشور 
تاکنون به حدود هزار و 545 نفر رسیده است. 
به گزارش ایسنا، همچنین در حوادث مرتبط 
جوی  نامساعد  شرایط  و  سیالب ها  این  با 
دست کم 1۲ هزار و 8۶0 تن دیگر هم زخمی 
و مصدوم شده اند. بر اساس آمارهای رسمی، 
55۲ کودک و 315 زن از جمله جان باختگان 
حوادث جداگانه مرتبط با بارش باران یا سیل 
در این کشور بوده اند. در این میان ایالت سند 
باران های  از  را  آسیب  بیشترین  پاکستان 
موسمی و وقوع سیل در این کشور دیده به 
طوری که ۶78 نفر تنها در این ایالت جان خود 
را از دست داده اند. بعد از ایالت سند نیز ایاالت 
خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به ترتیب 
30۶ و ۲99 مورد فوتی را گزارش کرده اند. بر 
میلیون  یک  همچنین  این گزارش،  اساس 
و 943 هزار و 978 خانه در مناطق مختلف 
پاکستان تخریب و 943 هزار و 909 راس دام 
نیز تلف شده اند. عالوه بر اینها، بنا بر آمار منتشر 
شده از سوی اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی 
پاکستان، 81 منطقه و حدود 33 میلیون و 
4۶ هزار و 3۲9 نفر نیز تحت تاثیر سیالب قرار 
گرفته اند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، عملیات 
امداد و نجات توسط اداره ملی مدیریت بالیای 
داوطلبان  دولتی،  طبیعی، سایر سازمان های 
و سازمان های غیردولتی همچنان در مناطق 

سیل زده پاکستان جریان دارد.

فرد هاترمن، از موسسه 
تحقیقات تاثیرات اقلیمی 
پوتسدام می گوید: در پنج 

سال گذشته خشکسالی های 
مداوم و پی درپی داشته ایم اما 

خشکسالی امسال، بدترین 
خشکسالی سراسر اروپا در 
صدها سال گذشته است. 

موضوع فقط کاهش بارش 
نیست. هوا بسیار گرم تر شده 
و به دنبال این افزایش دما، 

رطوبت کلی خاک کاهش یافته 
است

|پیام ما| آخرین روزهای تابستان است؛ تابستانی گرم و خشک برای بسیاری از نقاط جهان. در سه ماه گذشته اروپا و بخش هایی از 
چین با افزایش قابل توجه دما روبه رو بودند، همزمان وضعیت خشک آب و هوا میلیون ها نفر در آفریقا را با خطر گرسنگی مواجه 
کرد و کمبود بارش در غرب آمریکا باز هم ادامه یافت و آتش جنگل ها را تندتر کرد. تجربه این وضعیت در حالی است که دانشمندان 
احتمال می دهند تجربه فصول گرم تر و خشک تر به پدیده ای عادی تبدیل شود. اما سوال این است که آیا طبق بررسی ها، تابستان جاری 

خشک ترین ماه های ثبت شده در این نقاط بوده؟

در حالی که مناطق وسیعی 
در جنوب چین با خشکسالی 

دست به گریبان اند، باران 
شدید در مناطق شمالی این 
کشور منجر به جاری شدن 

سیل شد و رودخانه »لیائو« 
در این بخش چین، رکورد 
باالترین سطح آب خود در 

سال 19۶1 را شکست. وقوع 
بارش و رطوبت شدید و 

خشکی بیش از حد، یکی از 
ویژگی های تغییر اقلیم در 

جهان است
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سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نوسازی  از  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
5000 دستگاه ون فرسوده با اعطای تسهیالت 
دولتی از طریق تولیدکنندگان داخلی خبر داد.

مسعود نصرتی با بیان خبر فوق افزود: ون های 
فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری به 
سن فرسودگی رسیده اند و بیش از 13 سال از 
سن آنها می گذرد و طی این سال ها نوسازی 
نگرفته و وزارت  از سوی شهرداری ها صورت 
الزم  پیگیری های  اخیر  های  ماه  کشور طی 
نوسازی  برنامه  اجرایی شدن  خصوص  در  را 
5000 دستگاه ون فرسوده با اعطای تسهیالت 
دولتی از طریق تولیدکنندگان داخلی در دستور 
کار قرار داد. او با بیان این موضوع ادامه داد: با 
پیگیری های صورت گرفته، این طرح عملیاتی 
شد و 14 شهریورماه در آیین مرحله نخست 
واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری 
و ماشن آالت عمرانی، خدماتی به شهرداری ها 
و دهیاری ها در مصلی تهران با حضور وزیر 
به  رونمایی شد که  از ون های جدید  کشور 

مرور تحویل شهرداری ها می شود.
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین از 

پیگیری های صورت گرفته برای تولید یک هزار 
دستگاه ون دیگر با تولیدکنندگان داخلی هم 
خبر داد و گفت: این قرارداد ظرف دو هفته 

عملیاتی می شود. آینده 
نصرتی ادامه داد: تامین مالی ون ها بصورت 
شامل  دولت  مالی  و کمک  متقاضی  آورده 
باشد  ارزان قیمت می  بالعوض و تسهیالت 
باید  ون،  هر  نوسازی  قبال  در  همچنین  و 
یک ون فرسوده اسقاط شود که این امر در 
کاهش آلودگی شهرها و رضایت شهروندان، 

تاثیر خواهد داشت. بر اساس گزارش روابط 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  عمومی 
کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه کرد: 
ون های جدید تحت نظارت شهرداری ها و با 
اولویت کالنشهرها در خطوط عمومی شهری 
و حومه پر مسافر فعالیت می کنند و عملکرد 
هوشمند  سامانه های  نصب  طریق  از  آنها 
طور  به  الکترونیک  پرداخت  و  موقعیت یاب 

می شود. پایش  مستمر 

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد:

نوسازی 5۰۰۰ دستگاه ون فرسوده با تسهیالت دولتی

مکان هایی که 7۰ درصد کمتر ردپای محیط زیستی دارندمیدان
به گونه ای  زیستی  محیط  روستاهای 
محیط  منظر  از  که  شده اند  طراحی 
پایدار  اقتصادی  و  اجتماعی  زیستی، 
انرژی  و  غذا  آنها  از  بسیاری  باشند. 
می کنند. تولید  خود  برای  تجدیدپذیر 
به گزارش ایسنا، به نقل از ویفروم، مفهوم 
دهه های  از  زیستی  محیط  دهکده های 
19۶0 و 1970 محبوبیت پیدا کرد، اگرچه 
روستایی  و  سنتی  جوامع  از  بسیاری 
بوده اند  این شیوه ها  مدت هاست درگیر 
اما در حال حاضر، بیش از 400 جامعه از 
این قبیل در سراسر جهان وجود دارد و در 
ذیل نام برخی از جالب ترین روستاهای 
است.  شده  ذکر  جهان  زیستی  محیط 
محیط  روستاهای  قدیمی ترین  از  یکی 
تنسی،  لوئیس  شهرستان  در  زیستی 
اساس  بر  که  شده  واقع  ایاالت متحده 
به  احترام  و  عدم خشونت، گیاه خواری 
کره زمین بنا شده است. ۲00 ساکن و 
۲0 کسب وکار تحت مدیریت این دهکده 
و  کمپوست سازی  کشاورزی،  هستند. 
بخش های  جایگزین  انرژی های  تولید 

مهمی از روستا هستند.
واترز  زیستی کریستال  محیط  دهکده 

استرالیا در سال 1984 تاسیس شد و 
بود.  در جهان  پایا  اولین دهکده کشت 
۲50 ساکن آن اکنون ۶40 هکتار بوته زار 
دارند که به عنوان سرزمینی برای حیات 
وحش طبقه بندی شده است. ۲0 درصد 
از زمین در تصرف ساکنان و 80 درصد 
جنگلداری،  کشاورزی،  پروژه های  برای 
دسترس  در  زیستگاهی  و  تفریحی 
است. این دهکده بر اساس اصول هوا، 
اجتماعی  تعامل  و  پاک  خاک  و  آب 
بنا شده است. آن  اعضای  بین  معنادار 
ایتاکا  شهر  در  زیستی  محیط  روستای 
نیویورک در ایاالت متحده واقع  و بخشی 
به  است که  مردمی  جهانی  جنبش  از 
برای  مثبت  راه حل های  ایجاد  دنبال 
زیستی  محیط  اجتماعی،  بحران های 
با  زمین  سیاره  هستند که  اقتصادی  و 
آن مواجه است. ردپای محیط زیستی 
ساکنان این روستا به طور متوسط حدود 
عادی  آمریکایی های  از  درصد کمتر   70
است. سه محله در دهکده و شامل 100 
وجود  ساکن    ۲00 از  بیش  برای  خانه 
دارد اما 80 درصد از 175 هکتار آنها به طور 
نامحدود به عنوان فضای باز باقی مانده 

است. ساختمان های سبز آنها از طراحی 
سرمایش  و  برای گرمایش  خورشیدی 
طبیعی استفاده می کنند و برخی از آنها 
دارای پانل های فتوولتائیک برای انرژی 
محیط  روستاهای  هستند.  خورشیدی 
اجتماعی محور  زندگی  از  مدلی  زیستی 
را در بر می گیرد که اتومبیل ها در خارج 
مسیرهایی  می شوند،  پارک  محله  از 
و  می کنند  متصل  هم  به  را  خانه ها  که 
فضاهای جمعی برای وعده های غذایی 
جامعه، مناطق بازی و کالس ها استفاده 
محیط  روستای  بنیانگذاران  می شود. 
زیستی فایند هورن در اسکاتلند که برای 
تاسیس    1980 دهه  در  را  آن  اولین بار 
جهانی  شبکه  ایجاد  در  حتی  کردند 
مشارکت  زیستی  محیط  روستاهای 

داشتند.
در  بزرگی  نقش  پایدار  معماری 
فایندهورن دارد. بسیاری از ساختمان ها 
سیستم های  خورشیدی،  ویژگی های  از 
فناوری  کارآمد،  عایق های  و  گرمایشی 
خاک  مانند  پایدار  مواد  و  آب  حفظ 
رس طبیعی حتی خودروهای بازیافتی 

می کنند. استفاده 

اقلیم

تصادف جاده ای، علت 5۲ درصد از تلفات یوزپلنگ ها
دفتر  در  پستانداران گوشتخوار  کارشناس 
حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
از  آماری  ارائه  با  زیست  محیط  حفاظت 
درصد   50 گفت:  وحش  حیات  تلفات 
تلفات  درصد   5۲ و  وحش  حیات  تلفات 
تصادفات  از  ناشی  آسیایی  یوزپلنگ 
در  موسوی  مرضیه  است.  بوده  جاده ای 
گفت وگو با ایسنا به ارائه آماری از تلفات 
تلفات  مورد   38 آسیایی گفت:  یوزپلنگ 

این  از  که  شده  ثبت  آسیایی  یوزپلنگ 
تعداد 19 فرد یوز بر اثر تصادفات جاده ای 
بوده و تنها هشت فرد آن مربوط به جاده 
عباس آباد است. شش مورد در جاده یزد 
رخ  منطقه کالمند-بهادران  در  و  به کرمان 
بهاباد،  بافق-  داده است. یک مورد جاده 
جاجرم  سنخواست–  جاده  در  مورد  یک 
مورد  یک  میاندشت،  دره انجیر  منطقه  در 
کرمان  استان  در  راور  دربند  پناهگاه  در 

بوده  نایبندان  جاده  در  نیز  مورد  یک  و 
است. او تاکید کرد: اولین مورد ثبت شده 
یوز  جاده ای  تلفات  آمار  قدیمی ترین  و 
مربوط به جاده نایبندان است که در سال 

است. افتاده  اتفاق   1378
موسوی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات 
گزارش  عباس آباد  جاده  در  یوز  جاده ای 
نابالغ  توله  سه  داد:  توضیح  است،  شده 
دارند،  نامعلوم  جنسیتی  مورد  دو  که 

اثر  یک فرد توله یوز ماده - که اخیرا بر 
یک  ماده،  یوز  فرد  دو  شد،  تلف  تصادف 
با  بالغ  یوز  فرد  یک  یکساله،  نر  یوز  فرد 
جنسیت نامعلوم و یک فرد یوز سه ساله 
اثر  بر  جاده  این  در  نامعلوم  جنسیت  با 
تصادف تلف شده اند همچنین اولین آمار 
ثبت شده تلفات یوز بر اثر تصادف، مربوط 
به جاده نایبندان در سال 78 و متعلق به 
شده  ثبت  آمار  اولین  است.  نر  یوز  یک 
در جاده عباس آباد نیز در سال 89 بوده 
است که یک فرد یوز ماده و دو توله نابالغ 

شدند. تلف 

در سال  تهیه شده  به گزارش  اشاره  با  او 
95 که متعلق به مطالعاتی در یک بازه 10 
ساله از سال 84 تا 94 بوده است، توضیح 
مربوط  یوزپلنگ  تلفات  از  5۲ درصد  داد: 
به تصادفات جاده ای بوده همچنین علت 
نیمی از کل تلفات حیات وحش، حوادث 
این  البته  است  شده  گزارش  جاده ای 
تلفات جدای از بحث شکار غیرمجاز است 
می کند.  تهدید  را  علفخواران  بیشتر  که 
این آمار از تلفات جاده ای تنها الشه هایی 
هستند که توسط محیط بانان در مناطق و 

می شوند. دیده  جاده ها 

 38 مورد تلفات یوزپلنگ 
آسیایی ثبت شده که از 

این تعداد 19 فرد یوز بر اثر 
تصادفات جاده ای بوده و 

تنها هشت فرد آن مربوط به 
جاده عباس آباد است
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تازگی  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
توسعه  هفتم  برنامه  کالن  سیاست های 
این  و  کرده  ارسال  رهبری  مقام  برای  را 
شده  ابالغ  ایشان  سوی  از  سیاست ها 
مجمع  است که  این  اصلی  پرسش  است. 
از  استفاده  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
 ۲۶ توسعه،   ادبیات  و  برنامه نویسی  ادبیات 
فقره سیاست های کالن برنامه هفتم توسعه 
چه  جمعیتی،  چه  فضایی،  چه  برای  را 
با  و  بر چه بستری  و  مکانی، چه وضعیتی 
چه درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی 
و استوار بر چه آینده نگری و با چه بودجه و 
امکاناتی تهیه و  برای باالترین مقام کشور 

است؟ کرده   ارسال 
مصوب  سیاست های  تدوین کنندگان 
کشور  کنونی  شرایط  در  هفتم،  برنامه 
این  اجرای  از  معیارهایی  چه  با  و  چگونه 
کرده اند؟   حاصل  اطمینان  سیاست ها 
اقتصادی  شرایط  در  مذکور  سیاست های 
می رسند  نظر  به  دست  نیافتنی  کنونی 
هم  کشور  مسئوالن  خطای  موجب  که 
و  معنی  هنگامی  سیاستگذاری  می شوند. 
الزامات  پیش  از  که  می کند  پیدا  مفهوم 
دستیابی  برای  آنها  اجرایی  مقتضیات  و 
نظر  مورد  زمانی  بازه  در  برنامه  اهداف  به 
فراهم شده باشد. برای نمونه به چند هدف 
پاسخ  تا  می شود  اشاره  دست نیافتنی 
تهیه کنندگان  سوی  از  مستدل  و  مقتضی 
عموم  دسترس  در  سیاست ها  محترم 

شود: گذارده 

 نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد
 برای کشوری که سال هاست رشد منفی 
در  و  تجربه کرده  را  باالی 40 درصد  تورم  و 
شاخص آزادی های اقتصادی سال ۲0۲1 در 
میان 177 کشور جهان در رتبه 170 و بعد از 
کره شمالی، ونزوئال، زیمباوه و اریتره ارزیابی 

شده، دور از دسترس است.

 افزایش بهره وری عوامل تولید
محیط  آب،  منابع  بسان  تولید  عوامل 
زیست، اکوسیستم ها، سرمایه انسانی، منابع 
طور  به  غیره  و  نمادین  سرمایه های  مالی، 
شتابان تخریب شده و از این رو رسیدن به 
این هدف با ادامه این روند دشوار می نماید.

 ثبات قیمت ها و تورم تک رقمی
تک رقمی شدن تورم امر مبارکی است. 
سال هاست  که  بازاری  برای  هدف  این  اما 
تورم دو رقمی، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، 
منطق  با  پشت سرگذاشته  را  فزاینده  گرانی 

ندارد. همخوانی  اقتصاد  علم 

 ۹۰ تولید  و  غذایی  امنیت  تامین   
اقالم  و  اساسی  کاالهای  درصد 

غذایی در داخل
الگوهای  پایه کدام  بر  این هدف  به  رسیدن 
کشت، چه مقدار مصرف آب و از کدام منابع 
زیرزمینی و سطحی ممکن می شود؟ در حالی 
فقط 5  آب کشاورزی  بهره وری  افزایش  که 
اکوسیستم  ردپای  و  پیش بینی شده  درصد 

سه برابر سرانه اکوسیستم کشور است.

 استقرار مدیریت یکپارچه 
منابع آب کشور

غیاب  در  ارزشمند  هدف  این  به  دستیابی 
حوضه  انتقال  و  آبریز  حوضه های  مدیریت 
مناطق  در  مستقر  صنایع  برای  حوضه  به 
پیش بینی  و  طراحی  چگونه  کشور  کویری 
الزامات  شده است؟ آن هم در شرایطی که 
سال هاست  سرزمین  آمایش  مقتضیات  و 

است. شده  سپری 
از  برخی  رتبه بندی  در  ایران  پایین  رتبه های 
زیر  شرح  به  توسعه  جهانی  شاخص های 
مورد  را  مذکور  فقره سیاست های  تحقق ۲۶ 

می دهد: قرار  تردید 
شاخص  در  ایران  رتبه   - فالکت  شاخص 
فالکت در ده سال گذشته در میان بیش از 
150 کشور جهان  بین 14۲ تا 148 در نوسان 
بوده و پس از ونزوئال، لبنان، زیمباوه، سودان 
و سوریه ارزیابی شده. آیا این وضعیت نتیجه 
ناکارآمدی در کنترل بیکاری و تورم فزاینده 
نبوده است؟ بطوری که  فالکت در ایران بدتر 
از 14۲ کشور دیگر جهان ارزیابی شده است.
در   ۲0۲1 سال  در  ایران   - نوآوری  شاخص 
شاخص نوآوری خوب درخشید و در بین ۶0 
جای گرفت  جهان  13۲ کشور  از  اول  کشور 
به  مربوط  نوآوری  شاخص های  زیر  در  اما 
و  »نهادسازی«  زیر شاخص  با سه  حاکمیت 
به  بازار«  »فضای  و  و کار«  »فضای کسب 
جدول  انتهای  در   80 و   115 1۲4؛  رتبه های 
دست یافت. این در حالی است که رتبه های 

انسانی«،  »سرمایه  انسانی  زیرشاخص  سه 
»خروجی  و  فناوری«  و  دانش  »خروجی 
جدول  باالی  در   49 و   4۶  ،4۶ خالقیت« 
به رتبه ۶0  ایران  ارتقای  اعالم شد که سبب 

است. شده  جهان 
شاخص کسب و کار - چرا رتبه فضای کسب 
ایران بر پایه گزارش های بانک جهانی  و کار 
تا   ۲011 از سال  و  190 کشور جهان  میان  در 
جداول  انتهای  در    15۲ تا   1۲0 بین   ۲0۲1
ارزیابی شده؟ یعنی فضای کسب و کار و رشد 
دیگر جهان  140 کشور  از  ایران  در  اقتصادی 
پست تر است. آیا با وضعیت بد کسب و کار در 
کشور، تضعیف بخش خصوصی و زوال طبقه 
متوسط جمعیت که پیکره توسعه اجتماعی و 
به رشد  اقتصادی شناخته شده اند؛ می توان 

اقتصادی 8 درصد دست یافت؟
شاخص فساد – در طی پنج سال گذشته و از 
سال ۲017 تا ۲0۲1 رتبه شاخص فساد پذیری 
ایران در میان 180 کشور جهان، همواره سقوط 
است.  شده  ارزیابی  فساد پذیر تر  و  کرده 
به طوریکه از رتبه 130 در سال ۲017 تا سال 
۲0۲1 به ترتیب در رتبه های 130، 138، 14۶، 

149 و 155 جای گرفته است.
 1۲ و  یا شاخص کامیابی  لگاتم-   شاخص 
فقره زیرشاخص های آن که در موفقیت  یا 
می تواند  اقتصادی  فعالیت های  شکست 
سه  در  جهان  1۶7 کشور  برای  باشد  اثر گذار 
سال پی در پی ۲019 تا ۲0۲1 و طبق جدول 
آماده  و  ایران  نامناسب  موقعیت های  زیر 
نبودن کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی 
را  مردم  زندگی  مطلوب  و کیفیت  درصد   8

می دهد. نشان 
 شش برنامه پیشین توسعه در ایران، بیش 
از 50 فقره سیاست های کالن مصوب قبلی و 
از همه مهمتر سند آرمانی و دلنشین بیست 
ساله )1384-1404( به جایی نرسیده و کشور 

همچنان با نارسایی های زیر درگیر است :
· حکمرانی آب ندارد

· مدیریت یکپارچه آب ندارد
· آمایش سرزمین و برنامه ریزی جامع آب 

ندارد
· اقتصاد آب ندارد

· اقتصاد محیط زیست ندارد
· حسابداری آب ندارد

· ارزش و قیمت گذاری آب و بازار آب ندارد
· حسابداری محیط زیست ندارد

· حسابداری اكوسیستم ندارد
در  افزایش  به  رو  جمعیت  حسابداری   ·
ندارد زیست  محیط  و  آب  با  ناسازگاری 

· حسابداری منابع طبیعی و معدنی ندارد

· حسابداری ظرفیت های تولیدی را ندارد
· حسابداری ظرفیت های انسانی را ندارد

· شبکه هیدرومتری بالدرنگ و مطمئن ندارد
هم  سرزمین  آمایش  مقتضیات  و  زمان   ·
تخریب  و  جمعیت  افزایش  با  سال هاست 

است شده  سپری  زیستی  منابع 

عزم حاکمیت، خرد  توسعه یافتگی محصول 
جمعی، کار گروهی، هم گرایی و تفاهم میان 
و  مدنی  نهادهای  مردم،  پاسخگو،  دولت 
بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای 
و  صنفی  انجمن های  اقتصادی،  مدنی، 
تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، 
میان کارشناسان   مدنی  و  فکری  هماهنگی 
در  نمی آید.  وجود  به  جامعه  نخبگان  و 
آرمانی  جامعه  و  مطلوب  توسعه  نتیجه 
نظریه پردازان  مخترعان،  نمی شود.  پدیدار 
توسعه  زیرا  کرد،  نخواهند  رشد  نخبگان  و 
محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط 
جامعه  بودن  قاعده مند  و  آزادی  جمعی، 
با  ترکیب  و  بستن  قابل جمع  توسعه  است. 
و...  رادیکال  ایدئولوژی های چپ و راست و 
نیست. توسعه نیافتگی امروز و عمل نشدن به 
ناکارآمدی  و  آشفتگی  نشان دهنده  برنامه ها 

است. کشور  اداری  سازمان 

مالحظاتی درباره سیاست های برنامه هفتم توسعه 

آرزوهای دست نیافتنی

برگزیدگان جشنواره 
امین الضرب معرفی شدند

جایزه اول گزارش توصیفی 
به خبرنگار »پیام ما« رسید 

پنجمین جشنواره امین الضرب نفرات برتر خود 
اتاق  سوی  از  جشنواره که  این  در  شناخت.  را 
بازرگانی تهران برگزار شد؛ زهرا روستا از روزنامه 
»پیام ما« در بخش گزارش توصیفی رتبه نخست 
را کسب کرد. روستا در گزارشی با عنوان: »آب 
مهمتر از شناسنامه است« زندگی ساکنان حاشیه 
تاالب خشکیده هامون را توصیف کرده بود. در 
این مراسم، امیر ناظمی، عضو هیات علمی مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس سابق 
اهمیت  به  اشاره  با  اطالعات،  فناوری  سازمان 
به  اقتصادی  بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت 
اشاره  حوزه  این  در  جدید  رویکرد  شکل گیری 
کرد: بر اساس رویکرد جدید مفهوم »خلق ارزش 
رویکرد   این  در  است.  شکل گرفته  مشترک« 
به سمت  تامین کنندگان محصوالت و خدمات 
جامعه  و  خود  میان کسب وکار  برد-برد  بازی 
مدنی که مشتریان هستند، گام برمی دارند. بر 
مشترک،  ارزش های  خلق  از  مدل  این  مبنای 
مواجه  بنگاه هایی  با  دور  چندان  نه  آینده ای  در 
خواهیم بود که سطح تاثیرگذاری آنها فراتر از یک 
بنگاه اقتصادی است.محمد مهدی فرقانی، استاد 
پیشکسوت علوم ارتباطات و عضو هیات داوران 
پنجمین جشنواره فرهنگی امین الضرب، هم از 
سخن  روزنامه نگاران  اجتماعی  مسئولیت های 
گفت: رسانه ها شمشیر دو دم اند؛ اگر در خدمت 
کشف و بیان حقیقت باشند، مقدس هستند و 
اگر در پی جعل و تحریف و سانسور باشند، شاید 
این شغل به مشمئزکننده ترین حرفه تبدیل شود.
مهسا  درگذشت  خاطر  به  تسلیت  عرض  با  او 
امینی، گفت: در همه مشاغل از پزشکی گرفته تا 
کسب وکار و تجارت و روزنامه نگاری، مسئولیت  
مسئولیت  وزن  البته  و  بوده  صادق  اجتماعی 
اجتماعی در روزنامه نگاری از همه مشاغل بیشتر 
است. در واقع روزنامه نگاری چنانچه از پس این 
مسئولیت برنیاید، به جامعه و نسل ها خیانت 
نیز توجه  این نکته  به  باید  کرده است. اگرچه 
داشت که ایفای مسئولیت اجتماعی منوط است 
یادآوری کرد  اختیار.او  و  حق  از  برخورداری  به 
که روزنامه نگاران در شرایطی می توانند پاسخگو 
برخوردار  و کشف  از حق جست وجو  باشند که 
باشند.فرقانی درباره آثار رسیده به جشنواره هم 
می کردم،  بررسی  را  رسیده  آثار  وقتی  گفت:  
رگه هایی از مسئولیت اجتماعی را در آن مشاهده 
دغدغه های  احساس کردم  آنکه  رغم  به  کردم؛ 
مهم جامعه در این آثار غایب است. اما رگه های 
مسئولیت  اجتماعی در دو حوزه یادداشت و مقاله 
و گزارش تحلیلی قابل مشاهده بود. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم 
در این مراسم گفت: اگر کشور به دنبال توسعه 
اقتصادی و رشد تجاری است، راهی جز نگاه به 
بخشی خصوصی وجود ندارد تا پایه اقتصاد مردم 
و دولت سیاست گذار باشد.»مسعود خوانساری« 
تاکید کرد که باید نگاه به بخش خصوصی متمرکز 
شود؛ زیرا کشورها از طریق توسعه اقتصادی به 

سالمت، رفاه و امنیت دست پیدا می کنند. 
اقتصادی  رونق  و  توسعه  بیان کرد:  خوانساری 
تجربیات  از  استفاده  و  سوابق  به  رجوع  بدون 
جشنواره  و  دهد  رخ  اتفاق  نمی تواند  گذشته 
فرهنگی امین الضرب بر همین پایه شکل گرفت. 
و  دولت  اتصال  نقطه  می تواند  رسانه  او گفت: 
نهادهای مردمی باشد و با شرح اوضاع، توجه را 

به نقاط کور اقتصاد جلب کند.
بخش های  برگزیدگان  مراسم  این  پایان  در 
اسامی  کنند.  دریافت  را  جوایزشان  مختلف 

است: زیر  شرح  به  برگزیدگان 
*گزارش خبری- تحلیلی

نفر اول: زهرا علی اکبری )خبرآنالین(
نفر دوم: مهفام سلیمان بیگی )شرق(

نفر سوم: محمدمهدی حاتمی )تجارت نیوز(
*گزارش توصیفی:

نفر اول: زهرا روستا )پیام ما(
نفر دوم: فهیمه طباطبایی )همشهری(

نفر سوم: فرزانه طهرانی )اقتصادآنالین(
*مصاحبه:

نفر اول: از دید هیات داوران کسی جائز رتبه اول 
نشد.

نفر دوم: محمد آزاد، محمد باقرزاده )شرق(
نفر سوم: مریم بابایی )دنیای انرژی(

*تیتر:
نفر اول: مونا روشندل )ترابران(
نفر دوم: الهه صالحی )پیوست(

*یادداشت و سرمقاله:
نفر اول: مریم بابایی )کسب وکار نیوز(

نفر دوم: محسن شمشیری )اقتصادگردان(
)خبرگزاری  شایگان  حامد  مشترک:  سوم  نفر 

بازار(
نفر سوم مشترک: مریم رحیمی )تجارت نیوز(

*پادکست:
نفر برگزیده: رامیار منوچهرزاده )رادیو نیست(

*ویدئو ژورنال:
نفر برگزیده: سعید برآبادی )تجارت نیوز(

توسعه یافتگی محصول 
عزم حاکمیت، خرد جمعی، 
کار گروهی، هم گرایی و تفاهم 
میان دولت پاسخگو، مردم، 
نهادهای مدنی و بخش 
خصوصی است. تا زمانی که 
نهادهای مدنی، اقتصادی، 
انجمن های صنفی و تخصصی 
نتوانند به صورت موثر فعالیت 
کنند، هماهنگی فکری و مدنی 
میان کارشناسان و نخبگان 
جامعه به وجود نمی آید

 پیام ما: سیاست های کلی برنامه هفتم اخیرا از سوی رهبر انقالب به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح ابالغ شده است. ابالغ این سیاست ها که از سوی اعضای مجمع تدوین و نهایی شده بود خط مشی اساسی برنامه 
توسعه در کشور را روشن می سازد. برخی از کارشناسان در روزهای اخیر درباره رویکرد و شیوه مجمع تشخیص در طراحی سیاست های 
پیشنهادی نقدهایی را مطرح کردند. مهندس احمد آل یاسین که از جمله  پژوهشگران حوزه توسعه است درباره شیوه مجمع در تدوین 

این سیاست ها نقدهای خیرخواهانه و پرسش هایی را مطرح کرده که امید است مورد توجه برنامه نویسان قرار گیرد. 

تدوین کنندگان سیاست های 
مصوب برنامه هفتم، در شرایط 

کنونی کشور چگونه و با چه 
معیارهایی از اجرای این 

سیاست ها اطمینان حاصل 
کرده اند؟  سیاست های 

مذکور در شرایط اقتصادی 
کنونی دست  نیافتنی به نظر 
می رسند که موجب خطای 

مسئوالن کشور هم می شوند. 
سیاستگذاری هنگامی معنی و 
مفهوم پیدا می کند که از پیش 

الزامات و مقتضیات اجرایی آنها 
برای دستیابی به اهداف برنامه 

در بازه زمانی مورد نظر فراهم 
شده باشد
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 |

| پژوهشگر توسعه |

| احمد آل یاسین |

اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان هرمزگان

آگھی ماده ۳ قانون قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی      
اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  اینکه  به  نظر 
شماره  رای  شرح  به  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت 
تصرفات   1401/05/۲5 مورخ   1401۶03۲313۶000۶7۶
عنوان  تحت  محمود  فرزند  رئیسی  مالک  مالكانه 
مترمربع   170 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
در  واقع  اصلی   -5954 از  فرعی   1 پالک  از  قسمتی 
یک  بخش  معلم  تربیت  روبروی  شمالی  ناییند 
به  قانون مذکور   3 ماده  و   1 ماده  استناد  به  بندرعباس 
جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از 
تسلیم گردد  و  صادر  رسمی  مالكیت  سند  آگهی  انتشار 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  رو  همین  از  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم 
چنانچه ظرف  میگردد  آگهی  و صاحبان حقوق  مالک  و 
اعتراضی  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  ماه  دو  مهلت 
بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  از طرف کسی 
تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در 
حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. در 
تاریخ  از  بایست  می  معترض  اعتراض  وصول  صورت 
به  ماه  یک  مهلت  ظرف  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
نماید  دادخواست  تقدیم  و  مراجعه  محل  صالح  دادگاه 
ارائه  و عدم  مهلت مذکور  از سپری شدن  چنانچه پس 
نسبت  بندرعباس  اسناد  ثبت  اداره  دادخواست  تقدیم 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند 
بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مائع  مالكیت 

شماره م الف: 1401/۲5۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

ابوالحسن دستوری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

شناسه آگهی: ۱۳۸۳۱۲۸

آگهی تأسیس شرکت 
تأسیس شرکت با مسئولیت محدود تحقیق و توسعه خالقانه آنیل در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
به شماره ثبت ۴۳۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۹۱۶5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
تحلیل، طراحی نرم افزار به جز )طراحی و عرضه بسته های نرم افزاری فرهنگی و هنری 
و رسانه ای(، پیاده سازی، توزیع و پشتیبانی نرم افزار، اپلیکیشن، سایت ، سامانه 
های هوشمند - بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، تحقیقات بازار، کنترل کیفیت، 
تامین و برنامه ریزی سیستم ها و روش های فروش ، موضوعات مربوط به تجارت 
الکترونیک، صادرات و واردات کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی مجاز، تامین نیرو 
ی انسانی شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز، شهرستان کرج، 
بخش مرکزی، شهر کرج، محله حسین آباد ، بلوار شهیدان آخوندی)آتش نشانی(، بن 
بست الله، پالک 7۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۳۱7۴۸5۶7۸۸ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم حمیده کریمی تنورلوئی به شماره ملی ۰۰77۴۹۳5۸۳ دارنده 5۱۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه آقای میالد ولی محمدی به شماره ملی ۴۳۸۰۲۴۶۲5۶ دارنده 
۴۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم حمیده کریمی تنورلوئی به شماره 
ملی ۰۰77۴۹۳5۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای میالد ولی محمدی به شماره ملی ۴۳۸۰۲۴۶۲5۶ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا حمیده کریمی و میالد ولی محمدی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
آگهی مفقودی 

برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ ۴۰5GLXI به 
رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره موتور 
۱۲۴۸۹۱5۳۰۱۶ به شماره پالک ۶5/ ۸۲5 ط ۴۹ 

بنام سید محمد روح االمینی به شماره ملی 
5۳5۹۸۹۱۰۳۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ند
زر

نوبت اول

آگهی فقدان سند مالكیت      
سند مالكیت ششدانگ یك باب خانه به مساحت 409/۲4 متر مربع پالك 
95 فرعی از 1۶ اصلی بخش 13 قزوین ذیل ثبت 9۲59 صفحه 135 دفتر 
جلد 44 به شماره چاپی 1995۶4 به نام رحیم میر خوند چگینی صادر و 
تسلیم  شده است سپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به 
علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی خود را نموده كه مراتب به 
استناد ماده 1۲0 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر كس به نحوی از هر 
انحاء نسبت به ملك مذكور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود 
سند نزد خود باشد  از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود اداره 
ثبت المثنی سند مالكیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد این آگهی 

در یك نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد .
عسگری  شعبان 
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین

آگهی فقدان سند مالكیت    
مسكونی  آپارتمان  واحد  یك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  مالكیت  سند 
پالك  تحت  مربع  متر   89/۲0 مساحت  و  تفكیكی   10 قطعه  شماره  به 
الكترونیك  دفتر  ذیل شماره  قزوین  اصلی بخش 5  از 44  فرعی  از 10۶7  فرعی   4175
1397۲03090۶8019401 و شماره چاپی 19۲891 به نام خانم معصومه خاتونی سلخوری صادر 
و تسلیم گردیده است حال مالك فوق طی درخواست بوارده ۶801۲438 مورخ 1401/05/0۶ 
مدعی شده كه سند مذكور بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالكیت 
المثنی خود را نموده كه مراتب به استناد ماده 1۲0 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می 
گردد تا هر كس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملك مذكور حقی داشت و یا معامالتی به نفع 
او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن 
مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكیت و سند و سند معامله تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالكیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد كرد این آگهی در یك نوبت به شرح فوق منتشر خواهد شد .
 علی شهسواری 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه ۲ قزوین

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی    

هیات   1401۶031901۲001۲44 شماره  رای  برابر 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
بشماره  علی  فرزند  آبادی  نصرت  رفعتی  رحیم 
یک  در  سیرجان  از  صادره   13035 شناسنامه 
مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  باغ  قطعه 
در  واقع  اصلی   194 پالک  مترمربع   5004/90
بلوار شاهد اراضی یحیی آباد بخش 3۶ کرمان 
بستان  حسن  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  پیرا 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/۶/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۶/۲9

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳7۴۹۴7

نوبت دوم

جدول کامیابی)لگاتم( در سه سال پی در پی
۲0۲1 ۲0۲0 ۲019 سال

1۲3 1۲0 119 رتبه کلی ایران

138 117 101 کیفیت اقتصادی

15۲ 15۲ 149 فضای کسب و کار

1۲۶ 130 1۲۶ فضای سرمایه گذاری

104 10۶ 110 دست رسی به بازار

145 138 138 حکم رانی

1۶5 1۶5 1۶3 آزادی های فردی

89 80 1۲9 سرمایه ی اجتماعی

131 131 131 ایمنی و امنیت

75 77 71 آموزش

75 75 73 کیفیت زندگی

۶1 81 88 بهداشت و سالمت

15۶ 155 15۲ محیط طبیعی
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حکمرانی روستا
را دریابیم

۱ادامه از صفحۀ

فارسی  )معادل  حکمرانی  واژه  از  اخیرا 
توسعه  ادبیات  در   )Governance کلمه 
البته  می شود.  استفاده  زیاد  پیشرفت،  و 
کردن  حکومت  معنی  به  حکمرانی  واژه 
)Government( نیست و بیشتر به معنی 
فرآیند و نحوه تصمیم سازی، تصمیم گیری، 
بدیهی  است.  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری 
قابل  و  رواست  زمانی  ُحکم،  یک  است، 
همه  نمایندگان  که  است  عمومی  پذیرش 
دست اندرکاران کلیدی و ذینفعان در فرآیند 
تهیه و تدوین آن ُحکم یا سیاست یا برنامه 
نقش داشته و نظرات و دغدغه های ایشان 
چنین  مطمئنا  باشد.  شده  لحاظ  نوعی  به 
حکمی، در مرحله اجرا و پیاده شدن نیز با 

شد. خواهد  مواجه  مقاومت  کمترین 
و  اثربخش  میتواند  وقتی  روستا  حکمرانی 
کارآمد باشد که همه بازیگران کلیدی نظیر 
دهیار،  روستا،  اسالمی  شورای  اعضای 
همچنین  و  بخشدار  روستا،  جماعت  امام 
افراد معتمد محلی و نیز نمایندگان اصناف 
کشاورزان،  )نظیر  روستا  در  فعال  مختلف 
تولیدکنندگان  زنبورداران،  دامداران،  باغداران، 
بومگردی،  اقامتگاه  صنایع دستی، صاحبان 
خوش نشینان و ...( در فرآیند تصمیم گیری 
و  آبادانی  به  دستیابی  برای  برنامه ریزی  و 
موثری  و  فعال  مشارکت  روستا،  پیشرفت 

باشند. داشته 
هم  جلسات  روستایی،  هر  در  است  الزم 
»شورای  عنوان  تحت  منظمی  اندیشی 
یا »شورای  و  روستا«  پیشرفت همه جانبه 
مناسب  اسم  هر  یا  و  روستا«  برنامه ریزی 
دیگری تشکیل شود و مسایل و مشکالت 
روستا، در آن جلسات مورد بررسی قرار گرفته 
اندیشی  از خرد جمعی، چاره  استفاده  با  و 
به عمل آمده و راهکارهای مناسب برای حل 
جلسات  این  در  شوند.  ارائه  مشکالت  آن 
می توان از مسئولین محلی و یا روستا زادگان 
و  نظرات  از  تا  کرد  دعوت  شهر  ساکن 

شود. استفاده  نیز  ایشان  پیشنهادات 
مطمئنا ایده و برنامه ای که از خروجی این 
جلسه  اعضای  همه  شود،  حاصل  جلسات 
تعلق خاطر خواهند  آن احساس  به  نسبت 
داشت و نه تنها در فرآیند اجرای آن، مقاومت 
و یا مخالفتی نمی کنند بلکه تالش می کنند 
که آن برنامه به وجه احسن به اجرا درآید و 

در حفظ و نگهداری آن می کوشند.
در حکمرانی روستا نباید هیچ گروه و قشری 
از  است  الزم  شوند.  طرد  جامعه  اعضای  از 
محلی  جامعه  اعضای  همه  توان  و  ظرفیت 
از مرد و زن، پیر و جوان، کودک و نوجوان، 
استفاده  غیربومی  و  بومی  بیکار،  و  شاغل 
اعضای  همه  به  برابر  های  فرصت  و  شود 
جامعه جهت مشارکت در فرآیند شناخت و 
در  و همکاری  راه حل  ارائه  تحلیل مسئله، 
فرآیند اجرای آن داده شود تا فضای شور و 
نشاط در محیط روستا فراهم شود و روحیه 

یابد. افزایش  و شادابی  پویایی 
امید است با ُحسن تدبیر و همکاری صمیمانه  
اعضای شورای اسالمی، دهیار و امام جماعت 
روستا و حمایت درست و به موقع مسئوالن 
دیگر مسئولین  و  فرماندار  )بخشدار،  محلی 
ادارات شهرستان(، بستر شکوفایی روستاها 
از طریق پیاده سازی حکمرانی خوب روستایی 
فراهم گشته و از توان و ظرفیت مردم محلی، 
بیش از پیش استفاده و از فشار کاری ادارات 

دولتی کاسته شود.

همه جزئیات کشت قراردادی

کشت؛ به شرط قرارداد و تسهیالت
 سیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطالعات برای اهلیت سنجی شرکت های پیش رو معرفی شده است

کشت قراردادی به به عنوان 
نمونه و پایلوت در سال 1401 در 
استان های شمالی اجرا شد و 
حاال هنوز تابستان به پایان در 

حالی بیش از یکماه از برداشت 
برنج در مازندران می گذرد که 

این محصول پس از تبدیل 
شدن در شالیکوبی ها، دپو 

شده و خریداری ندارد، در واقع 
مشکالت مربوط به اعتبارات 

دولتی باعث شده تا در بخش 
نهایی کشت قراردادی یا خرید 
تضمینی برنج، مازندران دچار 

چالش شود

مدیرکل دفتر امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی:  وزارت 
جهاد کشاورزی به طور رسمی 

۲0 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد 

تومان از صندوق توسعه ملی 
برای اجرا و توسعه کشت 

قراردادی در سال زراعی 140۲-
1401 ارائه داده است

امیر رضایی دهیار روستای 
نمگاز گفت: متاسفانه در 

روستای نمگاز مردم به دلیل 
نبود آب شرب در حال مهاجرت 
هستند. او افزود: بارها به اداره 
آب و فاضالب مراجعه کرده ایم 

و در جواب، نبود اعتبار را مطرح 
می کنند و عنوان می کنند بنیاد 
علوی باید پروژه را تکمیل کند

|  
هر

 م
 |

 بنا به اعالم رسمی وزارت جهادکشاورزی، 
مالی  تامین  روش های  بهبود  به منظور 
در  تامین  زنجیره های  گردش  در  سرمایه 
تولیدات  از  حمایت  و  کشاورزی  بخش 
کشاورزی و اشتغال روستایی با روش های 
اجرایی  شیوه نامه  ابالغ  پیرو  و  غیرتورمی 
قراردادی«،  کشاورزی  مالی  »تأمین 
بانک های  به  ابالغیه ای  طی  مرکزی  بانک 
درصد  بیست  اعطای  لزوم  بر  عامل، 
کشاورزی  بخش  به  پرداختی  تسهیالت 
در  اعتباری،  مؤسسات  و  بانک ها  توسط 
و کشاورزی  زنجیره ای  مالی  تأمین  قالب 
بار  بدون تحمیل   ،1401 قراردادی در سال 
تاکید کرد. بانکی،  منابع  به  اضافی  مالی 
ارکان  تصویب  به  که  مذکور  ابالغیه  طبق 
بانک مرکزی رسیده است، مقرر  ذیربط در 
گردید در سال 1401، بیست درصد )۲0درصد( 
کشاورزی  بخش  به  پرداختی  تسهیالت 
توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، در قالب 
تامین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی 
از  حمایت  و  خصوصی  بخش  اولویت  با 
)با  محور  صادرات  و  دانش بنیان  تولیدات 
 - ملی  بهینه  الگوی کشت  رعایت  اولویت 
منطقه ای( و بدون تحمیل بار مالی اضافی 

شود. پرداخت  بانکی،  منابع  به 
از این رو، به منظور اجرای مصوبه مذکور، 
استفاده از شیوه نامه اجرایی »تأمین مالی 
شبکه  به  قباًل  که  قراردادی«  کشاورزی 
از  ابالغ شده و همچنین بهره مندی  بانکی 
قبیل  از  زنجیره ای  مالی  تأمین  ابزارهای 
و  الکترونیکی«  »برات  و  گام«  »اوراق 
مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  آن  نظایر 

است. تأکید  مورد  جاری، 
تولید  از  روشی  قراردادی«  »کشاورزی 
از  از طریق آن، تولیدکننده )اعم  است که 
به صورت  حقوقی که  یا  حقیقی  اشخاص 
مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، 
بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید 
محصول می پردازند( از طریق عقد قرارداد 
تولید  به  نسبت  طرح،  مجری  یک  با 

می کند. اقدام  کشاورزی  محصوالت 

بانکی ۲۰درصد منابع 
سهم کشاورزی

جهاد  وزارت  برنامه ریزی  معاون  حاال 
برای  مرکزی  بانک  که  می گوید  کشاورزی 
بخش  منابع  سهم  درصد   ۲0 تخصیص 
کشاورزی  اجرای  برای  بانک ها  کشاورزی 
قراردادی به بانک های خود ابالغ کرده است.
محمد قربانی توضیح داد: شیوه نامه تامین 
بانک  توسط  قراردادی  کشاورزی  مالی 
مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 
و سایر دستگاه های مرتبط در تیر ماه سال 

جاری تدوین و ابالغ شده است.
اجرایی  دستورالعمل  قربانی،  گفته  به 
نیز  قراردادی  کشاورزی  مالی  تامین 
به  توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و 
شرکت های  سازمان ها،  روسای  معاونین، 
استان ها  جهاد کشاورزی  سازمان  و  تابعه 
ابالغ و مبلغ ۲0 همت از بانک مرکزی و 4 
اجرای  برای  توسعه ملی  از صندوق  همت 
سال  ماه  تیر   30 در  قراردادی  کشاورزی 

شد. درخواست  جاری 
عنوان  به  سیتا  سامانه  این که  بیان  با  او 
ارائه  و  متقاضیان  درخواست  ثبت  سامانه 
شرکت های  اهلیت سنجی  برای  اطالعات 
شد:  یادآور  است،  شده  معرفی  پیش رو 
به کلیه  مرکزی  بانک  توسط  سامانه  این 
شده  ابالغ  نیز  ثبت نام  برای  بانک ها 
بانک ها  به کلیه  بانک مرکزی  ابالغ  است. 
منابع  سهم  درصد   ۲0 تخصیص  برای 
برای  بانک ها  از  یک  هر  بخش کشاورزی 
اجرای کشاورزی قراردادی در 15 شهریور 
اولیه  لیست  معرفی  و  شناسایی  و  انجام 
برای  مرکزی  بانک  به  پیشرو  شرکت های 

است. شده  انجام  نیز  مالی  تامین 
کشاورزی  پلتفرم  معرفی  و  تایید  به  او 
برای  الکترونیکی  بستر  در  قراردادی 
محصوالت  قراردادی  کشاورزی  اجرای 
در  گندم  قراردادی  کشت  و  گلخانه ای 
سال  ماه  شهریور   5 در  خوزستان  استان 
کارگروه  کرد:  تصریح  و  اشاره  جاری 

بررسی  برای  قراردادی  کشاورزی  ملی 
و  پیشرو  شرکت های  درخواست های 
تشکیل  نیز  آنها  درخواست های  پیگیری 
همچنین  اینکه  بیان  با  او  است.  شده 
به  و  تهیه  قراردادی  کشت  دستورالعمل 
گفت:  شد  ابالغ  کشور  استان های  تمام 
در  را  خود  درخواست  متقاضیان  تمام 
ثبت  جهاد کشاورزی  وزارت  سیتا  سامانه 

. کنند

راه پر پیچ و خم تسهیالت
وزارتخانه  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
نیز در خصوص این طرح می گوید:  وزارت 
هزار   ۲0 رسمی  طور  به  کشاورزی  جهاد 
مرکزی  بانک  از  تسهیالت  تومان  میلیارد 
از صندوق توسعه  تومان  و 4 هزار میلیارد 
ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در 
است. داده  ارائه   1401-140۲ زراعی  سال 

محمد خالدی ادامه داد: به منظور افزایش 
اجرای  برای  خصوصی  بخش  رغبت 
درخواست  متن  در  قراردادی،  کشاورزی 
مرکزی  بانک  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تسهیالت  عامل  بانک های  است که  آمده 
مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار 
دهند. ارائه  قراردادی  کشاورزی  مجریان 
همراهی  مرکزی  بانک  این که  بیان  با  او 
کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی 
راه  نقشه  اخیر  روزهای  در  گفت:  دارد، 
سوی  از  قراردادی  مالی کشاورزی  تامین 
شیوه  همچنین  و  رونمایی  مرکزی  بانک 
بانک های کشور  تمام  به  آن  اجرایی  نامه 
اجرای  برای  بزرگی  گام  که  شده  ابالغ 
در  می شود.  محسوب  قراردادی  کشت 
وزارت  همکاری  با  که  شیوه نامه  این 
تهیه  مرکزی  بانک  و  کشاورزی  جهاد 
قالب  در  بانک ها  است  شده  تاکید  شده، 
تولیدکنندگان  به  قراردادی  کشاورزی 
نهاده های  تهیه کنندگان  محصول، 
توسعه  پشتیبانان  یا  مجریان  و  تولید 
تکمیل  راستای  در  قراردادی  کشاورزی 
مواد  نهاده ها،  خرید  ارزش،  زنجیره 

توسعه ای  اقدامات  و  ماشین آالت  اولیه، 
فنی،  آموزشی،  خدمات  ارائه  همچنین  و 
تحقیقاتی  و  دانش بنیان  و  توسعه ای 

کنند. پرداخت  تسهیالت 
برای  الزم  تضامین  و  وثیقه  تامین  او 
چالش های  از  یکی  را  تسهیالت  دریافت 
عنوان  قراردادی  کشاورزی  توسعه  و  اجرا 
کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس 
منعقد  قرارداد  شده،  مقرر  شیوه نامه  این 
طرح  مجریان  و  کشاورزان  میان  شده 
تایید  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  که 
وثیقه و تضمین  عنوان  به  صالحیت شدند 
شود.  پذیرفته  سود  و  اصل  بازپرداخت 
پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، 
مشروط به ارائه تاییدیه و ضمانت پرداخت 
از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود 
و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت 
جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق های 
صادرات  ضمانت  صندوق  جمله  از  ضمانت 
کوچک،  صنایع  ضمانت  صندوق  ایران، 
حمایت  صندوق  و  تعاون  ضمانت  صندوق 
از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
انجام است. مقرر شده تفاهم نامه  در حال 
بانک ها،  مرکزی،  بانک  میان  چهارجانبه 
اقتصادی و دارایی  امور  صندوق ها و وزارت 
در  منعقده  قراردادهای  ضمانت  زمینه  در 
قالب کشت قراردادی امضا شود. در راستای 
مقرر  نیز  مرکزی  بانک  شیوه نامه  اجرای 
دستورالعمل  کشاورزی  جهاد  وزارت  شد 
تدوین  را  قرارداد  توسعه کشاورزی  اجرایی 
کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در 
۲4 مرداد امسال به تمام استان های کشور 
و  دستورالعمل  این  مطابق  کرده ایم.  ابالغ 
در قالب کشت قراردادی مجریان طرح که 
خدماتی،  پیشرو  شرکت های  شامل  الزاما 
تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی 
فرآوری  و  بسته بندی  تولید،  خطوط  دارای 
روی  بر  افزوده  ارزش  ایجاد  به  منجر  که 

هستند. می شوند،  محصول 
فرآیند  در  داد:  توضیح  همچنین  خالدی 
مقرر  قراردادی  دستورالعمل کشت  اجرای 

شده تمام متقاضیان درخواست خود را در 
سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به 
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
و  برنامه ریزی  معاونت های  یا  و  کشاورزی 

ارسال کنند. استان ها  اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت 
شرکت های  صالحیت  و  اهلیت  تایید  به 
قراردادی  اجرای کشاورزی  برای  پشتیبان 
و پیگیری تامین مالی از بانک های عامل 
بانک  نامه تامین مالی  در چارچوب شیوه 

اقدام کند. کشاورزی 
جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
و  تولید  بهره وری  افزایش  کشاورزی، 
به  ای  مشاوره  و  آموزشی  خدمات  ارائه 
تولیدکنندگان را از محورهای مهم کشاورزی 
این  در  کرد:  بیان  و  خواند  قراردادی 
نظام  سازمان  و  پیشرو  شرکت های  راستا 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و 
شرکت های پیشرو می توانند در قالب مراکز 

عمل کنند. و کار  حوزه کسب  خدمات 
بخش های  کنار  در  کرد:  اضافه  او 
و  پیشرو  عنوان شرکت های  به  خصوصی 
قراردادی،  کشت  اجرای  برای  پشتیبان 
جهاد  وزارت  مباشر  های  شرکت 
بازرگانی  شرکت  جمله  از  کشاورزی 
دام  امور  پشتیبانی  ایران، شرکت  دولتی 
ایران  و سازمان مرکزی تعاون روستایی 
کشت  اجرای  برای  شده اند  ملزم  نیز 
محصوالت  بهره وری  بهبود  و  قراردادی 
روغنی  دانه های  مانند گندم،  استراتژیک 
و محصوالت گوشتی اقدام کنند و در این 
الگوهای  موظفند  شرکت ها  این  راستا 
بودجه  های  قالب  در  را  مالی خود  تامین 
در  شده  پیش بینی  منابع  و  سنواتی 

سازند. بهینه  قانون 

 انتقادها حتی در طرح پایلوت
و  نمونه  عنوان  به  به  قراردادی  کشت 
پایلوت در سال 1401 در استان های شمالی 
پایان  به  تابستان  هنوز  حاال  و  شد  اجرا 
نرسیده در حالی بیش از یکماه از برداشت 
برنج در مازندران می گذرد که این محصول 
دپو  ها،  در شالیکوبی  تبدیل شدن  از  پس 
مشکالت  واقع  در  ندارد،  خریداری  و  شده 
تا  شده  باعث  دولتی  اعتبارات  به  مربوط 
خرید  یا  قراردادی  نهایی کشت  بخش  در 
تضمینی برنج، مازندران دچار چالش شود. 
این چالش سرانجام داد نمایندگان استان 
را درآورد و آنان خواستار حل و فصل سریع 

دولت شدند. از سوی  این مشکل 
برنج  قراردادی  اجرای کشت  هرچند شروع 
اما در زمان  ارزیابی شد  در مازندران مثبت 
برداشت محصول با کمبود اعتبارات دولتی، 
گواه  و  زعم  به  برنج  قراردادی  حاال کشت 
کارشناسان به بن بست رسیده و با شکست 
روبه رو شده است و اگر چاره و تدابیر درستی 
باز  نشود،  اتخاذ  محصول  این  بازار  برای 
سود  و  شده  تکرار  قبل  سال های  حکایت 
تجار  و  دالالن  جیب  به  برنج  بازار  اصلی 
فرصت طلب خواهد رفت و مجددا کشاورز و 

شد. خواهند  متضرر  مصرف کننده 
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره یک 
گفت:  ایسنا  با  گفت گویی  در  و  قبل  روز 
برنج و مرکبات  برای  اهمیتی  دولت هیچ 
مازندران قائل نشده بنابراین دغدغه اصلی 
نمایندگان،  و  استان  کالن  مدیریت  در 
و  برنج  نامناسب  وضعیت  حل  و  بررسی 

است. مازندران  مرکبات 
اینکه  بیان  با  فیروزجایی  کریمی  علی 
متولی  داران  سورتینگ  و  کشاورزان 
رئیس  به  ما  داد:  ادامه  ندارند،  دلسوزی 
جمهور و وزرا رای اعتماد دادیم به شرطی 
این شیوه  را حل کنند.  مردم   که مشکل 
یکی  برنج  نیست.  داری شایسته  مملکت 
امنیت  در  محصوالت  استراتژیک ترین  از 
به  ظرفیت  این  با  اما  است  غذایی کشور 
دلیل مشکالت مردم مازندران دچار بحران 
زیرساخت ها  که  زمانی  تا  است.  شده 
است  بی ثمر  تالشی  هر  نشود،  فراهم 
این  رفع  در  نیز  حمایتی  نگاه  اگرچه 
مشکل در سطح کالن برای مازندران وجود 
عملی  برنجکاران  به  دولت  تعهد  ندارد. 
کشاورزان  برای  دغدغه ای  نشد.وزارتخانه 

ندارد. مازندرانی 

در  نمگاز  محروم  روستای  آبرسانی  طرح   
این  اهالی  است که  مانده  بالتکلیف  حالی 
روستا از توابع قلعه گنج کرمان، چندین دهه 
بر دل دارند و  حسرت آب آشامیدنی سالم 
اکنون در پی بی آبی، مهاجرت را بر ماندن و 

دادند. ترجیح  کشیدن  انتظار 
به گزارش پیام ما به نقل از فارس، از قلعه گنج، 
چاه دادخدا  بخش  توابع  از  روستایی  نمگاز، 
شهرستان قلعه گنج در استان کرمان است که 

بیش از 500 نفر جمعیت دارد.
روستای  اهالی  که  حالی  در  گذشته  سال 
نمگاز روزگارشان را چند دهه بدون آب شرب 
سالم و لوله کشی سر می کردند، بنیاد علوی با 

آوردن لوله  جهت آبرسانی و با حفر کانال، نور 
امیدی در دل شان تاباند و خوشحال بودند از 
اینکه باالخره آنها هم از آب آشامیدنی سالم 
به  دهه  چند  سختی های  و  شده  بهره مند 

فراموشی سپرده خواهد شد.
کانال  حفر  از  سال  یک  گذشت  از  اما پس 
و  نشد  آبرسانی محقق  لوله، وعده  تأمین  و 
لوله ها، رها شده و کانال های حفرشده نیز پر 

شدند.
روزهای  می گوید:  روستا  اهالی  از  یکی 
عملیات  و  شد  روستا  وارد  لوله ها  اول که 
در  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  با  حفاری 
بدون  خودجوش  مردم  بود،  انجام  حال 

تسریع  برای  دستمزد  ریال  یک  دریافت 
اما  آمدند،  میدان  به  پروژه  اجرای  در 
از  و  شده  رها  پروژه  و  سال گذشت  یک 
مسئوالن می خواهیم به فریاد مردم مظلوم 
نگذارند  و  برسند  منطقه  این  رنج دیده  و 
بماند.  بر دل شان  حسرت آب شرب سالم 
در  نمگاز  روستای  دهیار  رضایی  امیر 
در  متاسفانه  بیان کرد:  فارس  با  گفت وگو 
روستای نمگاز مردم به دلیل نبود آب شرب 

هستند. مهاجرت  حال  در 
او افزود: بارها به اداره آب و فاضالب مراجعه 
مطرح  را  اعتبار  نبود  جواب،  در  و  کرده ایم 
باید  علوی  بنیاد  می کنند  عنوان  و  می کنند 

تکمیل کند. را  پروژه 
دهیار روستای نمگاز تصریح کرد: از مسئوالن 
استان درخواست داریم برای رفع این مشکل 
و روشن شدن تکلیف آبرسانی به این منطقه، 

اهالی،  نگذارند  و  باشند  داشته  ویژه ای  نگاه 
منطقه آبا و اجدادی خود را رها کنند و روستا 

خالی از سکنه شود.
اسبق   نماینده  حسینی  حسام الدین  سید 
بنیاد علوی در قلعه گنج نیز طی گفت وگویی 

از  و  می کند  مطرح  را  پروژه  بودن  جهادی 
اینکه پروژه پیمانکاری نیست، سخن به میان 
معناست که  بدین  جمله  این  می آورد.  که 
باید  شده  شروع  جهادی  همان گونه که  کار 

شود. تکمیل  جهادی  به صورت 

تشنگی در گرمای قلعه گنج
خبر

| پیام ما | سال هاست  که موضوع مشکالت در نظام بهره وری کشاورزی کشور به عنوان بخشی که هم ضامن امنیت غذایی است و هم 
یکی از پرمصرف ترین بخش های آب در ایران خشک، به یکی از چالش برانگیزترین بحث های مشترک میان دولت و  کارشناسان تبدیل 
شده است. این بار اما یکی از برنامه هایی که وزارت جهاد کشاورزی آن را دنبال کرده و از سال ۱۴۰۰ ابالغ و اکنون اجرا می کند کشت به 
روش قراردادی است. حاال این وزارت خانه تالش می کند با روانه کردن تسهیالت به سمت کشاورزان موانع را جلوی پای آنان بردارد و 

قرارداد به جای اختیار را به یک الگو تبدیل کند. 

کشاورزی، مهم ترین 
متقاضی آب 

 یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشاورزی 
مهمترین متقاضی آب بوده و ارتباط مستقیم 
با امنیت غذایی دارد و برای شکل گیری بازار 
آب باید بررسی آن در اولویت قرار گیرد، گفت: 
الزم است در شیوه های کشاورزی و دامپروری 
آب  مصرف  بهینه  استفاده ی  راه های  برای 
برنامه ریزی صورت گیرد تا بتواند در بازار آب با 

صنعت و سایر بخش ها برابری کند.
به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا، دکتر هادی 
اعتدالی رمضانی گفت: کشور ما از نظر منابع 
نحوه  دارد.  قرار  نامناسبی  شرایط  در  آب 
سایر  از  بحرانی تر  بسیار  آب  منابع  مدیریت 
چالش هایی است که رسانه ها در حوزه آب آن 
را مطرح می کنند درحالی که بسیار کمتر مورد 

است. قرار گرفته  توجه 
او گفت: جای جای کشور همچون خوزستان، 
آب های  و  قزوین  اصفهان، شهرکرد، همدان، 
هیرمند و هامون و ارومیه همه با مشکالت و 
کمبود آب مواجه هستند. میانگین پتانسیل 
تبخیر و تعرق در کشور ۲50 میلی متر است 
و این در حالی است که میانگین بارش های 
ساالنه تا ۲۲0 میلی متر کاهش یافته است، از 
سویی دیگر افزایش جمعیت کشور، گسترش 
مراکز صنعتی و توجه ویژه به محیط زیست 
و گردشگری رقابت بر سر منابع محدود آب را 

رقم زده است.
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روبداد حرکت با برکت به دنبال 
فرهنگسازی و ایجاد ظرفیت 
برای توانمندی معلولین است.

خبر

فراخوان رویداد ملی کارآفرینی معلوالن 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان  مدیرعامل 
با  »حرکت  ملی  رویداد  برگزاری  از  امام 
با  رویداد  »این  و گفت:  داد  خبر  برکت« 
و  ایده های خالقانه  و  هدف جذب طرح ها 
و  معلولین  در حوزه کارآفرینی  دانش بنیان 
برگزار  طرح ها  این  روی  بر  سرمایه گذاری 
برکت  بنیاد  از  ایرنا  گزارش  به  می شود.« 
محمد  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
با  که  »امیدواریم  کرد:  تاکید  ترکمانه 
برگزاری رویداد »حرکت با برکت« 100 رسته 
شغلی متناسب با توانایی معلولین تعریف 
»کارشناسان،  گفت:  او  شود.«  اجرا  و 
و  دانش بنیان  شرکت های  نخبگان، 
و  طرح ها  می توانند  مردم نهاد  سازمان های 
برای  اشتغال زایی  حوزه  در  خود  ایده های 
برکت«  با  »حرکت  رویداد  به  را  معلولین 
ارائه دهند.« مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید 
بیان  نیست  محدودیت  معلولیت  اینکه  بر 
کرد: »برگزاری این رویداد می تواند شروع 
و  پایدار  اشتغال  برای  جدی  حرکت  یک 

ترکمانه  باشد.  معلولین  توانمندسازی 
یادآور شد: »8 تا 15 درصد افراد جوامع در 
حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می برند 
معلوالن  در  بیکاری  نرخ  حاضر  حال  در  و 
 ۶0 باالی  نابینایان  میان  در  و  درصد   55
درصد است. همچنین ما در رویداد »حرکت 
ایجاد  و  فرهنگ سازی  دنبال  به  برکت«  با 
توانمندی معلولین هستیم.«  برای  ظرفیت 
ترکمانه در تشریح اقدامات بنیاد برکت در 
گفت:  معلولین  برای  اشتغال  ایجاد  حوزه 
500 طرح اشتغال زایی  »تا امروز 4 هزار و 
پوشش  تحت  افراد  و  معلولین  ویژه 
است.  رسیده  بهره برداری  به  بهزیستی 
حجم سرمایه گذاری برای راه اندازی این 4 
میلیارد  هزار   10 بر  بالغ  طرح   500 و  هزار 
فرصت های کسب وکار  ایجاد  و  است  ریال 
برای بیش از 1۲ هزار و ۶00 نفر را به شکل 
داشته  دنبال  به  غیرمستقیم  و  مستقیم 
برکت،  بنیاد  مدیرعامل  گفته  به  است.« 
بهره برداری رسیده.  به  500 طرح  و  4 هزار 

برای  700 طرح  و  هزار   ۲ بنیاد شامل  این 
معلولین و خانواده هایشان، یک هزار و 450 
طرح زنان سرپرست خانوار، ۲00 طرح زنان 
آسیب دیده و در معرض آسیب و 150 طرح 
زندانی  خانوار  سرپرست  دارای  زنان  ویژه 
می شود. گفتنی است، رویداد ملی »حرکت 
رویداد  نخستین  عنوان  به  برکت«  با 
قرار  دارای معلولیت،  افراد  کارآفرینی ویژه 
و  طرح ها  از  حمایت  و  شناسایی  به  است 
برای  اشتغال زایی  حوزه   در  برتر  ایده های 
معلولین بپردازد. فعاالن و ایده پردازان این 
حوزه می توانند ایده ها و طرح های خود در 
معلولین  اشتغال  معلولین،  اشتغال  حوزه  
خوداشتغالی  بنگاه محور،  اشتغال  حوزه   در 
معلولین و حوزه تولید خدمات و محصوالت 
event. آدرس  به  را  معلولین  نیاز  مورد 

عالقه مندان  نمایند.   ارسال   barkat.ir
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  همچنین 
بنیاد برکت به آدرس  می توانند به تارنمای 
www.barakatfoundation. مراجعه 

شماره  به  رویداد  دبیرخانه  با  یا  و   com
حاصل  تماس   0۲1  -۶۶30535۲ تلفن 
ایده های رسیده به رویداد  کنند. طرح ها و 

»حرکت با برکت« توسط داوران ارزیابی و 
روز  آذر   ۲1 با  همزمان  برگزیده  طرح های 
جهانی معلولین معرفی شده و مورد تقدیر 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  می گیرند.   قرار 
از طرح های  ارائه تسهیالت،  با  امام  فرمان 

می کند. حمایت  منتخب 

در  رود  خر  از  قزوین  آبگرم  چشمه های 
می گیرند.  نشئت  آبگرم  شهر  حوضه 
در  ارشیا  معدنی  آب  چشمه  خصوص 
در  و  آوج  شهرستان  در  واقع  آبگرم  شهر 
از  یکی  که  قزوین-همدان،  جاده  مسیر 
قزوین  استان  معدنی  آب گرم  چشمه های 
با  دارد.  زیادی  درمانی  قابلیت های  و  است 
نگرانی  منطقه،  این  به  مسئولین  بی توجهی 
افزایش  را  قزوین  آبگرم  گردشگری  برای 
اینکه کلنگ  وجود  با  همچنین  است.  داده 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهر آبگرم در 
سال 99 به زمین خورد اما هنوز فاضالب یکی 
شمار  به  منطقه  این  گره های گردشگری  از 
می رود. موضوع جمع آوری فاضالب آبگرم و 
مهم ترین  و  بزرگترین  جزو  آوج  شهرستان 
می رود  شمار  به  قزوین  استانی  پروژه های 
به چالش  را  استان  که همه دست اندرکاران 

است. کشیده 

اعتبار  تومان  میلیارد   5۰ اختصاص 
برای حل مشکل 

گرم  آب  چشمه   به  فاضالب  شدن  سرازیر 
قزوین،  آبگرم  منطقه  در  خرقان  طبیعی 
می تواند سالمت شهروندان را به خطر بیندازد. 
حسین حسین خانی، فرماندار شهرستان آوج 
قزوین درباره مشکل فاضالب آبگرم به »پیام 
ما« می گوید:»50 درصد مشکل جمع آوری 
فاضالب این شهر به واسطه امور زیرساختی 
انجام شده است. در سفر رئیس جمهوری 
به استان قزوین، برای حل این معضل 50 
شد.  داده  تخصیصی  اعتبار  تومان  میلیارد 
به  تازه، مشکل  اعتبار  این  با  امیدواریم  ما 
کلی حل و فصل شود.« او همچنین درباره 
ساخت و سازهایی که در بستر چشمه آبگرم 
هم  است  شده  انجام  شهرداری  سوی  از 
توضیح می دهد: »این مشکل نیز حل شد 
و ما در جلسه ای استانی شهرداری را موظف 
کردیم با کشیدن دیوار ساحلی، این گره را 

باز کند.« 

فاضالب  و  آب  شرکت  سکوت 
قزوین 

این  پیگیری  برای  تالش کرد  ما«  »پیام 
فاضالب  و  آب  شرکت  توضیحات  مشکل 

این  روابط  مدیر  اما  دریافت کند  را  قزوین 
شرکت از بیان هر توضیحی امتناع کرد. طبق 
معاونت  عملکرد  از  شرکت  این  که  خبری 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای 
کرده  منتشر   1400 سال  در  قزوین  استان 
احداث  طرح  از  موسی خانی  علی  است، 
اما  است.  داده  خبر  آبگرم  در  تصفیه خانه  
شرکت  این  عمومی  روابط  نبودن  پاسخگو 
بماند.  بی جواب  سوال  این  تا  شد  موجب 

میراث  سازمان  نامعلوم  سازوکار 
فرهنگی برای جذب سرمایه 

علیرضا خزائلی، مدیر سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری استان قزوین در خصوص تاثیر 
این  گردشگری  بر  فاضالب  شدن  سرازیر 
بخش به »پیام ما« می گوید: » پروژه جمع 
آوری فاضالب آبگرم یک پروژه بزرگ استانی 
است که از دسترس تنها مدیر میراث خارج 

و  فرهنگی  میراث  سازمان  در  ما  اما  است. 
تالش  و  هستیم  موضوع  پیگیر  گردشگری 
شهر  این  در  سرمایه گذار  جذب  با  داریم 
بخشی از مشکالت را رفع کنیم. زیرا سرمایه 
گذاری در این منطقه تا حدودی که در شان 
چشمه های آبگرم قزوین باشد، انجام نشده 
این سازمان  نیز  این  از  البته پیش  است.« 
از  برای جذب سرمایه  فراخوانی عمومی  در 
آبگرم  چشمه های  پروژه  در  سرمایه گذاران 
البته  بود.  دعوت کرده  قزوین،  در  یله گنبد 
این  از  سرمایه گذاران  که  آمد  خبر  بعدها 
طرح ها چندان استقبال نکردند و برای ما نیز 
و کار جدیدی  با چه ساز  نشد که  مشخص 
به دنبال جذب سرمایه گذار در  این سازمان 

است. منطقه  این 

سرازیر شدن فاضالب به چشمه آبگرم در استان قزوین صنعت گردشگری و محیط زیست را تهدید می کند

چشمه ها فاضالب شدند
فرماندار شهرستان آوج از اختصاص 5۰ میلیارد تومان برای جمع آوری فاضالب شهر آبگرم خبر داد

مترو تهران در هفته اول 
مهر رایگان شد

شدن  رایگان  از  تهران  شهرداری  سخنگوی 
هفته  در  اتوبوس  و  مترو  از  استفاده  امکان 
اول مهر برای دانشجویان و دانش آموزان خبر 
داد. به گزارش ایرنا، عبدالمطهر محمدخانی در 
حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: 
»استفاده از اتوبوس و مترو در هفته اول مهر 
برای دانش آموزان و دانشجویان در شهر تهران 
رایگان شد.« او همچنین افزود: »دانش آموزان 
با لباس فرم و دانشجویان با کارت دانشجویی 
از این خدمت بهره مند می شوند.« رئیس مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ادامه 
داد: »همه باید به مدیریت و کاهش ترافیک 

آغاز سال تحصیلی کمک کنیم.«

رصد و رتبه بندی 
موسسات اعزام دانشجو 

به خارج
گفت:  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
اساس  بر  دانشجو  اعزام  »موسسات 
و حل  شهرت، مسئولیت پذیری، کیفیت کار 
مسئوالنه مشکالت دانشجویان و… رتبه بندی 
می شوند.« هاشم داداش پور، رئیس سازمان 
امور دانشجویان در گفت وگو با ایلنا در خصوص 
دانشجو گفت:  اعزام  مجوز  دارای  موسسات 
»طبعا موسسه ای که برای اعزام دانشجو به 
خارج از کشور عمل می کند، اولین موضوعی 
اینکه  باشد،  داشته  اشراف  آن  باید روی  که 
کشور  عالی  آموزش  نظام  به  نسبت  چقدر 
مقصد شناخت دارد، همچنین چقدر نسبت به 
فرایندهای حقوقی و مالی مسلط است و اصال 
چقدر نسبت به دانشجویی که قصد دارد در 
دانشگاه خارجی درس بخواند، مسئولیت پذیر 
است.« او با تاکید  بر اینکه توجه به این عناصر 
مهم است و در کمیته یا کارگروه صدور مجوز 
برای موسسات اعزام دانشجو به خارج مورد 
توجه قرار می گیرد، ادامه داد: »ما دبیرخانه ای 
داریم که کل موسسات اعزام دانشجو به خارج 
را رصد می کنند و تک تک آنها بررسی می شود. 
اخیرا دنبال این هستیم که موسسات اعزام 
دانشجو را رتبه بندی کنیم. در واقع براساس 
و حل  شهرت، مسئولیت پذیری، کیفیت کار 
مسئوالنه مشکالت دانشجویان و… این اقدام 
را می توان انجام داد.« داداش پور افزود: »ما 
نیاز داریم بهترین موسسات را برای شهروندان 
خود معرفی کنیم. گاهی برخی از موسسات 
ممکن است از این زمینه ها سوءاستفاده کرده 
باشند و باید جلوی این کار را بگیریم. معموال در 
مورد موسساتی که در زمینه اعزام کار می کنند 
کمتر  کرده ایم،  صادر  مجوز  برایشان  ما  و 
مشکل وجود دارد. موسسات اعزام به خارج 
غیرقانونی هم هستند که مجوز الزم را ندارند 
و متاسفانه خارج از چارچوب ها و نظارت های 
مجموعه آموزش عالی کشور عمل می کنند.« 
رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص 
فعالیت های اداره اعزام به خارج از کشور در 
این سازمان و عملکرد این اداره بیان کرد: »این 
نهاد اداری موظف است خدمات این چنینی 
ارائه بدهد به این دلیل که نخست به هر حال 
دانشجویی که می خواهد به خارج برود باید 
از مجرای قانونی این کار را انجام دهد و دوم 
ممکن است بحث های مربوط به نظام وظیفه، 
وزارت خارجه و… در این امر مطرح باشد و اداره 
اعزام به خارج از کشور به عنوان خوشه عمل 
می کند و نقش اصلی را برعهده دارد تا مشکل 
دانشجو را در حوزه های گوناگون حل کند.« 

توزیع هزار واحد پارکینگ 
در مناطق پر تراکم تهران

مناطق شهرداری  عمرانی  مدیرعامل سازمان 
پارکینگ  احداث  پروژه های  تحویل  از  تهران 
پارکینگ  و   14 منطقه  در  امیرکبیر  طبقاتی 
طبقاتی مینابی در منطقه 15 در آینده ای نزدیک 
خبر داد. به گزارش مهر، هادی حق بین گفت: 
»با تکمیل این دو پروژه، ظرفیت الزم برای 
پارک نزدیک به هزار دستگاه خودرو در مناطق 
پرتراکم پایتخت فراهم می شود.« مدیرعامل 
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران با بیان 
اینکه کمبود قابل توجه فضای پارک خودرو، 
زمینه ساز بروز آسیب های مختلف اجتماعی 
و به ویژه ایجاد گره های ترافیکی است، بیان 
کرد: »سازمان عمرانی مناطق در تالش است 
تا ضمن حفظ کیفیت و استانداردهای الزم، 
پروژه های موجود در این حوزه را با سرعت باال 
تکمیل کند. از این رو در نظر داریم با اضافه 
کردن ظرفیت پارک یک هزار دستگاه خودرو 
در قالب افتتاح دو پروژه پارکینگ امیرکبیر 
بهبود کیفیت  زمینه ساز  مینابی،  پارکینگ  و 
سطح زندگی شهروندان در مناطق 14 و 15 
باشیم.« او با اشاره به اینکه پارکینگ مینابی 
با هدف تأمین فضای پارک خودروها جهت 
استفاده اهالی محله اتابک، پارکینگ امامزاده 
ملک خاتون )س( و مجتمع امام رضا )ع( 
این لحظه  احداث است، گفت: »تا  در حال 
عملیات اجرایی در زمینه اسکلت و نمای پروژه، 
دیوارچینی و تأسیسات برقی و مکانیکی به 

پایان رسیده است.« 

کمتر از دو هفته پیش امام جمعه بخش آبگرم قزوین از سر ریز شدن فاضالب به چشمه آبگرم این منطقه خبر داد. خبری که ظاهرا نه به 
گوش فعاالن محیط زیست رسیده و نه مردم محلی از این موضوع خبردار شده اند. با این حال پیگیری های ما نشان داد که این موضوع 
نه تنها خبر تازه ای نیست بلکه پیشینه نگرانی برای آن به حداقل سه سال پیش بر می گردد. البته پیش از آن هم برخی پروژه ها مثل پروژه 
مجتمع آب درمانی الماس غرب قزوین که در سال ۹۴ کلید خورده بود کنار همین مجموعه آبگرم قزوین پا گرفت. از همان سال ها یعنی 
تقریبا 7 سال پیش مسئوالن شهر قزوین نگرانی تاسیس تصفیه خانه فاضالب برای شهر آبگرم را داشتند. این نگرانی ظاهرًا هنوز هم ادامه 
دارد که امام جمعه این شهر ده روز پیش از سرریز شدن بخش زیادی از فاضالب منطقه به رودخانه مجاور شهر آبگرم خبرداد.این فاضالب 

بوی تعفن زیادی ایجاد کرده و از طرفی به چهره گردشگری منطقه آسیب زده است و آثار محیط زیستی زیادی با خود به همراه می آورد.

سازمان انتقال خون با تامین 
خون مناسب  Kell منفی 
برای بیماران تاالسمی به 
این زیر گروه خونی حساس 
شده است

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با 
جمله  از  تاالسمی،  بیماران  اینکه  بیان 
خونی  فرآورده های  دائمی  نیازمندان 
خون  انتقال  »سازمان  گفت:  هستند، 
پیوسته کیفیت خدمت رسانی به آنان را 
افزایش و خدمات نوینی را به آنان ارائه 
می دهد. یک چهارم خون اهدایی کشور 
برای بیماران تاالسمی استفاده می شود 
و در حال حاضر در کشور ۲3 هزار مبتال 
حدود  که  داریم  تاالسمی  بیماری  به 
چهار هزار نفر از این تعداد به طور دائمی 
افراد  باقی  و  می کنند  استفاده  خون 
خون  مقطعی  مصرف کنندگان  از  جامعه 
هستند. همچنین ساالنه 500 هزار واحد 
خون برای تامین نیاز بیماران تاالسمی 
تهیه و توزیع می شود.« به نقل از ایرنا، 
جمالی بیان کرد: »برای تامین سالمتی 
واحد  هزار   500 ساالنه  بیماران  این 
اغلب  که  می شود  توزیع  و  تهیه  خون 
شده  فیلتر  و  »لوکوسیت«  خون کم  از 
ناشی  عوارض  تا  است  دیده  اشعه  یا 
بیماران  این  در  مکرر  خون  تزریق  از 
اینکه  بیان  با  جمالی  برسد.  حداقل  به 
و  بود  امکانات کمتر  این  در گذشته که 
سن  به  ندرت  به  تاالسمی  بیمار  یک 
آن  در  افراد  از  خیلی  و  می رسید  بلوغ 
سنین از دنیا می رفتند، گفت: »در حال 
این  فرزندآوری  و  ازدواج  شاهد  حاضر 

انتقال  خدمات  و  هستیم  نیز  بیماران 
این  زندگی  کیفیت  افزایش  به  خون 
مدیرعامل  است.«  کرده  کمک  عزیزان 
به  اشاره  با  ایران  خون  انتقال  سازمان 
 »kell« خصوص  به  نادر  خون  تامین 
منفی برای مبتالیان به تاالسمی، گفت: 
خون  اهدای  استمرار  با  »خوشبختانه 
شریفمان،  و  ایثارگر  هموطنان  توسط 
خصوصا  خون  به  نیازمند  بیماران 
تأمین  بابت  نگرانی  تاالسمی  عزیزان 
خون در کشور ندارند. تاالسمی از جمله 
بیماری های ژنتیکی است که بر اثر آن 
از  را  خود  طبیعی  ساختار  هموگلوبین، 
دست می دهد و هموگلوبین غیرموثر در 
معیوب  علت  به  تولید می شود که  بدن 
مطلوب  اکسیژن رسانی  به  قادر  بودن، 
از  تاالسمی  نیست.  بدن  اعضای  به 
مادرزادی  و  ژنتیکی  بیماری های 
ازدواج یک پدر و مادر  اثر  است که در 
تاالسمی مینور فرزند تاالسمی ماژور به 
تزریق  مشکالت  از  یکی  می آید.  وجود 
آنتی بادی  آمدن  وجود  به  مزمن؛  خون 
علیه زیرگروه های خونی است. یکی از 
سیستم  آنتی ژن های  زیرگروه ها،  این 
با  انتقال خون  Kell  است که سازمان 
برای  Kell منفی  تامین خون مناسب  
بیماران تاالسمی به این زیر گروه خونی 

است.« شده  حساس 

بیماران تاالسمی نگران تامین خون نباشند

فرماندار آوج می گوید 50 
میلیارد تومان اعتبار تخصیصی 
مشکل جمع آوری فاضالب شهر 

آبگرم قزوین را حل می کند

|  
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 |

| روزنامه نگار |

| نازنین افتخار |

بوم و َبر

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان   
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 

تکلیف تعیین  قانون  نامه  آئین   13
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
موذن  نگار  خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
صادره   4889717099 ملی  بشماره   5 شناسنامه  بشماره 
پرونده  کالسه  متقاضی  قربانعلی  فرزند  مینودشت  از 
که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   140011441۲480000955
مترمربع   157.۲5 مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در 
خارج  اراضی  در  واقع  107-اصلی  از  فرعی   38۶۶ پالک  از 
حوزه   3 بخش  صادقیان  بابا  محمدصادق  موقوفه  مزرعه  از 

ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  دارد.  متقاضی 
رو  این  از  می شود  آگهی  روز  پانزده  فاصله  به  نوبت 

داشته  اعتراض  الذکر  فوق  رای صادره  به  نسبت  اشخاصی که 
ماه  دو  بمدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
و  تسلیم  اداره  این  به  پرونده  شماره  ذکر  با  را  خود  اعتراض 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
قضائی  ذیصالح  مرجع  به  را  دادخواست خود  ثبتی،  مرجع  به 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 

م الف 1۲798
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/۲9

حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو  گرگان
از طرف محمدامین صافی

وم
 د

ت
نوب

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری امور حمل و نقل ستاد و معاونتها، بیمارستان امام خمینی )ره( 

و بیمارستان آیت هللا کاشانی    – دانشگاه علوم پزشکی (   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری 
امور حمل و نقل ستاد و معاونتها ، بیمارستان امام خمینی )ره( و بیمارستان آیت هللا کاشانی(  اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند 

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

شماره فراخوان)۲۰۰۱۰۹۱۱۶۸۰۰۰۰۹۸(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۳  مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

مورخ   ۱۳ ساعت  الف:  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  اخرین 
۱۴۰۱/۰7/۰۶

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 
شبا IR۴۶۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲7۶۹۹۴۸۳۸ بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: ۴۱۱۳۹۹۸۱۳۱۶۹
کد ملی به شماره:۱۴۰۰۰۲۳5۸۶۰

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال، به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
7۸۶۰۶۳۴۲۰۴ ارسال نمایید. (( 

شناسه آگهی : 138۲443

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
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همدان

آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون   
حداقل  اینکه  بیان  با  همدان  استان  منطقه ای 
حدود  سداکباتان  رسوبات  تخلیه  برای  الزم  زمان 
فعاًل  می شود، گفت:  زده  تخمین  سال  سه  تا  دو 
ذخیره  بخشی که  در  رسوبات  تخلیه  انجام  امکان 

نیست. مقدور  دارد،  وجود  آب 
داوود شاهسوند در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط خاص و پیش آمده در تأمین آب 
حداکثری  استفاده  ضرورت  و  همدان  شهر  شرب 
بروز  همچنین  و  اکباتان  سد  در  موجود  آب  از 
فعلی  آب  ذخیره  برای  کدورت  از  اعم  مشکالتی 
انجام  امکان  فعاًل  الیروبی،  عملیات  جریان  در 
وجود  آب  ذخیره  که  بخشی  در  رسوبات  تخلیه 

نیست. مقدور  دارد، 
دست  به  داده های  به  توجه  با  کرد:  مطرح  وی 
در  اکباتان که  سد  هیدروگرافی  عملیات  از  آمده 
ته نشین  رسوبات  حجم  شده،  انجام   138۶ سال 
سال   58 زمان  طول  در  سد  مخزن  در  شده 
مترمکعب  میلیون   ۲.5 معادل  عددی  بهره برداری 

است. شده  برآورد 
شاهسوند با اشاره به اینکه عملیات هیدروگرافی 
هر چند سال یکبار با تجهیزات خاص و به منظور 

سد  در  شده  ته نشین  رسوبات  میزان  برآورد 
الیروبی  عملیات  کرد:  تصریح  می شود،  انجام 
موقعیت  به  توجه  با  سد،  رسوبات  از  حجم  این 
با وسایل مکانیکی خاص  با  تنها  جغرافیایی سد 

است. امکان پذیر 
آب،  رفتن کدورت  باال  علت  به  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین همزمان آب  عملیات الیروبی مخزن سد و 
شرب شهر همدان کاری دشوار و هزینه بر خواهد 
برای  محلی  جانمایی  به  نیاز  شد:  یادآور  بود، 
عملیات  فنی  و  اقتصادی  توجیه  رسوبات،  تخلیه 
تأمین  به  نیاز  کارشناسان،  توسط  سد  الیروبی 
دالیلی  از  بوده،  توجهی  قابل  رقم  که  الزم  اعتبار 

می کند. دشوار  را  سد  الیروبی  است که 
مرسوم  عملیات  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این 
رسوبات  کردن  خارج  برای  کشورها  تمامی  در 
در  سد  تحتانی  دریچه های  کردن  باز  توسط  سد 

است. آبگیری  مناسب  زمان های 
وی اظهار کرد: در صورت وجود یک دوره ترسالی 
سد  تحتانی  تخلیه کننده  دریچه  مانور  با  می توان 
برعهده  را  شاس)الیروبی(  عملیاتی  وظیفه  که 
بدون  را  رسوبات  از  توجهی  قابل  حجم  دارد، 

کرد. تخلیه  سد  مخزن  از  هزینه  تحمیل 

شرکت آب منطقه ای استان همدان اعالم کرد

۳ سال برای تخلیه رسوبات سد اکباتان الزم است

محمد توکلی,معاون خدمات شهری شهرداری ساری گفت: حفظ محیط  زیست اولویت 
شهرداری در احداث تصفیه خانه شیرابه است. جلسه ای با حضور علیرضا حمیدی معاون 
خدمات شهری، عباس غفوری رئیس سازمان پسماند شهرداری ساری،  علی اصغر تویه 
رییس اداره تاسیسات شهرداری ساری، محمودی راد مشاور طرح تصفیه خانه شیرابه ساری 
و کارشناسان حوزه خدمات شهری با موضوع بررسی تصفیه خانه شیرابه سکوی انتقال زباله 
جدید در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری ساری برگزار شد.علیرضا حمیدی معاون 
خدمات شهری شهرداری ساری در این جلسه بر ارتقاء سالمت و بهداشت شهروندان تأکید 
کرد و گفت: در احداث تصفیه خانه ها عالوه بر تصفیه شیرابه، حفظ محیط زیست پیرامون 
این سازه محیط زیستی از اهمیت باالیی برخوردار است.وی بابیان اینکه یکی از وظایف و 
مسئولیت هایی که در شهرداری ساری به آن توجه ویژه داریم، حفظ محیط زیست است، به 
احداث تصفیه خانه با تصفیه روزانه 40 هزار لیتر شیرابه در ساری اشاره کرد و افزود: تالش 
کردیم تمامی ضوابط بهداشتی و  محیط زیستی در این پروژه را رعایت کنیم.معاون خدمات 
شهری شهرداری ساری با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط  زیست رابطه مستقیم با حفظ 
جان انسان ها دارد، افزود: در همین راستا شهرداری ساری در جهت کاهش آسیب های محیط 

زیستی، تصفیه خانه شیرابه محل دفن سابق زباله را همچنان فعال نگه داشته است.

 استاندار فارس گفت: رفع مشکل آب شرب اولویت اول استان فارس محسوب 
می شود منتهی با توجه به وضعیت منطقه کربال، باید تالش ها در این ناحیه از سرعت 
بیشتری برخوردار شود.به گزارش مهر، محمدهادی ایمانیه در جمع مردم بخش 
کربال از توابع شهرستان خرامه، گفت: شهرستان های خرامه، رستم و فراشبند، نقطه 

هدف مدیریت ارشد استان برای محرومیت زدایی است.
وی با تاکید براینکه تأمین آب آشامیدنی مردم، اولویت اول استان فارس محسوب 
می شود، گفت: تالش های بسیار خوبی توسط بسیج سازندگی و مدیریت آبفای 
استان برای تأمین آب شرب مردم انجام شده است؛ منتهی با توجه به وضعیت 

منطقه کربال، باید تالش ها در این ناحیه از سرعت بیشتری برخوردار شود.
وی افزود: بسیج سازندگی و آب و فاضالب استان، جدول زمان بندی و برنامه 
عملیاتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای کل شهرستان خرامه را تدوین و ارائه دهند 
تا مشکل این شهرستان در اسرع وقت مرتفع شود.ایمانیه خاطرنشان کرد: در فاصله 
این سفر تا سفر قبلی، معابر 17 روستای شهرستان خرامهبا متراژ 34 هزار مترمربع 
توسط بنیاد مسکن استان آسفالت و ۲4 کیلومتر جاده کربال به خرامه روکش 

آسفالت و 3 دستگاه آب شیرین کن هم خریداری و آماده نصب شده است.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به نارضایتی شهروندان از اجرای طرح 
جمع آوری  روش  شد، گفت:  اجرایی   99 سال  در  زباله که  سبدهای  جمع آوری 
پسماندهای شهر کرج نیازمند اصالح و بهبود است. علی قاسم پور در نطق پیش از 
دستور هفتاد و یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج با تسلیت ایام حزن انگیز آخر 
ماه سفر و تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهارداشت: حوزه خدمات شهری 
شهرداری پیشانی عملکرد شهرداری کرج بوده و مردم نحوه خدمات مدیریت شهری 
را نظاره و قضاوت می کنند. رئیس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: امروز بسیار 
نازیبا و ناپسند است که طرح جمع آوری سبدهای زباله شهر کرج  از سال 99 آغاز 
و تا شهریور 1401 ادامه داشته اما اگر این طرح  خوب بوده و قابل دفاع چرا برای 
مردم خسارت و هزینه به بار آورده است؟ قاسم پور تاکید کرد: ذخیره سازی موقت 
زباله برای مردم و شهر کرج معضل شده و شهرداری می بایست هر چه سریع تر برابر 
با جلسات هفته اول مهر ماه طرح جدید را بر اساس نقاط، جمعیت و تراکم ارائه و 
سریع تر تدبیر و برنامه ریزی کند. رئیس شورای اسالمی شهر کرج عنوان کرد: هیچ 
چیزی در این زمینه قابل قبول نیست؛ نگهداشت شهر حداقل وظیفه شهرداری است 

که متاسفانه با همین حداقل ها دچار مشکل هستیم.

اولویت شهرداری در حفظ محیط زیست 
احداث تصفیه خانه شیرابه است

تامین آب شرب اولویت اصلی 
استان فارس است

روند جمع آوری پسماندهای کرج 
نیازمند اصالح است 

| ساری  | | شیراز  | | البرز  |

ابالغ قرارداد 7۰۰ میلیارد 
تومانی اجرا طرح های 

آبرسانی در بوشهر 
در  آبرسانی  طرح های  قرارداد،  ابالغ  با   - بوشهر 
قرارگاه  توسط  بوشهر  استان  محروم  روستاهای 
سپاه  )ع(  مجتبی  حسن  امام  محرومیت زدایی 
 700 سرمایه گذاری  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 

می شود.  اجرا  تومان  میلیارد 
ابوالحسن عالی در گفت وگو با تسنیم در بوشهر 
از ابالغ قرارداد پایدارسازی منابع آب روستاهای 
مناطق  از  محرومیت  رفع  طرح  پوشش  تحت 
اظهار  و  داد  خبر  بوشهر  استان  کم برخوردار 
شرکت  تالش  و  استاندار  پیگیری  با  داشت: 
به مبلغ  بوشهر، قراردادی  آب و فاضالب استان 
روستاهای  به  آبرسانی  برای  تومان  میلیارد   700
امام  محرومیت زدایی  قرارگاه  با  استان  محروم 
حسن مجتبی علیه السالم سپاه پاسداران انقالب 

شد. منعقد  اسالمی 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و ساخت مخزن  آبرسانی  نوسازی شبکه  توسعه، 
از ویژگی های این قرارداد دانست و  ذخیره آب را 
خاطر نشان کرد: در چارچوب این قرارداد به ظرفیت 
30 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در روستاهای 

استان بوشهر احداث می شود.
عالی با اشاره به اینکه بیش از 1۲0 کیلومتر شبکه 
آبرسانی روستاها نوسازی و توسعه داده می شود 
150 کیلومتر خطوط  قرارداد  این  اساس  بر  گفت: 

نوسازی می شود. یا  انتقال آب احداث 
وی از حفر و کف شکنی 30 حلقه چاه آب در مناطق 
کم برخوردار استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: عالوه 
و  تصفیه  پکیج های  احداث  طرح ها،  این  اجرا  بر 
اساس  بر  موارد  دیگر  از  آب  پمپاژ  ایستگاه های 

قرارداد یاد شده است.

واگذاری ۲5۰ انشعاب گاز 
رایگان به مددجویان بهزیستی 

و کمیته امداد در اردبیل 
اردبیل  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   - اردبیل 
شامل  که  اردبیل  استان  در  هدف  جامعه  گفت: 
۲50 خانوار هستند در طول امسال انشعاب رایگان 
دریافت کردند. میر سعید سید متین صبح دیروز 
در جلسه تشریح مسئولیت های اجتماعی شرکت 
گاز اردبیل با اشاره به بهره مندی ۲50 خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی  
از  یکی  داشت:  اظهار  امسال  طی  طبیعی  گاز  از 
سازی  توانمند  عملکردی شرکت گاز  شاخص های 
به  انشعاب گاز طبیعی  اختصاص  و  جامعه هدف 
به  است که  بهزیستی  و  امداد  مددجویان کمیته 
عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای ارائه خدمات 
این سازمان ها  پوشش  افراد تحت  برای  حمایتی 

می پذیرد. صورت 
وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در خصوص 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت در بهره مندی 
افراد بی بضاعت از خدمات شرکت گاز  این مهم را 
از اهداف عالیه شرکت گاز برشمرد و گفت: برای 
واگذاری رایگان انشعاب گاز به جامعه هدف این 
مجموعه در راستای اجرای ماده 80 قانون برنامه 
5 ساله ششم توسعه ، آمادگی کامل داریم و در 
همین راستا طی امسال 151 انشعاب گاز رایگان 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده های  برای 
به  گاز  انشعاب   38 تعداد  و  خمینی)ره(  امام 
تخصیص  بهزیستی  پوشش  تحت  خانواده های 
داده شده که همه این خدمات به صورت رایگان 

است. ارائه شده 

ابرهای همرفتی 
در راه اصفهان پایان شهریور 

بارانی است 
استان  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس  اصفهان- 
اصفهان از رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق 
به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان از دوشنبه 
تا پایان هفته خبرداد. آسیه آقایی با اشاره به صدور 
جوی  ناپایداری های  برای  هواشناسی  زرد  هشدار 
ابرهای  اظهار داشت: رشد  رو،  طی روزهای پیش 
همرفتی و رگبار و رعد و برق به ویژه در نیمه جنوبی 
و غربی استان از امروز دوشنبه تا پنجشنبه سی و 

یکم شهریور ماه پیش بینی می شود.
پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  اینکه  بیان  با  وی 
احتمال بارندگی در مناطق مرکزی و شرقی استان 
نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: بارش رگبار همراه 
و  مستعد  مناطق  در  صاعقه  وقوع  برق،  و  رعد  با 
خیزش  و  موقت  شدید  باد  وزش  و  ارتفاعات 
و شب  از ظهر  بعد  در ساعات  ویژه  به  گردوخاک 

می رود. انتظار 
اصفهان  استان  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس 
ایجاد  و  عمومی  معابر  آبگرفتگی  احتمال  افزود: 
روان آب در مسیل ها و مناطق مستعد وجود دارد از 
این رو به شهروندان توصیه می شود طی روزهای 
و  مسیل ها  حاشیه  در  توقف  و  تردد  از  رو  پیش 

خودداری کنند. و کوهنوردی  رودخانه 
سه  فردا  و  دوشنبه  بارش ها  داد:  ادامه  آقایی 
نیمه  در  روز چهارشنبه  و  مناطق جنوبی  در  شنبه 
غربی و مرکزی و پنجشنبه در شمال استان نیز 

می شود. پیش بینی 

حجت االسالم شریعتی نژاد، 
معاون تبلیغات اسالمی 

آستان قدس با بیان اینکه 
۲5 برنامه ویژه برای دهه 

آخر صفر برنامه ریزی شده 
است، افزود: شعار امسال 

آستان قدس رضوی در دهه 
آخر صفر، خدمت کریمانه 
و جهاد عالمانه ذیل محور 
موضوعی »خردورزی در 

زندگی رضوی« است

لرستان - مدیرکل هواشناسی لرستان از درگیری 
در  خشکسالی  با  استان  این  سطح  درصد   89
با اشاره به تداوم  سال زراعی گذشته خبر داد و 
لرستان  در  پاییز  فصل  بارش  خشکسالی گفت: 

می یابد.  کاهش 
خرم آباد  در  تسنیم  با  گفت وگو  در  مرادپور  بهروز 
اظهار داشت: متوسط بارش در سطح لرستان تا 
پایان شهریور امسال  3۶5 میلی متر است که در 
با آمار سال گذشته چهار درصد افزایش  مقایسه 
بلندمدت 3۶ درصد کاهش  آمار  با  و در مقایسه 

است. داشته  
وی با بیان اینکه فصل تابستان و بهار 1401 شاهد 
ورود چند موج گرما به جو لرستان بودیم، افزود: 
بر  مبنی  دلیل  به همین  هواشناسی  هشدار  چند 
افزایش دما و مدیریت مصرف حاصل های انرژی 

از سوی اداره کل هواشناسی لرستان صادر شد.
رکورد  کرد:  عنوان  لرستان  هواشناسی  مدیرکل 
در مرکز  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  دمایی خرداد 
این استان پس از شش سال شکسته شد و به 

4۶.۶ درجه رسید و همچنین رکورد دمایی لرستان 
امسال در پلدختر تکرار شد و به 48.4 درجه رسید.

وی با بیان اینکه چشمه های فعال گردوخاک در 
لرستان وجود ندارد، اما تحت  تأثیر چشمه های 
قرار  سال  مختلف  ایام  در  خارجی  و  داخلی 
تحت   سال  از  ایامی  در  کرد:  بیان  می گیریم، 
صحاری  روی  بر  شکل گرفته  چشمه های  تأثیر 
استان  این  شرق  نیز  و  هستیم  عراق  کشور 
استان های  روی  داخلی  چشمه  تأثیر  تحت  
به  تأکید  با  است.مرادپور  اصفهان  و  مرکزی 
گذشته  زارعی  سال  لرستان  نقاط  تمام  اینکه 
بوده   روبه رو  خشکسالی  از  مختلفی  درجات  با 
است، گفت: فقط یک درصد این خشکسالی در 
هواشناسی  است.مدیرکل  بوده   نرمال  محدوده 
لرستان تصریح کرد: 11 درصد سطح این استان 
ضعیف،  نوع  خشکسالی  با  زراعی گذشته  سال 
درصد   54 متوسط،  نوع  خشکسالی  درصد   ۲3
درصد هم خشکسالی  و یک  خشکسالی شدید 

بوده  است. روبه رو  شدید  بسیار 

مصطفی فیضی، مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: 
درخصوص مناسبت ها ما از ماه رجب سال گذشته 
تاکنون هیچ فرصت آرامی نداشتیم و خود را موظف 
و  زیارت  تسهیل  برای  را  مناسب  شرایط  می دانیم 

حفظ کرامت زائران فراهم کنیم.
او ادامه داد: به همۀ موکب ها اعالم کردیم برپایی 
موکب هایی  و  باشد  ایمنی  اصول  رعایت  با  آنها 
حرم  حریم  در  کردند،  آمادگی  اعالم  قبل  از  که 
است که  این  ما  سعی  و  می دهیم  اسکان  مطهر 
فضای حرم در اختیار زیارت باشد و خدمات ارائه 
مطهر  حرم  حریم  از  غیر  در  عزاداران  برای  شده 
معاون  شریعتی نژاد،  االسالم  شود.حجت  انجام 
 ۲5 اینکه  بیان  با  قدس  آستان  اسالمی  تبلیغات 
شده  برنامه ریزی  صفر  آخر  دهه  برای  ویژه  برنامه 
رضوی  قدس  آستان  امسال  شعار  افزود:  است، 
عالمانه  و جهاد  آخر صفر، خدمت کریمانه  دهه  در 
ذیل محور موضوعی »خردورزی در زندگی رضوی« 

است و با توجه به تقارن این دهه با هفتۀ مبارک 
دفاع مقدس، »مقاومت و جهاد خردمندانه« عنصر 
همۀ  موضوعی  محور  و  اسالمی  جامعۀ  شکوفایی 
مباحث ما خواهد بود.او اعالم کرد: نخستین برنامۀ 
از  است که  سوگواری  مراسم  و  سلسله سخنرانی ها 
شب اربعین آغاز شده است و تا شام شهادت امام 
رضا )ع( ادامه دارد. در این مراسم از سخنرانان برتر 

است. شده  دعوت  کشور 
صفر  ماه  پایانی  شب  در شش  ادامه گفت:  در  او 
ویژه برنامۀ سوگواری در بخش دوم رواق امام )ره( 
آستان  اسالمی  تبلیغات  معاون  می شود.  برگزار 
حسینیۀ  محوری،  برنامۀ  سومین  افزود:  قدس 
مذهبی  هیئت های  برگزاری  محفل  است که  حرم 
اظهار  او  می شود.  برگزار  قدس  صحن  در  و  است 
کرد: همچنین اجتماع دوم ما در روز شهادت امام 
پیامبر  در صحن  عصر  و  ظهر  نماز  از  بعد  رضا)ع(، 

می شود.  برگزار  اعظم 

هشدار هواشناسی لرستان: ۸۹ درصد استان درگیر خشکسالی است

 ضرورت تسهیل زیارت و حفظ کرامت زائر در حرم زیارت

مدیرکل هواشناسی لرستان 
تصریح کرد: 11 درصد سطح این 

استان سال زراعی گذشته با 
خشکسالی نوع ضعیف، ۲3 درصد 
خشکسالی نوع متوسط، 54 درصد 
خشکسالی شدید و یک درصد هم 

خشکسالی بسیار شدید روبه رو 
بوده  است

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0319091001133 -1401/5/18 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نخعی فرزند درشت  به شماره شناسنامه ۲83 صادره از جیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه و باغ به مساحت 94۶۲ متر مربع پالک - فرعی از308- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 308 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد –گمرکان روستای رود مدان بخش 34 کرمان  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود شیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۶/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۶/۲9

 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0319014001547-1401/03/31- هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود آشناب  فرزند محمد بشماره شناسنامه 31 صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 784 متر مربع پالک - فرعی از515- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک - فرعی از 515 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد زیرکی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد آشناب محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲93
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۶/15 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۶/۲9
 جواد فاریابی  
 رئیس ثبت اسناد امالک 

نوبت دوم

نوبت دوم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0319014000518-1401/0۲/1۲- هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد نخعی بهرامی فرزند نجف بشماره شناسنامه 0 کد ملی 30۲0154۲43 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181 متر مربع پالک - فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از 581 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
ابراهیم سیدیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 300

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۶/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۶/۲9

جواد فاریابی  
 رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶0319014001797-1401/04/18- هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عنایت اله مجازفرزند رمضان بشماره شناسنامه ۲4۶ صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه و زمین به مساحت 850 متر مربع پالک - فرعی از1۲01- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 3 فرعی از 1۲01 -اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی پشت خان دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای شرافت مجاز محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 30۶ 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۶/15 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۶/۲9

  جواد فاریابی  
  رئیس ثبت اسناد امالک 

شماره: ۱۰۰۲۰۰۴5۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲7

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اردبیل
آگهی فقدان سند مالکیت     

برابر  زاده  فتحعلی  آقای حسین  اینکه  بر  نظر 
مورخه   100۲00450 بشماره  وارده  درخواست 
مالکیت  سند  است  داشته  اعالم   1401/0۶/۲3
فرعی   45 بشماره  خانه  یکباب  ششدانگ 
دو  منطقه  دو  بخش  در  واقع  اصلی   -  7541
الکترونیکی  دفتر  صفحه  بشرح  که  اردبیل 
حسین  آقای  بنام   1398۲0303101013۲
فتحعلی زاده ثبت و سند صادر شده که به علت 
نامعلوم مفقود، بعلت نامعلومی مفقود و پس 

تقاضای  است  نشده  پیدا  جستجوی کامل  از 
مراتب  لذا  است،  نموده  المثنی  مالکیت  سند 
طبق بخشنامه شماره 14008000318400017۲ - 
1400/0۶/۲3 به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه 
 1۲0 ماده  یک  تبصره  اجرای  در  سپس  ابالغ 
روزنامه  در  یکبار  موضوع  ثبت  قانون  اصالحی 
بوجود سند  ادعائی  آگهی گردیده که هر کس 
مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند . 
ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی 
دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ 
رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس 
قانونی  تشریفات  طی  مقرره  مدت  انقضای  از 
سند مالكیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد 
و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.م 

الف: 1401/۲05
تاریخ انتشار: 1401/0۶/۲9

رحمان حسنی قابل
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردبیل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401۶031901400۲۲90-1401/05/15- هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جالل حسینی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 94 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت ۲۶8۲ متر مربع پالک - فرعی از497- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از 497 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی هللا آباد هروی جیرفت بخش 45 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای نادر هروی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 304
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۶/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۶/۲9

 جواد فاریابی  
رئیس ثبت اسناد امالک

نوبت دوم نوبت دوم

نوبت دوم



۲390 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1401 شهریور   ۲9 سه 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: نشرگستر  )0۲161933000(

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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خطر ساختمان های ناایمن در قلب بازار اصفهان/ عکس از خدیجه نادری

عکس:  مهر

احداث کارخانه  توقف  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
به  زدن  آسیب  از  جلوگیری  و  نمین  شهر  در  فوالد 
در  است.  جریان  در  وب سایت کارزار  در  ملی«  آثار 
میراث  وزیر  وزیر صمت،  به  خطاب  این کارزار  متن 
فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی، استاندار محترم 
اردبیل، فرماندار محترم نمین و شهردار محترم نمین 
آمده: »اینجانبان جمعی از اهالی شهر نمین، واقع در 
استان اردبیل، به دلیل آسیب به آثار ملی و همچنین 
انسان ها،  و سالمتی  جانداران  اکوسیستم  به  آسیب 
این  در  فوالد  کارخانه  احداث  با  را  خود  مخالفت 
خدمت جنابعالیان اعالم می داریم و خواستار توقف 

هستیم.« آن 
این کارزار از ۲7 شهریور آغاز شده و تا ۲7 آبان 1401 

ادامه دارد.

دور دنیا هم که چرخیده باشی

باز دور خودت چرخیده ای

راه دوری نخواهی رفت

حتی در خواب های آب رفته ات

که تیک تاک بیداری ُمدام

تهدیدشان می کند

می گویند دنیا کوچک شده است

و استوا در آینده ای نزدیک

همسایه ی خونگرم قطب خواهد شد

نه همسفر خوش باور

دنیا هرگز کوچک نمی شود

ما کوچک شده ایم

آنقدر کوچک که دیگر

هیچ گم کرده ای نداریم

دلخوشیم که در نیمه ی تاریک دنیا

کسی ما را گم کرده است

و دارد دربه در

دنبالمان می گردد

کسی که زنگ در را

همیشه بعد از هجرت ما

به صدا در خواهد آورد

عباس صفاری

درخواست توقف احداث 
کارخانه فوالد 

در شهر نمین و جلوگیری 
از آسیب زدن به آثار ملی

کارزار

پارسه کتاب  نشر  انتشارات: 
نوشته  جهان«  جدید  »نقشه  کتاب 
»دانیل یرگین« است که اولین بار در 
جدید  نوعی  یافت.  انتشار   ۲0۲0 سال 
شکل گیری  حال  در  سرد  جنگ  از 
نظم جهانی  است.  و غرب  میان چین 
تغییرات  واسطه  به  همزمان  شکل  به 
اکنون  و  گاز  و  نفت  تحوالت  اقلیمی، 
قرار  خطر  معرض  در  کرونا،  ویروس 
بحث برانگیز  تکنولوژی  است.  گرفته 
»شکست  حوزه  در  متحده  ایاالت 
یکی  به  را  کشور  این  هیدرولیکی«، 
تبدیل  دنیا  در  انرژی  پیشگامان 
و  سعودی  عربستان  از  جلوتر  کرده، 
شطرنج  در  تغییر  باعث  که  روسیه، 
روانشناسی  و  جهانی  سیاست های 

است. شده  بین المللی  اقتصاد 
این  به  جهان«  جدید  »نقشه  کتاب   
انرژی  نقش  که  می پردازد  موضوع 
باعث  چگونه  اقلیمی  تغییرات  در 
ژئوپولیتیک  بحث های  گرفتن  شکل 
را  ما  زندگی  سبک  و  صنایع  شده، 
شتاب  حال  در  و  کشیده  چالش  به 
انقالب  از  جدید  نسخه ای  به  دادن 
کنترل  برای  تالش  است:  انرژی 

هوارد  دانیل  تجدیدپذیر.  انرژی های 
 )1947 فوریه   ۶ )متولد  یرگین 
انرژی  کارشناس  سخنران،  نویسنده، 
است.  آمریکایی  اقتصادی  مورخ  و 
 ،IHS Markit رئیس  نایب  یرگین 
اطالعاتی  و  تحقیقاتی  شرکت  یک 
انرژی،  تحقیقاتی  مشاوران  که  است 
او  کردند.  جذب   ۲004 سال  در  را  او 
و  انرژی  زمینه  در  چندین کتاب  برای 
اقتصاد جهان برنده جایزه شده است.

تاریخ  انرژی،  درباره  یرگین  مقاالت 
وال  مانند  نشریاتی  در  اقتصاد  و 
تایمز،  نیویورک  ژورنال،  استریت 
تایمز  فایننشال  و  پست  واشنگتن 

است.  شده  منتشر 

| نقشه جدید جهان | 
|  دانیل یرگین |

| مترجم: امیر میرحاج |

اوکراین  و  روسیه  جنگ  با  اروپا  مواجهه  از  پس 
و  لوور  موزه های  حاال  انرژی،  قیمت  افزایش  و 
را  چراغ هایشان  نمادین  حرکت  یک  در  ورسای 
گزارش  به  می کنند.  خاموش  همیشه  از  زودتر 
وزیر  عبدالملک  ریما  المیادین،  از  نقل  به  ایسنا 
لوور  موزه های  زمینه گفت:  این  در  فرانسه  فرهنگ 
همیشگی  موعد  از  زودتر  را  چراغ هایشان  ورسای  و 
برای  نمادین  حرکت  یک  این  می کنند.  خاموش 
روسیه  پی جنگ  در  اروپا  در  انرژی  بحران  یادآوری 
که  لوور  موزه  چراغ های  افزود:  او  است.  اوکراین  با 
قبال ساعت یک بامداد خاموش می شد،  در ساعت 
در   1۲ ساعت  جای  به  نیز  ورسای  کاخ  و  شب   11
بیان  با  عبدالملک  می شوند.  خاموش   11 ساعت 
اینکه این کارهای نمادین برای ارتقای سطح آگاهی 
البته  افزود:  حال  عین  در  است،  مهم  بسیار  عمومی 
حرکت های نمادین برای کاهش مصرف انرژی کافی 
فرهنگی  موسسات  از  فرانسه  فرهنگ  وزیر  نیست. 
برق  مصرف  در  صرفه جویی  روش های  تا  خواست 
انجام  ورسای  موزه  که  کاری  مانند  کنند؛  اتخاذ  را 
داد. این موزه با جایگزین کردن چراغ های ال ای دی 
هزینه های  تا  شد  سبب  قبلی،  چراغ های  جای  به 
با  افزود:  او  یابد.  کاهش  سوم  یک  برق،  مصرف 
تغییر  با  تا  هستیم  مذاکره  حال  در  هم  سینماها 
مصرف  در  لیزری،  پروژکتورهای  به  پروژکتورهایشان 
چند  این گزارش،  اساس  بر  صرفه جویی کنند.  برق 
اماکن  که  چراغ هایی  پاریس  شهر  در  هم  قبل  روز 

ساعت  چند  می کنند،  تزیین  را  شهر  این  دیدنی 
زودتر از همیشه خاموش شدند. در نتیجه برج ایفل 
افزایش  پی  در  پاریس  شهر  دیدنی  اماکن  دیگر  و 
اروپا  رفتند.  فرو  تاریکی  در  اروپا،  در  انرژی  هزینه  
انرژی  بحران  دچار  اوکراین  با  روسیه  جنگ  پی  در 
سبب  نیز  روسیه  علیه  اروپا  تحریم های  است.  شده 
خود  جمله  از  جهان  تمام  در  انرژی  قیمت  افزایش 

است. شده  اروپا 

| تجسمی  |

توسعه کتابخانه ها  مدیرکل  گودرزی،  اصغر 
و مشارکت های نهاد از عضویت 10 درصد از 
نابینایان  نفری  هزار  صد  حدودًا  جمعیت 
بیان  و  داد  خبر  عمومی  درکتابخانه های 
کتابخانه های  در  نابینایان  عضویت  کرد: 
کاماًل  آن  خدمات  از  استفاده  و  عمومی 

است. رایگان 
نهاد  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اصغر  کشور،  عمومی  کتابخانه های 
و  کتابخانه ها  توسعه  مدیرکل  گودرزی، 
مشارکت های نهاد در گفت وگو با خبرگزاری 
تشریح  به  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
نابینایان  به  عمومی  کتابخانه های  خدمات 

پرداخت. کشور  بینایان  کم  و 
توسعه کتابخانه ها  مدیرکل  گودرزی،  اصغر 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  مشارکت های  و 
کشور گفت: در حال حاضر، تعداد 10 هزار و 

850 نفر از نابینایان و کم بینایان کشور عضو 
 10 حدود  هستند که  عمومی  کتابخانه های 
نفری  هزار  صد  حدودًا  جمعیت  از  درصد 
سرشماری های  آمار  حسب  )بر  نابینایان 
نسبت  که  می شود  شامل  را  جمعیتی( 
در  نابینایان  عضویت  است.  قابل توجهی 
کتابخانه های عمومی و استفاده از خدمات 
جمعیت  تمامی  است.  رایگان  کاماًل  آن 
و  عام  طور  به  کشور  کم بینای  و  نابینا 
مخاطبان  طور خاص،  به  استان ها  جمعیت 

هستند. عمومی  کتابخانه های  خدمات 
کتابخانه  باب   ۶0 تعداد  گودرزی،  گفته  به 
نابینایان  به  کشور  سراسر  در  عمومی 
خصوص،  این  در  می دهد،  ارائه  خدمات 
دارند  وظیفه  عمومی  کتابخانه های  تمامی 
و  نابینا  افراد  به ویژه  مراجعان،  عموم  به 
در  و  کنند  ارائه  خدمات  کشور،  کم بینای 

اطالعاتی  منابع  و  خدمات  امکان،  صورت 
اختیار  در  و  تأمین  را  نابینایان  نیاز  مورد 

دهد. قرار  آنان 
 43 تعداد  حاضر،  حال  در  گودرزی گفت: 
هزارو ۲00 نسخه کتاب بریل در بخش های 
دارد؛  وجود  عمومی  نابینایان کتابخانه های 
زمانی  بازه  در  نیز  بریل  نشریات  همچنین 
انتشار، تهیه و به کتابخانه های دارای  مورد 
خدمات نابینایان ارسال می شود؛ به عالوه، 
بخش های  صوتی  کتب  اطالعاتی  بانک 
است  عنوان کتاب  13 هزار  دارای  نابینایان 
نابینای  که مورد استفاده اعضا و مخاطبان 

می گیرد. قرار  عمومی  کتابخانه های 
مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت های 
گفت:  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
از  نابینایان  ویژه  صوتی  منابع  از  بخشی 
و  اعضا  اختیار  در  مجازی  فضای  طریق 
همچنین،  می شود.  داده  قرار  مخاطبان 
غیرحضوری  دسترسی  فرآیندهای 
نرم افزاری  طراحی  با  اطالعات  به  نابینایان 
انجام شده و در نظر است منابع اطالعاتی 
کتابخانه های  مدیریت  نرم افزار  درگاه  از 
سامانه های  سایر  و  )سامان(  عمومی 

نابینای  اعضای  اختیار  در  نهاد  اطالعاتی 
در  کرد:  اضافه  او  گیرد.  قرار  کتابخانه ها 
خدمات  دارای  کتابخانه های  از  تعدادی 
نابینایان، فضای ویژه ای به عنوان استودیو 
که  شده  پیش بینی  صوتی  کتاب  تولید 

برای  می توانند  همکاری  به  عالقه مند  افراد 
تا  کنند  آمادگی  اعالم  کتاب ها  خوانش 
تولید  الزم  قانونی  مجوزهای  اخذ  از  پس 
مناسب  استانداردهای  با  صوتی  کتاب 

شود. انجام 

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت های نهاد:

ده درصد جمعیت نابینایان و کم بینایان 
عضو کتابخانه های عمومی هستند

الک می گوید: »در همۀ زبان ها، واژه های خاصی 
خواهد  دریافته  شوند،  وارسی  اگر  که  هستند 
کاربرد  در  و  اول شان  خواستگاه  در  که  شد 
واضح  ایدۀ  هیچ  بر  اختصاص داده شده شان، 
بود  بهتر  شاید  نمی کنند«.  داللت  متمایزی  و 
وارسی  زبان  واژه های  اگر  اینگونه می گفت:  الک 
نه  در  هیچ کدام،  شد که  خواهد  دریافته  شوند، 
اختصاص  کاربرد  در  نه  و  اول شان  در خواستگاه 
متمایزی  و  واضح  ایدۀ کاماًل  بر  شده شان،  داده 

نمی کنند. داللت 
می  توان  واژه ها  همۀ  مفهوم  و  معنی  در  به واقع، 
قابل  لغتی  هر  معنی داری کامل  و  تشکیک کرد 
صریح  و  روشن  چنان  لغتی  هیچ  است.  بحث 
نیست که بتواند همۀ مخاطبین را به یک فهم و 
تغییرپذیری،  و  ثبات  عدم  برساند.  واحد  معنای 
خصلت بالفصل همۀ لغات است، چنانکه در مورد 
خصیصه،  این  است.  صادق  نیز  جهانیات  تمام 
قاطع  و  ثابت  آنچه  است.  توسعه  و  رشد  الزمۀ 
بیشتر  به رشد  و  پیدا کند  تغییر  نمی تواند  باشد، 

یابد. دست 
بی ثباتی و عدم قطعیت در کل جهان جاری است، 
اما در همۀ پدیده ها یکسان نیست. ثبات، درجه مند 
تغییرپذیرتر  و  بی ثبات تر  پدیده ها  بعضی  است. 
هستند و بعضی ثابت تر و قاطع تر. چنانکه عنصر 
عناصر  در  و  است  جامد  عنصر  از  متغیرتر  مایع، 

جامد نیز، ثبات برخی بیش از برخی دیگر است. 
لغات نیز چنین اند، برخی از لغات ثابت تر و قاطع تر 

هستند و عده ای دیگر، متغیرتر و متزلزل تر.
بی ثباتی  زبان، معمواًل  عامیانه  و  گونۀ گفتاری  در 
از گونۀ علمی است؛  و تغییرپذیری بسیار بیشتر 
چرا که زبان علم، همچون خوِد علم نیاز به ثبات 
در  درصدی،  قطعیت صد  اگرچه  دارد.  قطعیت  و 
هیچ جا یافت نمی شود، اما برخی مواقع، برحسب 
می شود.  ایجاد  بیشتری  قطعیت  و  ثبات  نیاز، 
از  متحول تر  و  متغّیرتر  روزمره،  زبان  و  گفتار 
و  متحول تر  روزمره  دنیای  زیرا  است،  علم  زبان 
در  ذهن  و  است  علم  دنیای  نسبت  از  متغیرتر 
و  درک  را  بیشتری  تحوالت  باید  روزمره،  زندگی 

کند. دریافت 
تغییرپذیری و  ثبات، دو روی یک سکه هستند. 
خود،  قطعیت  و  ثبات  اوج  در  لغتی  است  ممکن 
معنایی  و  فهمی  بار  و  شود  تزلزل  و  تغییر  دچار 
ایجاد پدیدۀ  با  متفاوتی پیدا کند. چنانکه »مهر« 
»خانۀ  شد.  تغییر  و  تزلزل  دچار  مهر«،  »خانۀ 
و  معنی  مبدعش  ذهن  در  احتمااًل  اگرچه  مهر«، 
برای  اما  است،  داشته  روشنی  و  صریح  مفهوم 
چندساله،  بارگیری ای  از  بعد  ایرانی  جمعی  ذهن 
»خاستگاه  از  دورتر  بسا  که  رسیده  معنایی  به 
در  فارسی که  لغات  بیشمار  چه  است.  اول« اش 
سال های گذشته معنای قبلی خود را از دست داده 
»مصونیت«،  ازجمله  یافته اند،  جدیدی  معنای  و 
»پاسخگویی«، »امید«، »روشنفکری«، »امنیت«، 

... و  »برابری«  »توسعه«،  شهروندی«،  »حق 
درهمان  لغات،  که  نیست  چنین  می رسد،  به نظر 
شدنشان  ایجاد  زمان  در  و  اول شان«  »خاستگاه 
بلکه  باشند؛  متمایزی  و  واضح  ایدۀ  از  خالی 
و  واضع  برای  می شود،  بیان  و  ساخته  لغتی که 

بیان کننده اش اشباع از معنی و مفهوم است. منتها 
لغات، برای معنی داشتن نیاز به بارگیری فهمی و 
معنایی دارند، و این امر، نه در فرد و ذهن فردی، 

می گیرد. صورت  جمعی  اذهان  و  جمع  در  بلکه 
توسط  لغات،  باثبات تر،  و  علمی تر  جوامع  در 
اندیشمندان، تعریف و تشریح می شوند. در مورد 
یک لغت و مفهوم )البته لغات و مفاهیم بنیادین(، 
کتاب ها و رساله ها نوشته می شود. کتاب هایی که 
رساله ها  و  کتاب ها  هستند.  مردم  عموم  مرجع 
و  آنها صحبت می شود  به  راجع  خوانده می شوند، 
را،  الزمه  فهمی  و  معنایی  بار  لغت  یک  درنهایت 
با درصد باالیی از ثبات و قطعیت پیدا می کند. با 
تزلزل و تحول لغت، دوباره این لغت مورد بررسی و 
بحث قرار می گیرد تا دوباره به معنایی ثابت و البته 
رشدیافته تر دست یابد و این همه، با توجه به آنچه 
در جامعه و در بین عموم سخن گویان در جریان و 

انجام می شود. در حال وقوع است، 
یا  حامیان شان، که  یا  خالقان  »که  خالی،  لغات 
در پی چیزی بوده اند تک و خارج از طریقۀ درک 
غریب،  عقایدی  از  پشتیبانی کردن  برای  یا  رایج، 
فرضیه هایشان،  در  که  ضعفی  پوشاندن  برای  یا 
ندرتًا ناکام بوده اند در وضع کردن واژه هایی جدید، 
وارسی کردن شان  به  وقتی  واژه هایی که،  چنان  و 
بی معنی  اصطالح های  می شود  منصفانه  برسیم، 
و  می شوند  حذف  زبان  و  ذهن  از  خواندشان«، 
تجربۀ  فهم های  و  تجربیات  با  مناسب  جایگزینی 
شدۀ سخن گویان پیدا می کنند بی معنی شدن هر 
لغت، برابر است با از دست رفتن اندیشه و ذهنیتی 
که آن لغت را ایجاد و بارور کرده است. ذهنی که 
»مهر«، »عدالت«، »امنیت« و ... خالی شود، چه 
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خاموش کردن چراغ ها برای یادآوری بحران انرژی


