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سخنرانی رئیس جمهوری در جمع 
ایرانیان مقیم آمریکا: 

دفاع از حقوق افراد جزو 
ذات جمهوری اسالمی است

راهپیمایی نمازگزاران جمعه 
در برخی شهرهای کشور 

شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه دیروز در برخی 
روزهای  حوادث  به  اعتراض  در  شهرهای کشور  از 

اخیر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
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۲

چهارمحال و بختیاری - مسئول امور استان های مرکز 
اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مناطق 
عشایری در چهارمحال و بختیاری با کمبود فضا و 
نیروی انسانی در مدارس مواجه هستند.علیرضا 
کاظمی در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه در برخی مناطق استان 
با مشکل فضا و نیروی انسانی در مدارس مواجه 
هستیم، اظهار کرد: این مسئله در مناطق عشایری 
مشهودتر است.وی افزود: استانداران نقش موثری 
در شوراهای آموزش و پرورش دارند ، برای اجرای 
سند تحول آموزش و پرورش نیاز به مشارکت همه 
دستگاه های اجرایی داریم.مسئول امور استان های 

مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش تاکید 
و  گرمایشی  سیستم  استانداردسازی  باید  کرد: 
نوسازی مدارس در اولویت آموزش و پرورش قرار 
بگیرد، شوراهای آموزش و پرورش بازوی اداره کل 
اموزش و پرورش هستند و باید از ظرفیت آن ها به 
خوبی استفاده کرد.کامران رهی- مدیرکل نوسازی 
و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه در سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان در بحث 
تجهیز و نوسازی مدارس هزینه شده است، اظهار 
کرد: ۱۳۰ پروژه در حوزه آموزش و پرورش در استان 
در دست احداث است و سال گذشته ۲۰ مدرسه 
تکمیل و به آموزش و پرورش استان تحویل شد.

کمبود نیرو و فضای آموزشی در مناطق 
عشایری چهارمحال و بختیاری

بُحران کم آبی 
را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی تجدیدشده   
 )نوبت دوم( شماره1401/18/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "خدمات طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه 
اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره" مجتمع خود را بصورت توأم )EPC( از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاكات ساعت ۱۴ روز یکشنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۱7 
در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع 
۱۴۰۱ مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی  /۰7 مناقصه روز یکشنبه مورخ ۱۰/
عینًا مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

استان کرمان دومین تولید کننده خرما در کشور است 
و نخستین سطح زیر کشت نخلستان های کشور را در 
اختیار دارد و شرق استان از جمله بم، ریگان، نرماشیر 
و فهرج از جمله مهمترین شهرستان های تولید کننده 
خرما به خصوص از نوع مضافتی هستند که بسیار مورد 
توجه مصرف کنندگان داخلی و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس قرار دارد. در شمال استان کرمان ساالنه ۱۵۰ هزار 
تن خرما تولید می شود و این رقم در شهرستان های 
جنوبی کرمان ۱۶۰ هزار تن در سال است. در شمال 
کرمان ۲۸ هزار هکتار نخلستان وجود دارد و تنها در بم ۱۰ 
هزار هکتار نخلستان وجود دارد و پهنه گسترده ای از این 
شهر را نیز نخلستان ها تشکیل داده اند به طوری که حتی 
در محله های شهر نیز نخلستان های گسترده وجود دارد.

۳۰ درصد از خرمای شرق کرمان 
خوراک دام شد

این آمارها یعنی زندگی حداقل ۵۰۰ هزار نفر در استان 
کرمان به تولید خرما وابسته است اما این زمینه گسترده 
از تولید و کار تالش با وجود شعارهایی که داده شده 
است اما هیچ گاه نتوانسته به تبلور برسد و جدا از مشکل 
داللی و عدم برند سازی محصول بخش قابل توجهی 
از خرمای کرمان هر سال درست چند روز به برداشت 
خرما به دلیل وزش بادهای شدید و گرما طی یک شب 
بر روی نخل ها خشک می شود و بر زمین می ریزد و در 
بهترین حالت خوراک دام می شود. سالهاست کشاورزان 
و مسئوالن محلی از محقق و بخش تحقیقات کشاورزی 
می خواهند دلیل این مشکل را پیدا و چاره اندیشی 
کند اما عماًل طی دهه اخیر هیچ گام مؤثری در این 
زمینه برداشته نشده است و هر سال کشاورزان خسارت 
گردن  چیز  همه  آخر  در  و  می شوند  متحمل  زیادی 
تغییرات اقلیمی می افتد.طی سال جاری نیز ۳۰ درصد 
از خرما تنها در شهرستان بم نابود شده است و این جدا 
از خسارت گسترده به نخلستان های ریگان و فهرج و 
نرماشیر است. البته وضعیت در شهرستان های کهنوج، 
قلعه گنج، رودبار، جیرفت، فاریاب، عنبرآباد و منوجان در 
جنوب استان بهتر نیست. وسعت خسارت به کشاورزان 
به حدی است که نماینده مردم شرق کرمان در مجلس 
از وزارت کشاورزی می خواهد برای حمایت از کشاورزان 
و خرما داران منطقه چاره اندیشی کند. حجت االسالم 
شرق  مردم  معیشت  می گوید:  غضنفرآبادی  موسی 
کرمان از تولید خرما می گذرد و کار بسیاری از مردم با 

تولید خرما وابسته است.

مسئوالن وزارت کشاورزی 
از نخلستان ها بازدید کنند

به  شدید  آبی  و کم  خشکسالی  کنار  در  وی گفت: 
خصوص در ریگان و فهرج و خسارت به کشاورزان به 
دلیل طوفان های متوالی شن امسال بار دیگر شاهد 
خشکیدگی گسترده خوشه های خرما هستیم به طوری 

از کشاورزان دیگر محصولی برای برداشت  که برخی 
ندارند.وی از مسئوالن خواست با سفر به شرق استان 
کرمان وضعیت خرما داران و میزان خسارت ها را براورد 
کنند و برای رفع مشکل کشاورزان چاره اندیشی کنند. 
اینکه ۹۰ درصد خرمای شرق کرمان  به  اشاره  با  وی 
مضافتی است گفت: بخش عمده این محصول خشک 
شده و دیگر قابل استفاده نیست و با وجود افزایش 
سردخانه ها  در  خرما  نگهداری  و  تولید  هزینه های 
کشاورزان توان تأمین معیشت خود را در سال جاری 
می گوید:  بمی  کشاورزان  از  یکی  ندارند.باغچمکی 
یک کشاورز توان تحقیق و بررسی برای رفع مشکل 
خشکیدگی خوشه های خرما را ندارد اما سوال این است 
که دانشگاه های کشاورزی و بخش های تحقیقاتی اداره 
جهاد کشاورزی دقیقًا طی این یک دهه که خشکیدگی 
خوشه ها ایجاد شده چرا کاری نمی کنند. وی افزود: در 
گذشته نیز طوفان شن و گرمای هوا وجود داشت اما 
طی یک دهه اخیر شاهد خسارت سنگین خشکیدگی 
وجود  پدیده ای  چنین  گذشته  در  و  هستیم  خرما 

نداشت.

دالالن محصول باقیمانده 
را مفت می خرند

وی گفت: در برخی از مناطق بخش عمده محصول از 
بین رفته و آنچه که بر جای مانده نیز توسط دالالن 
ندارد  نقدینگی  کشاورز  چون  می شود  خرید  پیش 
چاره ای جز فروش محصول برای تأمین نیازهای اولیه 
زندگی خود ندارد و خرمایی که در بازار ۵۰ کیلو ارزش 
دارد و در ماه رمضان به ۶۰ هزار تومان هم رسید ۱۰ هزار 

تومان از کشاورز پیش خرید می شود.
مدیر جهاد کشاورزی بم نیز در گفتگو با مهر از کاهش 
تولید خرما به دلیل خشکیدگی خوشه های خرما خبر 
از  افزود: در سال جاری ۷۰ هزار تن محصول  داد و 
نخلستان های شهرستان برداشت می شود. محمد علی 
معقول افزود: عارضه خشکیدگی خرما بعد از افزایش 
ناگهانی دما رخ می دهد که در سال جاری خسارت های 
قابل توجهی به جای گذاشت. وی عنوان کرد: نمی توان 
دلیل خاصی و راهکار برای این عارضه مشخص کرد اما 
ارتباط مستقیم با افزایش گرما دارد و راه حلی برای 
مقابله با این مشکل پیدا نشده است. معقول بیان کرد: 
ما نیز از مراکز علمی و تحقیقاتی می خواهیم در این 
خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند تا جلوی این 
خسارت ها گرفته شود. مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: 
بم مهمترین مرکز تولید خرمای مضافتی است و این 
محصول در کنار صادرات به کشورهای مختلف دنیا در 
ایران نیز دارای مشتری های زیادی است. وی گفت: 
اختصاص اعتبار تحقیقاتی و توجه مراکز علمی کشور به 
این مساله بسیار ضروری است چون هر سال میلیاردها 

تومان خسارت به جای می ماند.

خشک شدن خوشه های خرما 
روی نخل های استان کرمان

اردستان  مون  دوطبقه  قنات  اصفهان- 
دنیا  قناتی  سازه  عجیب ترین  به عنوان 
 ۱۳۹۵ سال  تیر   ۲۶ در  می شود که  شناخته 
ثبت  آثار جهانی  در فهرست   ۱۵۰۶ به شماره 
شده است. با وجودی که از آن تاریخ تاکنون 
یا  و  معرفی  برای  مؤثری  اقدام  هیچ گونه 
اردستان  در  فرد  به  منحصر  اثر  این  احیای 
عجیب ترین  روز  به  روز  بلکه  نشده،  انجام 
متولیان  و  مسئوالن  یاد  از  جهان  آبی  سازه 

است. رفته  شهرستان 
ساز  و  ساخت  می شود که  چندماهی  حدود 
یک واحد مسکونی در عرصه قنات و دقیقًا 
بر روی مادرچاه قنات دوطبقه در حال انجام 
این  است و به گفته فعاالن میراث فرهنگی 
اتفاق می تواند باعث ریزش و مسدود شدن 

شود. دوطبقه  قنات  مسیرهای 
افکار عمومی و فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
شرایطی  در  گردشگری  و  دستی  صنایع 
نگران سرنوشت قنات دوطبقه هستند که در 
هفته های گذشته هیچ گونه اقدام بازدارنده ای 
دیگر  و  فرهنگی  میراث  متولیان  سوی  از 
عملیات  توقف  برای  شهرستان  مسئوالن 
انجام  دوطبقه  قنات  روی  بر  ساز  و  ساخت 
نگرفته است و این میراث جهانی یونسکو در 

دارد. قرار  نابودی  خطر  در  اردستان 
فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
شهرستان  گردشگری  و  صنایع دستی 
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اردستان 
دوطبقه  قنات  مادرچاه  روی  ساز  و  ساخت 
هیچ  شهرداری  که  است  ساخت  حال  در 
گونه استعالم و یا هماهنگی از اداره میراث 
فرهنگی انجام نداده و مجوز ساخت این بنا 

است. کرده  صادر  را 
شهری  هر  در  اینکه  بیان  با  بهشاد  نرگس 
جهانی  ثبت  و  ارزشمند  تاریخی  بنای  اگر 
نسبت  و  رسیدگی  بسیار  باشد  داشته  وجود 
افزود:  می کنند،  تالش  آن  شکوفایی  به 
دوطبقه  قنات  اردستان عرصه های  شهرداری 
اثر  به  توجه  و  بدون هیچ گونه هماهنگی  را 
تاریخی قنات دوطبقه آن را به مالک شخصی 
فروخت و اکنون مالک زمین در حال ساخت 
بر روی مادرچاه قنات ثبت  خانه ای دوطبقه 

است. جهانی 

»قناِت مون«؛ 
میراث جهانِی یونسکو 

در خطر نابودی

صفحه 3

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها

 آگهی تشخیص منابع ملی
و مستثنیات قانونی

بازگشت به عصر 
اس ام اس

عزت هللا ضرغامی وزیر میراث فرهنگی: تجدیدنظر در برخی قوانین 
و روش های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینو وار نظام منجر نمی شود

گزارش»پیام ما« از افزایش محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت جهانی

فرارسیدن سالروز رحلت رسول اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم

۲

۴

انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، تقاضا کرد برای افراد 
زیر ۱8 سال دستگیر شده در تجمعات اخیر پرونده قضایی تشکیل نشود

نگرانی از وضعیت 
نوجوانان بازداشت شده

طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان: بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این روزها، زیر سن قانونی هستند و ما 
امیدواریم مسئوالن برخوردهای حساب شده تری با آنها داشته باشند. طبق گزارش های پراکنده، ۳۰ افراد زیر ۱۸ سال به دادسرای 

اطفال در پارک شهر منتقل شده اند؛ خانواده های آنها به انجمن گفته اند که این بچه ها به این مرکز انتقال پیدا نکرده اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به زابل مطرح کرد:

اظهار نظر سالجقه درباره چاه آب ژرف: آب تصفیه شده 10 درصد پساب دارد
که اجازه داده نمی شود در دریاچه هامون تخلیه شود

انحراف 4 میلیارد مترمکعب 
از حقابه هامون 

۳

ی
هر

ش
هم

فعالیت آزادانه روزنامه نگاران 
را  خدشه دار نکنید

یکی   ۹۸ آبان  تلخ  وقایع  بروز  از  پس 
رسانه ای  تحلیلگران  اکثر  که  نکاتی  از 
آن  بر  مختلف  سیاسی  جریان های  از 
مرجعیت  بود که  نکته  این  داشتند  توافق 
شدت  به  ایران  در  رسمی  رسانه های 
رسانه های  رو  همین  از  و  شده  تضعیف 
اثرگذارند.  داخلی  بر فضای  از کشور  خارج 
همان موقع چندین نشست هم برگزار شد 
که صاحبنظران از جریان های مختلف برای 
تقویت مرجعیت رسانه ای راهکار ارایه دهند. 
راه  یک  روزنامه نگاری  استادان  از  کسانی 
به  و  رسانه ها  وضعیت  تقویت  برای  بیشتر 
نداشتند:  ذهن  در  روزنامه ها  طور مشخص 
»فراهم کردن آزادی فعالیت روزنامه نگاران 
که  بودند  نظر  این  بر  آنها  قانون.«  مطابق 
روزنامه ها  مدیران  و  روزنامه نگاران  اگر 
را  داخل کشور  رویدادهای  انعکاس  فرصت 
و  ناقص  اطالع رسانی  زمینه  باشند  داشته 
سلب  کشور  از  خارج  رسانه های  سوگیری 
می شود. اما انگار آن همه میزگرد و تحلیل 
این  انگار  است.  شده  فراموش  بررسی  و 
عزا  »مرغ  روزنامه نگاران  که  ضرب المثل 
توصیف  برای  همچنان  عروسی«اند  و 
بسیار  ایران  در  روزنامه نگاران  وضعیت 

دارد. کاربرد 
که  رسیده  خبر  اتفاق  تازه ترین  در 
حامدی  نیلوفر  چون  روزنامه نگارانی 
کننده  منتشر  و  شرق  روزنامه  )خبرنگار 
امینی(،  مهسا  درباره  گزارش  نخستین 
و  شده اند  بازداشت  و...  رجبی  فاطمه 
روزنامه نگار  محمدی  الهه  شخصی  وسایل 
توقیف  هم  هم میهن  روزنامه  اجتماعی 
بدانند که  باید  دلسوزان کشور  است.  شده 
مرجعیت  آنکه  جای  به  بازداشت ها  این 
پیش  از  بیش  احیا کند  را  ایران  در  رسانه 
پیش  مشکل  امیدواریم  می کند.  تضعیف 
مساعدت  با  همکاران مان  برای  آمده 
شود.  رفع  زودتر  چه  هر  مربوطه  مسئوالن 
فراهم  شرایطی  که  امیدواریم  همچنین 
با صدای  بتوانند  روزنامه های کشور  آید که 
و  کنند  طرح  را  مشکالت  و  مسایل  رسا 
تقویت  روز  به  روز  کشور  در  پرسشگری 
شود. رسانه قوی متضمن امنیت کشور هم 
هست و طبیعتا صداهای مغرض هم در پی 

می روند. حاشیه  به  وضعیتی  چنین 



پیامک شما را دربـاره 
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و  جامعه  اعتراض های  از  بخشی 
اخیر  روزهای  مطالبه گری شهروندان در 
شده  منعکس  اجتماعی  شبکه های  در 
بود. بروز برخی حوادث تلخ موجب شد 
محدودیت  رسمی  پیامی  در  دولت  تا 
که  محدودیتی  کند.  اجرایی  را  موقت 
همان  از  بعضی  فیلترینگ  با  بخشی 
پیام رسان های  و  اجتماعی  شبکه های 
قطع  با  بخشی  و  شد  اعمال  اینترنتی 
در  ساعاتی  برای  جهانی  اینترنت  کامل 
هر شبانه روز، به نحوی که امکان استفاده 
سلب  کاربران  از  هم  را  فیلترشکن ها  از 
همان  اصل  در  که  کاربرانی  می کرد. 
شهروندانی بودند که محدودیت در فضای 
به سوی  پیش  از  بیش  را  آنان  حقیقی، 

بود. داده  سوق  اجتماعی  شبکه های 

شهروندان با محدودیتی که حاال دسترسی 
کاربران ایرانی را به اینترنت جهانی مختل 
که   ۹۸ آبان ماه  نیستند.  غریبه  کرده، 
شرایط از بسیاری جهات شبیه به امروز 
بود و نارضایتی عمومی، صحبت از »حق 
اعتراض« و مطالبه گری شهروندان را به 
اصلی گزارش های  محور  و  نخست  تیتر 
کشور  مطبوعات  و  روزنامه ها  از  طیفی 
تبدیل کرد. آن چه در خصوص این آشنایی 
این  که  اوضاعی  به  جامعه  آگاهی  و 
روزها بار دیگر به آن گرفتارند، می گوییم 
سلسله  آن  بر  است  ناظر  به خصوص 
از  رویدادها  این  سیری که  و  رویدادها 

یعنی مرحله  تا مرحله کنونی  آغاز  نقطه 
شبکه های  فیلترینگ  و  اینترنت  قطع 
که  روندی  است.  کرده  طی  اجتماعی 
آبان ماه و هفته نخست  پایانی  در هفته 
ترتیب  همین  به  تقریبًا  نیز   ۹۸ آذرماه 
همان  در  تنها  ظاهرًا  تفاوت  شد.  طی 
رویدادهایی است که  این  حلقه نخست 
شورای عالی  بود که  تصمیمی   ۹۸ سال 
اقتصادی سران سه قوه در خصوص نرخ 
حامل های انرژی گرفت و قیمت بنزین را 
و مهرماه  برابر کرد و حاال در شهریور   ۳
۱4۰۱، مرگ مهسا )ژینا( امینی است که در 
بازداشتگاه پلیس امنیت اخالقی یا همان 
»گشت ارشاد« ناجا رقم خورد. دسترسی 
کاربران به اینترنت جهانی تقریبًا در سراسر 
کشور، مختل شده و در چند روز گذشته، 
قطع دسترسی کاربران، محدود به ساعاتی 
اما  سو  آن  از  است.  بوده  شبانه روز  از 
شدت فیلترینگ شبکه های اجتماعی و 
اپلیکشن های تلفن همراه که از واتس اپ 
و اینستاگرام تا گوگل پلی و اپ استور، همه 
را از دسترس کاربران ایرانی خارج کرده، 
نشان از تشدید محدودیت ها است. نت 
بالکس )مرجع جهانی رصد اینترنت( در 
از  محدودیت  این  کرده  اعالم  گزارشی، 
است.  بوده  بی سابقه  تاکنون  سال ۲۰۱۹ 
همزمان دو خبرگزاری فارس و تسنیم در 
»مقطعی«  را  محدودیت ها  گزارش هایی 
و ناشی از »شرایط خاص امنیتی« کشور 

عنوان کرده اند. شرایطی که پیش از نیمروز 
چهارشنبه گذشته، وزیر ارتباطات نیز آن را 
تایید کرده و گفته به همین دالیل امنیتی 
است و این دو خبرگزاری نزدیک به دولت 
دسترسی  سر  بر  آن چه  دارند  تاکید  نیز 
کاربران ایرانی به پهنای باند بین الملل و 
همین طور چند شبکه های اجتماعی آمده، 
گرفته  سر  از  گذشته  همچون  به زودی 

شد. خواهد 

این برخی منابع خبری مدعی  از  پیش 
ایجاد محدودیت برای پیامک های حاوی 
نام »مهسا امینی« شده بودند اما مدیر 
دولت  در  وزارتخانه  این  عمومی  روابط 
به  و  رد کرده  را  آن  از  بخشی  سیزدهم 
مهسا  نام  شبکه شرق گفته که سانسور 
امینی در اپراتور همراه اول به دستور این 
اظهارنظری  است.  نگرفته  صورت  نهاد 
به معنای رد اصل موضوع در  که طبیعتًا 
نام  از  استفاده  در  محدودیت  خصوص 
کاربران  پیامک های  در  امینی«  »مهسا 
تاکید  این  بر  اول نیست و صرفًا  همراه 
از  ناشی  محدودیت  این  اعمال  دارد که 
نیست.  ارتباطات  وزارت  دستور  و  ابالغ 
چنان که ایسنا به نقل از شبکه شرق نوشته 
نام مهسا  اقدامی  در  اول  »اپراتور همراه 
امینی را فیلتر کرد« و ادامه داد: »کاربران 
در  را که  پیامکی  نمی توانند  اپراتور  این 
آن نام مهسا امینی باشد، برای یکدیگر 
احسان  آن که محمد  ارسال کنند.« حال 

خرامید، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط 
ارتباطات  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی 
در  رابطه  این  در  بی اطالعی  ابزار  از  پس 
مصاحبه ای  در  خود،  نخست  گفت وگوی 
که البته به فاصله کوتاه انجام شده، گفته 
است: »وزارت ارتباطات دستوری در این 
مسئول  مقام  این  است.«  نداده  زمینه 
ارتباطات همچنین تاکید کرده  در وزارت 
فیلتر  برای  دستوری  نه  وزارتخانه  این 
امینی  مهسا  نام  آن  در  پیامک هایی که 
وجود دارد، صادر و نه چنین دستوری را از 

است.  دریافت کرده  امنیتی  مراجع 

از  دیجیاتو  که  حالی  در  اما  همزمان 
»گوگل پلی«  و  »اپ استور«  فیلترینگ 
خبر داده و نوشته که »امکان دانلود برنامه 
از آن ها وجود ندارد«، گمانه زنی هایی در 
خارجی  پلتفرم  این  همکاری  خصوص 
و به خصوص برخی شبکه های اجتماعی 
اعمال  در  واتس اپ  همچون  فیلترشده 

سیاست فیلترینگ مطرح شد، حساب 
پرسش  به  توییتر  در  واتس اپ  کاربری 
یکی از کاربران در این رابطه پاسخ داد و 
نوشت: »ما عامدانه دسترسی به پلتفرم 
را  ایرانی  شماره های  یا  مختل  را  خود 
مسدود نمی کنیم. ما تمام توان فنی خود 
را برای حفظ خدمات و امکان استفاده 
همه کاربران در جهان انجام می دهیم.«

نارضایتی  با  مواجهه  در  دولت  رفتار 
عمومی، صرف نظر از علت این نارضایتی، 
مشابه است. با این همه آیا همین که باز 
نارضایتی  ابراز  از  این شکل  شاهد تکرار 
عمومی هستیم، نشان از این نیست که 
این رفتار و سیاست چندان موفق نبوده 
و نیازمند تجدیدنظر است؟ پرسشی که 
مدنی  و  سیاسی  سال هاست کنشگران 
پاسخگویی  و  پاسخ  یافتن  مشغول 
بسیاری  پاسخ  قضا  از  و  است  آن  به 
نیز  مدنی  و  سیاسی  کنشگران  این  از 
آنانی  عالوه بر  اما  حاال  است.  مثبت 
تجدید  این  لزوم  از  سال هاست  که 
دولت  عضو کابینه  یک  می گویند،  رویه 
است.  رسیده  باور  این  به  نیز  سیزدهم 
وزیری که در توییتی »بزرگترین منکر« 
را »بدبین کردن مردم نسبت به اساس 
دین« می داند و از آن جا که معتقد است 
»نظام جمهوری اسالمی بن بست ندارد«، 
عزت هللا  است.  گفته  تجدیدنظر  لزوم  از 
تصور  »برخالف  است:  نوشته  ضرغامی 
تجدیدنظر  دشمنان،  و  دوستان  برخی 
ناکارآمد  روش های  و  قوانین  برخی  در 
اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام منجر 
نمی شود. تحوالت اجتماعی را درک کنیم 

باشیم.« داشته  برنامه  آن  برای  و 

گزارش»پیام ما« از افزایش محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت جهانی

بازگشت به عصر اس ام اس
عزت هللا ضرغامی وزیر میراث فرهنگی: تجدیدنظر در برخی قوانین 
و روش های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینو وار نظام منجر نمی شود

سخنرانی رئیسی در جمع ایرانیان 
مقیم آمریکا

دفاع از حقوق افراد جزو 
ذات جمهوری اسالمی است

رئیس جمهوری با بیان اینکه دفاع از حقوق 
است،  اسالمی  جمهوری  ذات  جزو  افراد 
هست،  دنیا  جای  همه  در  اعتراض  گفت: 
به  ندارد.  قبول  را هیچ کسی  اغتشاش  اما 
ایسنا، سیدابراهیم رئیسی شامگاه  گزارش 
پنجشنبه به وقت محلی در آخرین برنامه در 
چهارمین روز از سفر به نیویورک در نشستی 
با حضور ایرانیان مقیم آمریکا شرکت کرد. 
دوگانه  استانداردهای  از  گالیه  با  رئیسی 
حقوق بشری در غرب گفت: در قضیه ای که 
در ایران برای دختر عزیزی پیش آمد خودم 
با خانواده اش تماس گرفتم و گفتم پیگیری 
می شود و از همین جا هم پیگیری می کنم. 
اما در همین غرب و انگلیس در ۲۸ هفته 
۸۱ زن دچار آسیب و تعدادی فوت شدند، 
آیا روی این موضوع هم حساسیت هست. 
گذشته  سال  شد؟  صادر  اطالعیه  یک  آیا 
به دست پلیس  نفر  آمریکا ۱۱۰۰  در همین 
اطالعیه  آن  برای  کسی  چرا  شدند  کشته 
صادر نمی کند. چرا کسی سوال نمی کند این 
۱۱۰۰ نفر چطور به دست پلیس کشته شدند.

خاشقچی  قتل  یادآوری  با  جمهور  رئیس 
روزنامه نگار عربستانی در ترکیه سوال خود 
اینباره  در  امروز کسی  چرا  کرد که  تکرار  را 

نمی شود؟ برافروخته 
افراد  حقوق  از  دفاع  اینکه  بیان  با  رئیسی 
جزو ذات جمهوری اسالمی است، تصریح 
کرد: موضوع فوت این دختر عزیز را همانطور 
با  داده ام  قول  خانم  دختر  این  پدر  به  که 

خواهیم کرد. پیگیری  جدیت 
سازمان  وظایف  تشریح  با  جمهور  رئیس 
رسیدگی  برای  مسلح  نیروهای  قضایی 
تصریح کرد:  نظامی  نیروهای  تخلفات  به 
اعتراض اشکالی ندارد، اما اغتشاش در هیچ 
امنیت  چون  نیست،  پذیرفتنی  دنیا  جای 
مردم و جامعه را به خطر می اندازد. رئیس 
جمهور سهولت رفت و آمد ایرانیان به کشور 
و فراهم کردن جاذبه های شغلی و تحصیلی 
را الزم و ضروری دانست و تاکید کرد: هیچ 
ممنوع الورود  ایران  در  حضور  برای  ایرانی 
نیست. رئیس جمهور یکی از انتظارات مردم 
از ایرانیان خارج از کشور را کمک به سرزمین 
مادری خود دانست و از فراهم بودن زمینه 
و  ایران  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  کار 
و سود سرمایه سخن گفت.  اصل  تضمین 
ایرانیان  حقوق  شمردن  محترم  با  رئیسی 
امور  در  تسهیل  ضرورت  بر  کشور  از  خارج 

تاکید کرد. آنان  کنسولی 

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس

این پیام شهیدان است 
ایستادگی برابر شیطان ها
به پیروزی و پایان ترس

و اندوه می رسد
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی به  مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز 
ما  به  شهیدان  پیام  تأکید کردند:  الله ها«  »مهمانی 
یادآور می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت 
و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه 
می رسد. به گزارش ایسنا، متن این پیام که همزمان 
با مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان 
از سوی  الله ها«  »مهمانی  عنوان  با  کشور  سراسر  در 
فقیه  ولی  نماینده  والمسلمین شکری  حجت االسالم 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت 

زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

هفته  دفاع مقدس، نیکوترین و مناسبترین زمان برای 
پیام  شنیدن  و  عزیز  شهیدان  نام  و  یاد  بزرگداشت 
آنان است. پیام شهیدان، بشارت به دل های آماده و 

است. گوشهای شنوا 
این پیام گرامی به ما یادآور می شود که ایستادگی در 
برابر شیطان های قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و 
برافتادن ترس و اندوه میرسد. این پیام، حیات بخش 
است، نیرو و امید آفرین است، و نیاز امروز و همیشه ی 

ملت بزرگ ایران و همه ی آزادگان جهان است.
سالم خدا بر شهیدان عزیز

سید علی خامنه ای
 ۳۱ شهریور ۱4۰۱

راهپیمایی نمازگزاران جمعه 
در برخی شهرهای کشور 

شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه دیروز 
به  اعتراض  در  شهرهای کشور  از  برخی  در 
اعتراضی  راهپیمایی  اخیر  روزهای  حوادث 

کردند. برگزار 
 خبرگزاری ایسنا درباره راهپیمایی نمازگزاران 
مردمی  اقشار  و  »نمازگزاران  نوشت:  تهران 
تهران همزمان با دیگر شهرهای کشور امروز 
محکومیت  در  جمعه  نماز  برگزاری  از  پس 
مقدسات  به  اهانت  و  اخیر  اغتشاشات 
دادن  سر  با  راهپیمایان  کردند.  راهپیمایی 
شعارهایی در محکومیت اهانت به مقدسات 
از  شعارهایی  اعالم کردند.  را  خود  اعتراض 
جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ 
هدیه  ماست  رگ  در  خونی که  فتنه گر،  بر 
بر  به رهبر ماست، فریاد هر بسیجی مرگ 
آمریکا، منافق فتنه گر این آخرین پیام است 
ملت انقالبی آماده قیام است، این همه لشکر 
آمده به عشق رهبر آمده، نزاجا نزاجا حمایتت 
تشکر،  تشکر  قانونمند  پلیس  می کنیم، 
مرگ  انگلیس،  بر  مرگ  آشوب گر،  بر  مرگ 
بر اسرائیل و... از سوی راهپیمایان سر داده 
از رهبر  آنها عکس نوشته و تصاویری  شد. 
در دست  را  ایران  پرچم  و همچنین  انقالب 
تبریز،  چون  دیگری  شهرهای  در  داشتند.« 
راهپیمایی های  هم  و…  یزد  شیراز، کرمان، 

شد.  برگزار  مشابهی 
سید احمد خاتمی خطیب جمعه تهران دیروز 
گفت: مردم قاطعانه از مسئوالن قوه قضاییه 
رحم  مردم  این  به  که  کسانی  می خواهند 
آنها را آتش می زنند و قرآن  اموال  نکرده و 
خود  سرجای  قانون  سالح  با  را  می سوزانند 
بنشاند و قاطع ترین برخورد با سران اغتشاش 
همین  به  خاتمی  احمد  سید  صورت گیرد. 
اکتفا نکرد و در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: از مدت ها پیش دشمنان مردم در پی 
اغتشاش بودند و دنبال سوژه می گشتند اما 
موفق نشدند تا این که سوژه برایشان پیش 
آمد و بسیار سوژه دندان گیری شد بر این موج 
سوار شدند. دل این دشمنان به حال آن خانم 
)مهسا امینی( نسوخته بود بلکه دل آنها برای 
مقابله با نظام و مقابله با مردم لک زده بود. 
مسئله اغتشاشگران نیز مساله آن خانم نبود 
چرا که همه مسئوالن ما در صحنه هستند و 

دستور بررسی دقیق ماجرا را داده اند.

پیام وزیر اطالعات به مناسبت هفته 
دفاع مقدس

وزیر اطالعات در پیامی هفته 
دفاع مقدس

را گرامی داشت
به گزارش ایسنا، متن این پیام را می خوانید:

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوهللا علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر ... )احزاب/۲۳(

ایثار  و  جاودان  حماسه ی  یادآور  مقّدس  دفاع  هفته  
قهرمانانه ی مّلت بزرگ، غیور و شهید پرور ایران اسالمی 
است که با هدایت های الهی امام راحل عظیم الّشأن )ره( 
و به برکت خون مطهر شهیدان واالمقام و فداکاری و 
جهاد مجاهدان در هشت سال توطئه ی جنگ تحمیلی 
به نیابت از امپراطوری نظام سلطه علیه انقالب شکوهمند 
اسالمی و نظام مظلوم و نوپای جمهوری اسالمی ایران، 
برگ زّرین و مشعشعی از تاریخ پرشکوه این مرز و بوم 

را رقم زده اند.
برای  نسل  در  نسل  که  حماسه آفرینانی  و  ایثارگران 
اعتالی حاکمّیت اسالم، با ایمان راسخ به آیات الهی 
به  نسبت  تام  تعّبد  و  انقیاد  قرآن،  آسمانی  تعالیم  و 
خدای الیزال و مقتدر، پیامبر عظیم الّشأن اسالم حضرت 
محّمد مصطفی )صلی هللا علیه وآله وسلم( و اولی االمر و 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( را وجهه ی 
هّمت خود قرار داده و در عهد و میثاقی ناگسستنی با 
عاشورای خونبار سّید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهللا 
الحسین )علیه السالم(، هم چنان در عصر غیبِت حضرت 
امتثال  فرجه الشریف(،  تعالی  )عّجل هللا  صاحب االمر 
انگشت  و  حکیمانه  هدایت های  تواصی،  فرامین،  از 
اشاره ی مقام منیع و عظمای والیت حضرت امام راحل 
عظیم الشأن )رحمه هللا علیه( و رهبر معّظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت هللا العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( را 
یگانه راه تفّوق و غلبه بر دسیسه های رنگارنگ شیطان 
بزرگ و طواغیت و ایادی خّناس آنان و تضمین کننده ی 
سعادت دنیا و آخرت می دانند. سربازان گمنام امام زمان 
)عّجل هللا تعالی فرجه الشریف( در پایگاه عظیم مبارزه و 
جهاد در وزارت اطالعات و جامعه ی بزرگ اطالعاتی کشور 
ضمن ادای تعظیم، احترام و گرامی داشت حماسه ها و 
خاطرات لحظات ناب جهاد و مبارزه علیه استکبار جهانی 
و  بزرگ  مّلت  اقشار  تمامی  به  مقّدس،  دفاع  اّیام  در 
والیت مدار ایران و به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت در 
دفاع مقّدس و مقاومت اسالمی، قویًا اطمینان می دهند 
که با هوشمندی و هوشیاری همه جانبه، مترصد نقشه و 
بازی سازی های ابلهانه ی دشمنان خبیث و خنثی سازی 
به  اجمااًل  و  بود  خواهند  آنان  توطئه های شوم  مهار  و 
و خارجی هشدار می دهند که هرگز  داخلی  فتنه گران 
دینی  ارزش های  علیه  آنان  آشفته و شوم  خواب های 
نخواهد  تعبیر  اسالمی  انقالب  دستاوردهای سترگ  و 
شد و چنان که مقام معظم رهبری )مّدّظله العالی( در 
با  آغاز هفته ی دفاع مقدس  به مناسبت  بیانات خود 
پیشکسوتان این عرصه فرمودند: »به لطف الهی، امروز 
کشور از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است«. 
لذا دشمنان مانند همیشه، ِعرض خود می برند و زحمت 

ما می دارند؛ بحوله و قوته.

رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
با تایید ضمنی محدودیت در 
استفاده از نام »مهسا امینی« 
در پیامک های کاربران همراه 
اول، صرفًا تاکید کرد که اعمال 
این محدودیت ناشی از ابالغ و 
دستور وزارت ارتباطات نیست.

به عصر اس ام اس بازگشته ایم. کمی پیش از آن که مسیج هایی را که با موبایل های نه چندان هوشمند برای هم می فرستادیم، 
امینی  را »تلفن همراه« بخوانیم. در پی مرگ مهسا )ژینا(  را »پیامک« و خود موبایل ها  برگردانیم و آن ها  به فارسی 
تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور شکل گرفت. هر چند اکثر این تجمعات در ابتدا مسالمت آمیز بود اما به مرور 
حوادث ناگواری هم رخ داد. در پی این اتفاقات دولت اعالم کرد که دسترسی به اینترنت را موقتا محدود کرده. اقدامی 

که بسیاری از مردم را به دردسر انداخته است. 

نت بالکس محدودیت کاربران 
ایرانی در دسترسی به اینترنت 
جهانی را از سال ۲۰۱۹ تاکنون 

بی سابقه توصیف کرد و دو 
خبرگزاری فارس و تسنیم 
با »مقطعی« خواندن این 

محدودیت ها، آن را ناشی از 
»شرایط خاص امنیتی« کشور 

عنوان کرده و از رفع آن در آینده 
نزدیک خبر دادند.

یادداشت

پیام خرب

|  
AP

  |

با الفبای گفت وگو بیگانه ایم
اسالم دین دعوت و رحمت است و امروز 
شاهد  کمتر  این که  از  بود  متاسف  باید 
در  علوی  و  محمدی  رحمت  و  مهر  آن 
حکومت داری هستیم. هفته ای که گذشت، 
این چند روز  بود و در  پرالتهاب  هفته ای 
دلخراش  مرگ  از  شهروندانی که  دیدیم 
یک دختر جوان در بازداشت گشت ارشاد، 
دلخور و اندوهگین بودند، در برخی شهرهای 
کشور دست به اعتراض زده و سعی کردند 
در چارچوبی حقوقی که قانون اساسی و 
می داند،  مشروع  را  قانون  این   ۲۷ اصل 
فعالیت گشت  بر  ناظر  سیاست های  به 
اعتراض  اخالقی  امنیت  پلیس  و  ارشاد 
کنند. اما شهروندانی که برای مطالبه گری 

تجدیدنظر  خواستار  حاکمیت  از  قانونی 
سخت تر  به مراتب  برخوردی  با  بودند، 
این  در  که  شهروندانی  می شوند.  مواجه 
چند روز تصاویر و ویدئوهای مطالبه گری 
اجتماعی  شبکه های  در  را  اعتراضشان  و 
می دیدیم و حاال می بینند که دسترسی شان 
به همین فضای مجازی هم محدود شده 

است.
بدانیم تا وقتی با الفبای تعامل و گفت وگو 
مردم  برای  مطلوب  وضعیت  بیگانه ایم، 
فراهم نخواهد شد. این البته نافی اشتباه 
چند جوان ناآگاه نیست که ممکن است 
متقابال دست به خشونت بزنند اما حتی 
اگر رفتار آنان واکنشی به خشونت نیروهای 

امنیتی و انتظامی نباشد و راسًا دست به 
خشونت بزنند، همچنان نمی توان مجموعه 
رفتار خشن با جامعه را موجه دانست. قرار 
نیست نیروهای انتظامی عصبانی شوند. 
اتفاقًا  باید  امنیتی  و  انتظامی  ماموران 
همین تفاوت را با عموم شهروندان داشته 
به  دست  شهروندان  اگر  حتی  تا  باشند 
خشونت زدند، آنان بتوانند فضا را دوباره 
این  اگر  هدایت کنند.  آرامش  سوی  به 
نارضایتی  نکنیم،  متوقف  را  خشن  رفتار 
عمومی امروز به این شکل و فردا به ده ها 
حوزه ها  دیگر  در  و  دیگر  شکل  صدها  و 
سر باز می زند. بنابراین، آن چه نیاز داریم، 
تغییر رویکرد و و تجدیدنظر اساسی در 

آن جا که  هم  راهبردهاست.  و  رویکردها 
دختر  یک  با  مواجهه  چگونگی  از  بحث 
جوان و نوع پوشش او در میان است و هم 
آن جا که به چگونگی مواجهه با اعتراض 
شهروندان مربوط است. به خصوص اینکه 
و دیگر  این دختر جوان  با  رفتار  آن  اگر 
نداشت،  وجود  ایرانی  زنان  و  دختران 
اعتراض شکل نمی گرفت. ما چاره ای جز 
آنان  صدای  شنیدن  مردم،  به  بازگشت 
اعتراضشان  حق  شمردن  رسمیت  به  و 
رعایت  و  احترام  و  لبخند  باید  نداریم. 
انتخاب  به حق  احترام  و  دیگران  حقوق 
شهروندان را جایگزین روش های سخت 
کنیم. حکومت بر مردم، وقتی اعتمادشان 
از کف  پشتوانه مان  مهمترین  به عنوان  را 
تجدیدنظر  باید  است؛  ناممکن  بدهیم، 

کنیم.

|  نماینده پیشین مردم تهران 
در شورای شهر |

| محمود میرلوحی |

نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی:
از ایران پاسخ های صادقانه در رابطه با برنامه هسته ای اش دریافت کنید

چند سناتور آمریکایی در نامه ای به مدیرکل 
خواستار  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
تداوم فعالیت های پادمانی این آژانس در 
ایران شدند. به گزارش ایسنا، این سناتورهای 
رافائل گروسی،  به  نامه خود  در  آمریکایی 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
آورده اند: ما این نامه را برای ابراز نگرانی خود 
در رابطه با درخواست ایران مبنی بر پایان 

انرژی  آژانس بین المللی  یافتن تحقیقات 
اتمی در زمینه فعالیت های هسته ای حل 
ترغیب  قویا  را  شما  و  می نویسیم  نشده 
 می کنیم تا این پرونده را تا زمان دریافت 
پاسخ هایی روشن از سوی ایران در رابطه با 
سایت ها، مواد و فعالیت های تحت سوال 
باز نگه دارید.در ادامه نامه با بیان این که 
کشورهای  ۱ + ۵ )آمریکا، چین، روسیه، 

آلمان( در شرف تکرار  انگلیس، فرانسه و 
اشتباهات گذشته با امضای توافق هسته ای 
دیگر با ایران هستند، ادعا شده که تاریخچه 
عدم همکاری ایران با آژانس اتمی، ناتوانی 
این کشور در پایبندی به برنامه جامع اقدام 
طی  ایران  پرخاشگرانه  رفتار  و  مشترک 
مذاکرات بر سر توافق اخیر، ایاالت متحده 
و متحدان اروپایی را از حصول امتیازهای 

است.   بازداشته  مذاکرات  طی  در  مهم 
سناتورهای آمریکایی در ادامه نامه با اشاره 
پایان  برای  درخواست هایی  ایران  اینکه  به 
یافتن تحقیقات آژانس در ایران مطرح کرده 
است، عنوان کردند: این نگرانی ها برجسته 
تحقیقات  یافتن  پایان  پیشنهاد  هستند. 
بدون یافتن ماهیت و میزان فعالیت های 
حقانیت  تضعیف  باعث  ایران  هسته ای 
برای  ایران  کردن  جسورتر  و  اتمی  آژانس 
توسعه برنامه هسته ایش می شود. در انتهای 
نامه آمده است: ما از شما می خواهیم که در 
تعهدات تان راسخ باشید، از ایران پاسخ های 

هسته ای اش  برنامه  با  رابطه  در  صادقانه 
دریافت کنید و این کشور را برای اقداماتش 
ذیل تعهدات هسته ای بین المللی پاسخگو 
کنید. این درخواست در حالی مطرح شده که 
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان 
با  دیدار  در  می برد  سر  به  نیویورک  در  که 
وزیر خارجه ایرلند در خصوص مذاکره لغو 
تحریم ها تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
برای رسیدن به توافق خوب و پایدار آمادگی 
نیت،  حسن  مستلزم  امر  این  ولی  دارد، 
واقع بینی و اراده الزم از طرف آمریکا و سه 

است. اروپایی  دولت 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 43 اقلیم

آژانس های سازمان ملل متحد هشدار دادند که 
نزدیک به یک میلیون نفر در افغانستان، اتیوپی، 
سودان جنوبی، سومالی و یمن امسال در غیاب 

کمک ها با گرسنگی مواجه می شوند.به گزارش 
شدید،  آب وهوایی  شرایط  و  درگیری ها  ایسنا، 
که  هستند  حاد  گرسنگی  اصلی  محرک های 

امسال به دلیل بی ثباتی اقتصادی مرتبط با اثرات 
موج دار همه گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و 
اوکراین تشدید شد.خشکسالی شدید در شاخ 

آفریقا مردم را تا مرز قحطی کشانده است. ناامنی 
غذایی حاد به سرعت در حال افزایش است و در 
سراسر جهان گسترش می یابد. رئیس سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل  متحد )فائو( گفت: بدون 
وضعیت  گسترده،  بشردوستانه  واکنش  یک 

احتمااًل در ماه های آینده بدتر می شود.
کشاورزی  کاالهای  جهانی  قیمت های  اگرچه 

باالترین حد خود رسیده  به  در ماه های اخیر 
است، قیمت های مواد غذایی محلی در چندین 
کشور همچنان باالست و در صورت از بین رفتن 
توافق با میانجی گری سازمان ملل متحد برای 
روسیه  و کودهای  غالت  محموله های  تقویت 
محلی  غذایی  مواد  قیمت های  اوکراین،  و 

می یابد. افزایش  همچنان 

سازمان ملل هشدار داد

یک میلیون نفر در معرض گرسنگی

خبر

علی سالجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه جمعه 
اعضای  تخصصی  و  علمی  نشست  در حاشیه 
کارگروه احیای تاالب بین المللی هامون در جمع 
خبرنگاران گفت: »جمهوری اسالمی ایران طلب 
کشورهای  از  را  خودش  زیستی  محیط  حقابه 
در  کار  این  و  می کند  دنبال  مصرانه  همسایه 
قالب نشست های دوجانبه در حال انجام است. 
حتما  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  عنوان  به 
می خواهیم که حاکمان افغانستان هر چه سریع تر 
نسبت به تعهد بین المللی خود عمل کنند.« این 
طبق گفته های  است که   در شرایطی  سخنان 
پیشین سالجقه ایران بارها فرستاده ویژه ای را 
برای مذاکره به کشور افغانستان فرستاده اما با 

خلف وعده رو به رو شده است.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط  
زیست با اشاره به اینکه تاالب بین المللی هامون 

جوامع  به  فوق العاده ای  اکوسیستمی  خدمات 
محلی داشته و فرهنگ و زندگی مردم مبتنی بر 
خصوصیات این تاالب شکل گرفته است، وضعیت 
»تاالب  خواند:  نامناسب  را  تاالب  این  کنونی 
بین المللی هامون از وضعیت مناسبی برخوردار 
نیست، متاسفانه با توجه به اینکه کشور همسایه 
به تعهدات خود در قبال حقابه تاالب هامون انجام 

وظیفه نکرده، تاالب وضعیت مناسبی ندارد.«
تاالب  حقابه  تحقق  اینکه  بیان  با  سالجقه 
بین المللی هیرمند به عنوان یک مطالبه اصلی 
دنبال می شود گفت: »به مردم منطقه سیستان 
رودخانه  حق  احقاق  برای  که  می دهیم  قول 
از تمام ظرفیت های  هیرمند پای کار باشیم و 
استفاده  زمینه  این  در  بین المللی  و  دوجانبه 
کنیم. انشاهللا حقابه تاالب بین المللی هامون را 
پیگیری می کنیم تا از ظرفیت حقابه در سال های 

بعد بتوانیم به نحو مطلوب بهره ببریم.«

او تصریح کرد: »با توجه به ُحسن همجواری و 
پیشینه فرهنگی دو ملت و اینکه ایران همیشه 
یار و یاور افغانستان بوده از هیات حاکمه این 
کشور انتظار نداریم به تعهدات بین المللی خود 

عمل کنند.«

اگر افغانستان حقابه ای نداد
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
حقابه ای  نیست  قرار  اینکه  فرض  با  ادامه  در 
ظرفیت های  برسد،  هامون  به  افغانستان  از 
»ظرفیت های  کرد:  تشریح  اینطور  را  داخلی 
مربوط به آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه 
از ظرفیت  استفاده  و  هامون  به  آبریز مشرف 
مکعبی  متر  میلیون   ۶۰ البته  که  چاه نیمه ها 
در  و  االن خشک شده  بود  در چاه نیمه ها  که 
وضعیت مناسبی قرار ندارند و نمی توانیم این 
درباره  کنیم.  تامین  چاه نیمه ها  از  را  مطالبه 
انتقال  استفاده از ظرفیت آب دریای عمان و 

حقابه  بحث  ابتدا  از  هم  عمان  دریای  آب 
محیط زیستی را مطرح کردیم. چرا که اینجا 
اکوسیستم و زیست بوم خاصی است و هر آبی 
را نمی توان به آن تزریق کرد. باید کیفیت آبی 
بررسی  علمی کامال  لحاظ  از  وارد می شود  که 
شود، تا مشکلی اتفاق نیفتد که تاالب از بین 
نرود. سعی می کنیم ظرفیت های داخلی به کار 
گرفته شود و از تمام روش های بومی استفاده 

می کنیم.«
این  حاشیه  از  شده  منتشر  ویدئوهای  طبق 
نشست، سالجقه سپس به مسئله توانمندسازی 
جوامع محلی و تعریف معیشت جایگزین برای 
جوامع حاشیه تاالب اشاره کرد از اجرای طرحی 
بین المللی از دو سال پیش گفت. »االن تاالبی 
وجود ندارد که مردم بتوانند معیشت های متعدد 
باید حتما  دنبال کنند.  آن  از طریق  را  پیشین 
برای مردم معیشت های جایگزین تعریف شود. 

منطقه سیستان عرض  در  به هموطنان خودم 
می کنم که تا االن دو سال کارهای علمی انجام 
شده و نقشه عملیاتی مناسبی برای کل مجموعه 
تاالب هامون و روش های متعدد و نوین مبتنی بر 
دانش بومی مردم منطقه دنبال شده است. اما در 
مرحله عملیاتی مطمئن باشند که حتما از ظرفیت 
جوامع محلی استفاده می شود. تعهد می کنیم و 
قول می دهیم که حتی اگر شرکت های مهندسی 
منطقه شود  وارد  هم  تخصصی خاصی  مشاور 
حتما از ظرفیت های محلی استفاده خواهد شد. 
جوامع محلی آموزش های خاصی خواهند دید و 

توانمند می شوند.«

سفر به چاه های ژرف
معاون رئیس جمهور که پیش از این در 
سخنانش در رد بهره برداری از چاه های ژرف و 
لزوم انجام مطالعات علمی سخن گفته بود، در 
سفر به شمال سیستان و بلوچستان از چاه های 
ژرف حفر شده در منطقه سیستان بازدید کرد. 
استفاده از منابع آب های ژرف با ادامه نگرانی ها 
درباره کم آبی و بحران تامین آب شرب به ویژه 
در شمال سیستان و بلوچستان جدی تر شده 
است و پیش تر سالجقه از استحصال آزمایشی 
و  ژرف  آب  منابع  شناسایی  برای  چاه  سه  از 
انجام مطالعات خبر داده بود. او در هفته های 
فناوری  و  علمی  معاونت  بود که  پیش گفته 
که  تحقیقاتی  شده  موظف  جمهوری  رئیس 
در زمینه میزان و نحوه برداشت آب های ژرفی 
انجام شده است را ارائه دهد اما »هنوز گزارشی 

ارائه نداده است«.
شامگاه جمعه اما رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست در بازدید از این چاه ها گفت:  »در بحث 
آب های ژرف، با توجه به اینکه تامین آب  شرب 
اولویت مردم منطقه است، ما با تامین آب شرب 
هیچ مشکلی نداریم. حتما کمک می کنیم که 
قسمت  این  در  مردم  احتمالی  آزرده خاطری 
برطرف شود. درباره تامین آب شرب هم حاکمیت 
مکلف است و هم مردم تصدیق می کنند. موارد 
ثانویه که مسائل محیط زیستی است را هم حتما 
معاونت  از  را  داده ها  تمام  و  پیگیری می کنیم 
علمی ریاست جمهوری می گیریم؛ چه داده های 
عمقی، چه داده های مربوط به کیفیت و کمیت 
آب را کاماًل بررسی می کنیم و تاثیرات جانبی آن 
را هم می سنجیم. وقتی از لحاظ علمی به یقین 
برسیم، تصمیم می گیریم که مشکل خاصی برای 

منطقه اتفاق نیفتد.«
او سپس گفت که طبق آنالیزی که انجام شده 
»مشکل خاصی وجود ندارد و بعد از فرآیند تصفیه 
قابل شرب است.« سالجقه توضیح داد: »با توجه 
به فرایندهایی که برای شوری زدایی انجام داده اند 
آب  راندمان  ترکیبی،  و  پیشرفته  فرایندهای  و 
از لحاظ کیفی افزایش یافته است و می گویند 
نمی شود که  داده  اجازه  دارد.  پساب  درصد   ۱۰
پسابش در مجموعه دریاچه هامون تخلیه شود 
و می گویند باتوجه به اینکه تبخیر اینجا باالست، 
استحصال نمک وضعیت مناسبی دارد و از جنبه 
اقتصادی هم می شود روی آن حساب کرد.« ایرنا 
هم از قول سالجقه نوشته است:  »با توجه به 
روش های ترکیبی برای شوری زدایی آب چاه های 
ژرف، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد راندمان آب 
است و ۱۰ درصد پسماند در قالب حوضچه های 

تبخیری ایجاد شده مدیریت می شود.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به زابل مطرح کرد:

انحراف 4 میلیارد مترمکعب از حقابه هامون 
اظهار نظر سالجقه درباره چاه آب ژرف: آب تصفیه شده ۱۰ درصد پساب دارد

که اجازه داده نمی شود در دریاچه هامون تخلیه شود

افزایش حداقل
 ۱۰۰ درصدی تعرفه های 

صادراتی محصوالت آب بر 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 
صادراتی  تعرفه های  گفت:  کشاورزی 
هفته  دو  تا  نهایتا  جالیزی  محصوالت 
درصد   ۱۰۰ حداقل  و  می شود  اعالم  دیگر 
بر  آب  محصوالت  برای  تعرفه ای  افزایش 

داشت. خواهیم 
به گزارش تسنیم محمد قربانی در واکنش 
باید  شهریور  پایان  تا  موضوع که  این  به 
محصوالت کشاورزی  صادراتی  تعرفه های 
هیچ  قانون  در  گفت:  می شد،  اعالم 
در  صادراتی  تعرفه های  اعالم  به  اشاره ای 
تعرفه های  اما  است  نشده  ماه  مهر  اول 
دو  تا  نهایتَا  بر  آب  محصوالت  صادراتی 

می شود. اعالم  دیگر  هفته 
با  رابطه  در  محدودیت  دو  افزود:  قربانی 
وضع  در  محدودیت  دارد.  وجود  تعرفه 
مراودات  در  دیگری  و  فیزیکی  ابعاد 
کشور ها  برخی  با  رابطه  در  بین المللی. 
آنها  با تعرفه  را متناسب  باید تعرفه خود 

کنیم. تنظیم 
کشور های  برای  کرد:  عنوان  ادامه  در  او 
هستیم،  مذاکره  مشغول  که  اوراسیا 
محصوالتی  یعنی  داریم  متفاوتی  تعرفه 
نیز  ما  می کنند  وارد  ما  به کشور  آنها  که 
تعرفه ای  با  آنها  به  محصوالتی  موظفیم 

کنیم. صادر  دیگر 
وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
با  رابطه  در  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد 
گلخانه  در  که  محصوالتی  کشور ها،  سایر 
نظر  در  کمتری  عوارض  می شود  تولید 
درصد   ۱۰۰ تعرفه  یعنی  می شود.  گرفته 
موضوعیت ندارد، چون آب کمتری مصرف 
مزرعه ای که  محصوالت  در  ولی  می شود. 
بر هستند، طبق سیاست کلی حداقل  آب 
می شود. گرفته  نظر  در  صادرات  تعرفه   ۱۰۰

و  کشت  الگوی  گفت:  قربانی 
است.  آماده  ما  پشتیبان  سیاست های 
تفاهم  به  نیرو  وزارت  با  باید  همچنین 
الگوی  اعالم   با  بالفاصله  کامل برسیم و 
بر  آب  محصوالت  عوارض  بحث  کشت 
مثل هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی 

می کنیم. اعالم  را 
سخنگوی  آزادیخواه  احد  حجت االسالم 
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در 
قانون  در حوزه  الگوی کشت  اصالح  حوزه 
اجرای  حوزه  در  بلکه  نداریم  مشکلی  ما 
باشیم. داشته  مشکل  است  ممکن  قانون 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
افزود: از این طرف کشاورز سال هاست که 
می کند  را کشت  جالیزی  محصوالت  دارد 
و زندگیش از این طریق دارد امرار معاش 
داریم  آب  مشکل  هم  طرفی  از  می کند 
باید  اینجا قانون  این می شود تعارضی که 

کند. تکلیف  تعیین 
شش  قانون گفتیم  در  ما  اینکه  او گفت: 
اطالع رسانی  را  این  اعمال  از  قبل  ماه 
و هم  متضرر  اینکه هم کشاورز  برای  کند 

نشوند. متضرر  صادرکننده 
 ۸ ماده  بند  در  کرد:  اضافه  آزادیخواه 
سه  مجلس   ،۱4۰۱ سال  بودجه  قانون 
موارد  این  از  یکی  در  و  داده  انجام  اقدام 
جهاد  وزارت  عهده  بر  ما  را  تکلیف  این 
اصالح  موضوع  که  گذاشتیم  کشاورزی 

کند. ابالغ  رسما  را  کشت  الگوی 
او گفت: وزارت کشاورزی از طریق شورای 
اشکاالت  از  بخشی  می تواند  قیمت گذاری 
قیمت گذاری  مثل  کند  تکلیف  تعیین  را 
هماهنگی  شورای  عضو  گندم.هاشمی 
این  در  هم  کشاورزی  بخش  تشکل های 
است  این  من  اعتقاد  کرد:  عنوان  باره 
باشد  اندازه  به  تولید  صادرات  تعرفه  که 
در  رقابت  قدرت  و  جذابیت  هیچ گونه  و 

باشیم. نداشته  را  جهانی  بازارهای 
قیمت  از  باالتر  تعرفه  چنانچه  افزود:  او 
به  صادرات  تاجر  برای  که  باشد  جهانی 
نباشد، این امر روی بحث کشت و  صرفه 

است. اثرگذار  کشت  الگوی  اصالح 
ما  که  است  این  اعتقادم  گفت:  او 
فراسرزمینی  کشت  طریق  از  می توانیم 
میزان نیاز محصوالت جالیزی و نهاده های 
این کار  با  تامین کنیم.  را  دامی خودمان 
در  متاسفانه  که  آبی  تنش  می توانیم 
را  هستیم  روبه رو  آن  با  بخش کشاورزی 
کنیم. منتقل  ایران  مرزهای  از  خارج  به  به  
 عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش 
کشاورزی  جهاد  وزیر  گفت:   کشاورزی 
شورای  نظر  از  که  بود  این  اعتقادشان 
سیاست های  اتخاذ  و  قیمت گذاری 
هم  تخصصی  کمیسیون های  در  حمایتی 
کمیسیون های  در  اینها  شویم که  بهره مند 
تصویب  شورا  در  و  بررسی  تخصصی 
نظر  از  اجرای خوبی چه  شود که ضمانت 
باشد. داشته  دولت  نظر  از  چه  کشاورزان 
او گفت: جامعه کشاورزی خودش االن به 
این جمع بندی رسیده که بحران آب داریم 
ما  الگوی کشت  و  تولید  سیاست های  و 
نباید به سویی برود که آبمان را به صورت 

مجازی به خارج صادر کنیم.

درباره تامین آب شرب هم 
حاکمیت مکلف است و هم 
مردم تصدیق می کنند. موارد 

ثانویه که مسائل محیط زیستی 
است را هم حتما پیگیری 

می کنیم و تمام داده ها را از 
معاونت علمی ریاست جمهوری 
می گیریم؛ چه داده های عمقی، 
چه داده های مربوط به کیفیت 

و کمیت آب را کاماًل بررسی 
می کنیم و تاثیرات جانبی آن را 
هم می سنجیم. وقتی از لحاظ 
علمی به یقین برسیم، تصمیم 

می گیریم که مشکل خاصی 
برای منطقه اتفاق نیفتد

|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر درباره احقاق حق رودخانه هیرمند وعده داده  و گفته حقابه این تاالب، مطالبه 
اصلی است. علی سالجقه در حالی از برنامه نشست های دوجانبه میان ایران و افغانستان خبر داده که پیش از این از بدعهدی همسایه 
گالیه کرده و گفته بود دست هایی در کار است تا حقابه از رود هیرمند به تاالب بین المللی هامون نرسد. او بار دیگر گفته است: »آنچه که 
کشور همسایه مطرح می کند این است که شرایط موجود به خاطر تغییر اقلیم است، اما داده های ما نشان می دهد که طی اعالم حکومت 
افغانستان سه تا چهار میلیارد مترمکعب آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره منحرف شده است.« از سوی دیگر رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست که پیش از این تاکید داشت اجازه استحصال از آب های ژرف بدون مجوز محیط زیستی داده نمی شود، 
شامگاه جمعه از چاه های حفر شده در منطقه سیستان بازدید کرد و سازمان حفاظت محیط زیست با تامین آب شرب هیچ مشکلی ندارد.

این  افغانستان می گوید 
است که شرایط موجود 

به خاطر تغییر اقلیم است، اما 
داده های ما نشان می دهد که 
طی اعالم حکومت افغانستان 
سه تا چهار میلیارد مترمکعب 

آب وارد رودخانه هیرمند 
و سپس به سمت گودزره 

منحرف شده است
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تعداد روزهای آلوده 
طی شهریورماه سال 

جاری شش روز بود که 
هوا در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس 
قرار گرفت و ۲۵ روز در 
وضعیت قابل قبول بود

هوای پایتخت در شهریورماه 6 روز آلوده بود 
بر اساس اطالعات ثبت شده در ایستگاه های 
سنجش کیفیت هوای تهران، تعداد روزهای 
آلوده طی شهریورماه سال جاری شش روز 
بود که هوا در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرار گرفت و ۲۵ روز در وضعیت قابل 

قبول قرار داشت. 
به گزارش ایسنا، آمار شرکت کنترل کیفیت 
شهریورماه  می دهد  نشان  تهران  هوای 
آلوده  روزهای  تهرانی  شهروندان  امسال 
سال  شهریورماه  به  نسبت  را  بیشتری 
گذشته تجربه کرده اند.وضعیت هوای تهران 
مقایسه  و   ۱4۰۱ تابستان  ماه  سومین  در 
در  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  با  آن 
شهریورماه سال گذشته ۲۸ روز هوای قابل 
به ۲۵  امسال  این عدد  ثبت شد که  قبول 
روز کاهش یافت. در شهریورماه سال ۱4۰۰ 
تنها سه روز هوای تهران در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس قرار داشت که این 

رسید. روز  شش  به  امسال  وضعیت 
 ۱4۰۱ سال  مردادماه  هوای  شاخص  آالینده 
نیز مانند شهریورماه سال گذشته ذرات معلق 
از ۲.۵ میکرون بود و هوای تهران ۱۹  کمتر 
را  هوا  آلودگی  شاخص  آالینده  این  با  روز 
نیز  امسال  از شهریورماه  روز  تجربه کرد. ۱۱ 
آالینده شاخص ازن و تنها یک روز دی اکسید 

بود. نیتروژن 
کمینه شاخص ثبت شده برای آالینده ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۷۵ و بیشینه 

آن عدد ۱۰۳ را نشان می دهد. کمینه و بیشینه 
شاخص برای ازن نیز  ۸۷ و ۱۱4 بود.

نشان  تهران  هوا  آمار شرکت کنترل کیفیت 
می دهد کیفیت هوای تهران طی شهریورماه 
به مدت مشابه سال  ماه سال ۱4۰۰ نسبت 
را  داشت  کمتری  آلوده  روزهای  تعداد   ۹۹
چراکه کیفیت هوای تهران طی شهریور سال 
گذشته ۲۸ روز در وضعیت قابل قبول و سه 
روز ناسالم در شرایط برای گروه های حساس 
قرار داشت. آالینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون علت آلودگی هوا طی تمام روزهای 

آلوده شهریورماه این سال بود.
شهریورماه سال ۹۹ نیز غلظت آالینده ذرات 
تهران  هوای  در  میکرون  از ۲.۵  معلق کمتر 
طی ۱۶ روز از حد استاندارد فراتر رفت. به طور 
کلی هوا در شهریورماه این سال ۲۸ روز در 
شرایط قابل قبول و سه روز در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس بود.
طی سومین ماه تابستان سال ۹۸ تهرانی ها 
تمام ۳۱ روز ماه را هوای قابل قبول داشتند. 
آالینده شاخص دراین بازه زمانی دو روز ازن، 
و  میکرون   ۱۰ از  معلق کمتر  ذرات  روز  یک 
میکرون   ۲.۵ از  معلق کمتر  ذرات  روز    ۲۸
ذرات    ۹۷ سال  شهریورماه  بود.همچنین 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۸ روز و ذرات 
معلق کمتر از ۱۰ میکرون طی سه روز آالینده 
در  هوا  میانگین کیفیت  البته  بود  شاخص 
تمام ۳۱ روز در شرایط قابل قبول قرار داشت.
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ملتهب  جامعه  فضای  که  روزهایی  در 
است بیش از هر چیز عملکرد و جایگاه 

مسئوالن در نحوه  مدیریت بحران اهمیت 
جامعه،  واکنش  همچنین  می کند.  پیدا 

اتفاق  به  نوجوانان  سنی  گروه   ویژه  به 
ناگوار  پیرامون دستگیری و مرگ مهسا 

بسیاری  و  سنی  قرابت  دلیل  به  امینی 
دیگر از عوامل، پررنگ تر است. به همین 
دلیل این روزها بیشتر شاهد حضور این 
در خیابان های شهرهای  گروه های سنی 
الزم  رو  این  از  هستیم.  ایران  مختلف 
است به وظیفه اجتماعی جامعه در قبال 
از  دسته  این  جمعیت شناختی  حضور 
طاهره  رابطه  این  در  شویم.  آگاه  افراد 
حمایت  انجمن  مدیرعامل  پژوهش، 
ما«،  »پیام  با  گفت وگو  در  کودکان  از 
انجمن  این  نامه  اهداف  و  انگیزه ها  از 

می دهد. توضیح 

۳۰ کودک در شرایط نامعلوم
حمایت  انجمن  به  رسیده  اخبار  بنابر 
اخیر،  روزهای  در  کودکان  حقوق  از 
سه شنبه شب ۳۰ فرد زیر سن قانونی در 
حجاب،  خیابان  و  تهران  دانشگاه  اطراف 
انتظامی دستگیر شده و  توسط نیروهای 
شده اند.  داده  انتقال  نامعلوم  مراکزی  به 
کودکان  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
می کند:  تشریح  خبر،  این  بیان  ضمن 
پراکنده،  طبق گزارش های  حالی که  »در 
۳۰ فرد  زیر ۱۸ سال به دادسرای اطفال 
در پارک شهر منتقل شده اند؛ خانواده های 
به  بچه ها  این  انجمن گفته اند که  به  آنها 
اخبار  نکرده اند.  پیدا  انتقال  مرکز  این 
واصله بسیار ضد و نقیض است. در حالی 
صحبت  کودکان  این  آزادی  از  ابتدا  که 
ضمن  خانواده ها  بعد ا  آمده،  میان  به 
آزادی  فرزندانشان،  موقعیت  از  بی خبری 

کردند.« تکذیب  را  آنها 

نگرانند خانواده ها 
کودکان  خانواده  نگرانی  از  پژوهش 
بازداشتی هم می گوید: »پیگیری های ما 
از خانواده ها نشان داد که آنها از وضعیت 
نگران  بسیار  و  بی خبرند  خود،  کودکان 
آنها هستند.« او توضیح می دهد که نهاد 
به  را  کودکان  این  که  قانون  و  قضایی 
اخیر،  ملتهب  تجمعات  در  واسطه حضور 
خانواده های  به  باید  است  کرده  دستگیر 
حقوق  فعال  این  دهد.  اطالع  آنها 
قانون  نهاد  از  »ما  می کند:  تاکید  کودک 
به  اطالع رسانی  ضمن  که  خواهشمندیم 
وضعیت  و  تعداد  از  لیستی  خانواده ها، 
در  و  کند  منتشر  شده،  دستگیر  کودکان 

دهد.« قرار  آنها  اولیای  دسترس 

کاهش خشونت و هیجان 
با همراهی نهاد قانون

پرهیز  و  پیشگیری  برای  مدنی  نهاد  این 
التهابات  برخی  مشابه  ناگوار  اتفاقات  از 
از  ناشی  پیامدهای  و  گذشته  سال های 
علم  با  قضاییه  قوه  که  دارد  تقاضا  آن، 
آزادی  دستور  پیشامدها  این  عواقب  به 
این  کند.  صادر  را  دستگیرشده  نوجوانان 
انجمن  نامه  رویکرد  ادامه  در  مدنی  فعال 
حقوق کودک، می گوید: » ما باید دست در 
قانونی،  نهاد های  حمایت  با  و  هم  دست 
خشونت و هیجان جاری در فضای جامعه 
می توانیم  ترتیب  بدین  دهیم.  کاهش  را 
فراهم  خانواده ها  برای  بهتری  شرایط 

 . کنیم

به عالوه با توجه به گروه سنی نوجوانان 
از  جلوگیری  خواستار  بلوغ  سن  در 
نیروی  سوی  از  خشونت آمیز  برخورد 
بین  آگاهی  ایجاد  مقابل  در  و  انتظامی 
کودکان از سوی خانواده ها هستیم.« به 
گفته این فعال حقوق کودک، فشارهای 
تحمل  از  التهاب  فضای  در  عصبی 
وظیفه  جامعه  و  است  خارج  کودکان 
دارد در رابطه با تامین حق بقای کودکان 
و  باشد  نگران  بلوغ،  نوجوانان در سن  و 
در  نوجوانان  و  کودکان  حال  به  فکری 

کند.  خطر  معرض 

انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، تقاضا کرد برای افراد زیر ۱8 سال دستگیر 
شده در تجمعات اخیر پرونده قضایی تشکیل نشود

نگرانی از وضعیت نوجوانان بازداشت شده
طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان: بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این روزها، زیر سن قانونی هستند و 
ما امیدواریم مسئوالن برخوردهای حساب شده تری با آنها داشته باشند

۱۰ تا ۱5 درصد ایرانی ها 
مبتال به سنگ کلیه هستند

متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: »برای 
ایجاد نشدن سنگ کلیه آب زیاد بنوشید، آب 
معدنی و یا آب لوله کشی می تواند در پیشگیری 
باشد.«  داشته  اثر  ایجاد سنگ های کلیوی  از 
به گزارش مهر، گلبن سهراب، با اشاره به اینکه 
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ایرانی ها مبتال به یکی از 
انواع سنگ کلیه هستند، بیان کرد: »ژنتیک، 
غذایی  رژیم  و  آناتومیک  ناهنجاری های 
نامناسب از اصلی ترین دالیل تشکیل سنگ های 
کلیوی هستند.« او با بیان اینکه مصرف محدود 
مایعات از اصلی ترین ایجاد سنگ های کلیوی 
هستند، افزود: »امالح موجود در آب لوله کشی 
بسته به منطقه جغرافیایی و نوع خاک نیز با 
هم تفاوت دارند.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »مثاًل آب 
لوله کشی مشهد، اصفهان و تبریز با هم تفاوت 
مختلف  شهرهای  معدنی  آب های  و  دارند 
از کدام  اینکه  به  با هم متفاوتند و بسته  نیز 
چشمه و یا منطقه باشند، باز هم فرق دارند. 
بنابراین نمی تواند ادعا کرد که مصرف آب های 
معدنی باعث افزایش خطر تشکیل سنگ کلیه 
شهرهایی  در  »اگر  توصیه کرد:  او  می شود.« 
زندگی می کنید که تصفیه خانه های مجهزی دارد 
از آب لوله کشی استفاده کنید در غیر این صورت 
از آب های معدنی با کیفیت باال استفاده شود.«

7 طرح سدسازی 
در لرستان

لرستان گفـت:  منطقه ای  آب  شرکت  معاون 
»اکنون هفت طرح سدسازی در استان فعال 
است در صورت حمایت آبگیری ۲ سد تاج امیر 
و مروک در دهه فجر امسال انجام خواهد شد.« 
جمعه  روز  زیدعلی  سیاوش  ایرنا،  به گزارش 
در جمع خبرنگاران بیان کرد: »سیاست دولت 
اولویت قراردادن پروژه های عمرانی با پیشرفت 
فیزیکی باال است.« او افزود: »با توجه به این 
موضوع در حال حاضر ۲ سد تاج امیر و مروک 
با توجه به پیشرفت باالی ٧٠ درصد، اولویت این 
شرکت هستند.« معاون شرکت آب منطقه ای 
لرستان ادامه داد: »در صورتی که مسئوالن و 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
منطقه ای  آب  شرکت  از  را  الزم  حمایت های 
انجام دهند شاهد آبگیری این ۲ سد در دهه 

فجر امسال خواهیم بود.«

تولید روزانه 6۰۰ تن 
پسماند در یزد

کل  اداره  انسانی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست یزد از تولید روزانه ۶۰۰ 
تن پسماند عادی در استان خبر داد که در 
۳۲ مرکز، مدیریت و ساماندهی می شود. به 
سید  اداره کل،   این  عمومی  روابط  گزارش 
پایش  منظور  به  گفت:  میرزاده  مصطفی 
زیستی  محیط  مدیریت  نحوه  بر  نظارت  و 
پسماندهای شهری و مراکز دفع، از چهار مرکز 
دفع، بازدید به عمل آمد و مشکالت موجود 
به منظور صدور اخطارها و پیگیری های بعدی 
گزارش شد. او افزود: پسماندهای عادی در 
متولیان  توسط  دفع  مراکز  در  استان  سطح 
مدیریت  دهیاری ها(  و  قانونی )شهرداری ها 

می شود. ساماندهی  و 

| پیام  ما | پس از مرگ مهسا امینی و واکنش های گسترده به آن، تجمعاتی در سطح کشور صورت گرفت. گزارش ها از گوشه و کنار کشور 
حاکی از آن است که بخشی از جمعیت حاضر در این اجتماعات را برخالف گذشته، کودکان زیر سن قانونی تشکیل می دهند. کودکانی 
که تجربه ای از فضای ملتهب ندارند و خطر برخوردهای حساب نشده، آنها را تهدید می کند. از این رو انجمن حمایت از حقوق کودکان در 

نامه ای به رئیس قوه قضاییه این مهم را یادآور شده و خواستار تامین حق بقای این دسته از کودکان شده است.

در  فشارهای عصبی 
از تحمل  التهاب  فضای 
کودکان خارج است و 
جامعه وظیفه دارد در 

با تامین حق بقای  رابطه 
کودکان و نوجوانان در 
باشد  بلوغ، نگران  سن 

و فکری به حال کودکان 
و نوجوانان در معرض 

کند خطر 

|  
رنا

 ای
 |

 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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۸۶4 - ۱4۰۰/۱۲/۱
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 حمیدرضا ساالری سیف آباد فرزند سهراب بشماره 
شناسنامه ۵۱۹ صادره از جیرفت در ششدانگ مغازه )جهت الحاق به سند پالک ۱۲4 فرعی از 4۹ اصلی( به مساحت 
4/4۰متر مربع پالک - فرعی از 4۹ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۹- اصلی قطعه یک واقع در عنبراباد محمد  
آباد بی بی شهری بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمود کنت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱4۰۱٫۰۶٫۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱٫۰۷٫۲

مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد وامالک

وم
 د

ت
نوب

۰۱۳/۱۴۰۱/۱665
۱۴۰۱/۰6/۰۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان مازندران  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
مورخ   ۱۲۰۰۰۹۲۷ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۱/۰4/۰۱
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  نکا  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیره زارعین به شماره 
ملی 4۹۹۹۶۳۷۶۸۵ فرزند ابراهیم در ششدانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۲۱ مترمربع پالک 4- اصلی واقع در مازندران بخش 

۹ ثبت نکا به کالسه ۲۰۲/۱4۰۰خریداری شده از 
وارثین مرحوم محمدرضا زارعین محرز گردیده 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا درصورتی که 

متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به 
نمایند. بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۶/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۷/۰۲

امیر خندان رباطی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
شناسه آگهی: ۱۳778۰۲

وم
 د

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۲4۲ شماره  رای  برابر 

ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد مكی آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۷ صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت  ۶۶۲۶/۷۲ مترمربع پالک 4۲۷۹ اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا محسنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
 شناسه آگهی : ۱۳8۴۱۰۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۳۹۰ شماره  رای  برابر 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تیموری فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۳4۰ صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت ۳۷۸۵۷/۲۲ مترمربع پالک ۶۲۱۳ 
اصلی  واقع در روستای فیروزه بخش ۳۷ کرمان که از مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۴۱۱۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۲4۱ شماره  رای  برابر 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد مكی آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۷ صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت ۵۸۸۳/۸۹ مترمربع پالک 4۲۷۹ اصلی  واقع در محمود آباد 
شیخ بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حمزه محمدپور مکی آبادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۴۱۱۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱4۷۸ شماره  رای  برابر 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خواجه صالحی فرزند مهدی شماره شناسنامه ۵4 صادره 
از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۲۹۹/۵۹ مترمربع پالک ۲۱۰۸ اصلی واقع در بلوار دکتر صادقی 
بخش ۳۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی شاه اسماعیلی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۴۲78
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شماره: ۱۰۰۱۲۱8
۱۴۰۱/6/۳۱

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت  اسناد و امالک  

استان اردبیل
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

نظر بر اینکه شش دانگ یک باب ساختمان 
و  مفروز   فرعی   ۲۹۸۰۰ شماره  تجاری 
اصلی   ۳۳ از  فرعی   ۱۶۵ و   ۱۸۵ از  مجزی 
شماره  رای  برابر  اردبیل  سه  بخش  در  واقع 
۱۳۹۶۶۰۳۰۳۰۱۰۰۰۱۱۱4- ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ هیئت 
حل اختالف مستقر در ثبت منطقه دو اردبیل 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به 
مالکیت گردیده  تایید  اردبیل  شهرداری  نام 
عمل  به  آن  حدود  تحدید  تاکنون  و  است 
نامه  آیین   ۱۳ ماده  طبق  لذا  است  نیامده 
روز  قانون مزبور تحدید حدود پالک مرقوم 
 ۱۰ یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۷/۲4 راس ساعت 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار می 
طبق  تا  حاضر  محل  در  مقرر  موعد  در  شود 
مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور 
نظارت فرمایند و اعتراض به حقوق ارتفاقی و 
حدود آن مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 

تحدید حدود به مدت ۳۰ روز خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۷/۰۲

رضا احمدیان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
شهرستان اردبیل
م الف ۲۰۹/۱۴۰۱

 این مطالعه نشان می دهد 
که قرار گرفتن کوتاه مدت در 
معرض آلودگی هوا بر تشدید 
عالئم اختالل اوتیسم تأثیر 
می گذارد، که در بین پسران 
برجسته تر از دختران است

خبر

آلودگی هوا، کودکان مبتال به اوتیسم
 را روانه بیمارستان می کند

قرار  که  داد  نشان  جدید  مطالعه  یک 
گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا با 
خطر باالتر بستری شدن در بیمارستان در 
میان کودکان مبتال به اختالل رشد مرتبط 
مدیسن  از  نقل  به  مهر  به گزارش  است. 
نت، افراد مبتال به اختالل اوتیسم، اغلب 
فعالی،  بیش  مانند  عالئمی  دلیل  به 
بستری  خود  به  آسیب  و  پرخاشگری 
داد  نشان  کره  در  مطالعه  این  می شوند. 
التهاب  و  عصبی  التهاب  که  حالی  در 
داروها،  طریق  از  می توان  را  سیستمیک 
بخشید،  بهبود  مکمل ها  و  غذایی  رژیم 
قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی 
هوا ممکن است این عالئم را تشدید کند. 
دانشمندان خاطرنشان کردند که سیستم 

به  نیز نسبت  در حال رشد کودک  عصبی 
معرض  در  بزرگساالن  عصبی  سیستم 
است.  آسیب پذیرتر  محیطی  تماس های 
سرپرست  هونگ«،  چول  »یون  دکتر 
ملی  دانشگاه  بیمارستان  از  تحقیق  تیم 
سئول، در این باره می گوید: »این مطالعه 
گرفتن کوتاه مدت  قرار  می دهد که  نشان 
عالئم  تشدید  بر  هوا  آلودگی  معرض  در 
در  که  می گذارد،  تأثیر  اوتیسم  اختالل 
بین پسران برجسته تر از دختران است«. 
داده های  از  محققان  مطالعه،  این  در 
دولت کره جنوبی در مورد پذیرش روزانه 
اوتیسم  به  مبتال  سال   ۱4 تا   ۵ کودکان 
 ۲۰۱۱ سال های  بین  بیمارستان ها  در 
تحقیق  تیم  کردند.  استفاده   ۲۰۱۵ تا 

سطوح  مورد  در  را  اطالعاتی  همچنین 
دی   ،)PM۲.۵( ریز  ذرات  ملی  روزانه 
 )O۳( ازن  و   )NO۲( نیتروژن  اکسید 
جنوبی  کره  در  منطقه   ۱۶ از  یک  هر  در 
تجزیه  با  جمع آوری کردند.  روز  تا شش 
دریافت  تحقیق  تیم  اعداد،  تحلیل  و 
خطر  با  آالینده ها  معرض  در  گرفتن  قرار 
برای  بیمارستان  در  شدن  بستری  باالتر 
برای  ویژه  به  اوتیسم،  به  مبتال  کودکان 
 ،PM۲.۵ پسران مرتبط است. در آلودگی
هر  در  میکروگرم   ۱۰ هر  افزایش  ازای  به 
بستری  خطر  درصد   ۱۷ هوا،  مترمکعب 
شدن در بیمارستان برای اوتیسم افزایش 
میلیارد  در  قسمت   ۱۰ افزایش  می یابد. 
برای  و  بیشتر  خطر  درصد   ۹ با   NO۲

بود.  همراه  بیشتر  خطر  درصد   ۳ با   O۳
محققان محاسبه کردند که قرار گرفتن در 
معرض این آالینده ها با ۲۹ درصد بیشتر 
برای  بیمارستان  در  شدن  بستری  خطر 
 NO۲ مبتالیان به اوتیسم همراه است و
بستری  دالیل  دارد.  را  تأثیر  بیشترین 

بیش  موارد  شامل  بیمارستان  در  شدن 
بود.  آسیبی  خود  یا  پرخاشگری  فعالی، 
نتایج  »این  می کنند:  اذعان  محققان 
در  گرفتن  قرار  می کند که کاهش  تاکید 
مدیریت  برای  باید  هوا  آلودگی  معرض 

شود.« گرفته  نظر  در  اوتیسم  عالئم 
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نتایج یک پژوهش مشخص کرد

تنوع منابع معیشتی راهکار روستانشینان 
در مقابله با خشکسالی

با افزایش خشکسالی و باال رفتن درجه آن، تنوع معیشتی در میان روستاییان افزایش یافته است

نتایج مطالعه ای درباره معیشت 
روستایی و تطبیق خانوار با 

خشکسالی در دلتای اوکاوانگو 
در کشور بوتسوانا نشان می دهد 

خشکسالی، فعالیت های 
معیشتی خانوارهای روستایی 
را تحت تاثیر قرار داده است 
و واکنش خانوارها به پدیده 

خشکسالی شامل تغییر الگوی 
کشت به سمت محصوالت 
دیم، تنوع بخشی معیشتی، 

جابه جایی دام به مناطق 
مرطوب  تر و حفر چاه بوده است

بررسی استراتژی  های تطبیق 
معیشت کشاورزان با تغییرات 

اقلیمی در مناطق ساحلی 
سودان و مناطق جنگلی غنا  
نشان داده مهمترین راهکارها 

برای مقابله با تغییر اقلیم، 
تغییر زمان کاشت، کاشت ارقام 
زودرس، تنوع محصول، حمایت 
افراد جامعه روستایی از یکدیگر 

و تغییر در رژیم غذایی است
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وزیر نیرو در آنکارا مطرح کرد

کمیته  دائمی برای 
بررسی مسائل رودخانه 
ارس تشکیل می شود 

انرژی  وزرای  با  دیدار  از  نیرو پس  وزیر 
کمیته  تشکیل  از  ترکیه،  کشاورزی  و 
رودخانه  مسائل  بررسی  برای  دائمی 

داد. خبر  ارس 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
سفر  در  محرابیان«  »علی اکبر  )پاون(، 
یک روزه خود به ترکیه با »فاتح دونمز«، 
»واحد  و  طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر 
وزیر کشاورزی و جنگلداری  کریشچی«، 
دیدار  این کشور  پایتخت  آنکارا  در  ترکیه 

و گفت وگو کرد.
جمهور  روسای  توافقات  پیگیری  او 
طیب  رجب  سفر  در  ترکیه  و  ایران 
به  کشور  این  جمهور  رئیس  اردوغان 
با  مذاکرات  محور  مهم ترین  را  تهران 
ترکیه  جنگلداری  و  کشاورزی  وزیر 
مسائل  خصوص  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
مقرر  ارس  رودخانه  و  مشترک  آب های 
شد کمیته ای دائمی برای بررسی مسائل 
مسائل  درباره  و  تشکیل  ارس  رودخانه 

شود. مذاکره  طرف،  دو  عالقه  مورد 
آغاز  دانستن  موثر  با  نیرو  وزیر 
درباره  اجرایی  و  فنی  گفت وگوهای 
کرد:  تصریح  مشترک،  آب های  مسائل 
فنی  کمیته  جلسه  نخستین  شد  مقرر 
آب های  درباره  موضوعات  بررسی  برای 
مشترک، ماه اول سال آینده میالدی در 

شود. برگزار  تهران 
چند  گفت وگوهای  از  پس  محرابیان 
به  اشاره  با  ترکیه ای،  وزرای  با  ساعته 
به  ایران  برق  انتقال  زمینه  در  توافقاتی 
سرمایه گذاری  با  اخیرا  کرد:  بیان  ترکیه 
کشور،  این  وان  شهر  در  ترک،  طرف 
تاسیساتی که امکان مبادله برق از سوی 
بک  تو  بک  صورت  به  را  ترکیه  به  ایران 

است. شده  ایجاد  کند،  فراهم 
انرژی  وزارت  با  توافق  طبق  افزود:  او 
ترکیه، با نصب و آزمایش این تاسیسات، 
و  ترکیه  به  ایران  برق  فروش  زودی  به 
کشور  این  صادراتی  بازار  از  بهره مندی 

می شود. فراهم 

مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای تهران

تنها ۲۳درصد ظرفیت 
سدهای تهران پر است 

تأسیسات  از  بهره برداری  دفتر  مدیر 
گفت:  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  آبی 
تهران  آب  تامین کننده  سدهای  ظرفیت 
یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون مت مکعب 
است. آب  پر  آن  درصد   ۲۳ فقط  بوده که 
شهریاری  محمد  مهر،  گزارش  به 
پنجگانه  سدهای  ذخایر  میزان  گفت: 
 4۲۷ تهران  استان  آب  تامین کننده 

است. مترمکعب  میلیون 
آبی  تأسیسات  از  بهره برداری  دفتر  مدیر 
شرکت آب منطقه ای تهران افزود: حجم 
 ۹۰ تهران  استان  پنجگانه  سدهای  آب 
مشابه  روز  به  نسبت  مترمکعب  میلیون 
سال گذشته کاهش یافته است، یعنی از 
۵۱۷ میلیون مترمکعب به 4۲۷ میلیون 

است. رسیده  مترمکعب 
در سال  در کشور  بارش  میزان  او گفت: 
جاری ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته 

است. داشته  کاهش 
بخواهیم  اگر  این که  بیان  با  شهریاری 
این حجم را با شرایط نرمالی که معمواًل 
هستیم،  شاهد  آبی  سال  انتهای  در 
باید بگوییم، این اختالف  مقایسه کنیم، 
بیش از 4۲۰ میلیون مترمکعب می شود، 
تامین کننده  سدهای  ظرفیت  گفت: 
میلیون   ۸۸۹ و  میلیارد  یک  تهران  آب 
آن  درصد   ۲۳ فقط  است، که  متر مکعب 

است. آب  پر 

جامعه  بالقوه  ظرفیت  عنوان  به  تاب آوری 
یا  حفظ  هدف  با  مخاطرات،  معرض  در 
برای  عملکرد،  از  مناسبی  سطح  به  رسیدن 
تغییرات  برابر  در  مقاومت  یا  سازگاری 
اقلیم،  تغییر  به  توجه  با  می  شود.  شناخته 
هستند  مناطقی  جمله  از  روستایی  نواحی 
قرار  بیشتری  آسیب پذیری  معرض  در  که 
با توجه به اهمیت موضوع تاب آوری  دارند. 
در شناخت نحوه رویارویی با مسائل بحرانی، 
این مطالعه به بررسی نقش تنوع معیشتی 
روستایی  رفاه جامعه  و سطح  تاب آوری  در 
در مواجهه با تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸-۹۹ 
پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می -

دهد بسیاری از شاخص  ها مانند مشارکت در 
با  آشنایی  جمعی،  اشتغالزایی  فعالیت  های 
از  و کار  توسعه کسب  بازار،  جدید  نیاز های 
طریق به کارگیری فناوری  های نوین، تجربه 
یادگیری  شغلی،  متنوع  محیط های  در  کار 
از  اقتصادی،  مهارت  های جدید فعالیت های 
در  روستاییان  که  است  راهکارهایی  جمله 
مواجهه به وضعیت جدید به کار می  گیرند تا 

بگذارند. سر  پشت  را  بحران  بتوانند 

از آنجایی که ایران بر روی کمربند خشکسالی 
بیابان زایی،  مانند  مخاطراتی  با  دارد،  قرار 
دایر  اراضی  رهایی  و  اراضی  کاربری  تغییر 

روبه رو است. دلیل اصلی این بحران را می 
بحران  مدیریت  ابعاد  به  اندک  توجه   توان 
ارتقای زمینه های تاب آوری و  خشکسالی و 
برابر چنین مخاطراتی  انعطاف کشاورزان در 
دانست. مخاطرات محیطی مانند خشکسالی 
سیستم های  نبود  در  دارند  را  ظرفیت  این 
کاهش خطر، به سوانحی جبران  ناپذیر برای 
همراه  زندگی  شوند.  تبدیل  انسانی  جوامع 
به معنای خسارت  بار  با مخاطرات طبیعی، 
کمبود  بلکه  نیست،  آسیب پذیری  و  بودن 
افراد  ادراک  و  شناخت  میزان  و  تاب آوری 
مخاطره آمیز  نحوه  و  نوع  درجه،  از  جامعه، 
از  می  شود.   خسارت  ایجاد  سبب  بودن، 
این رو، در سال  های اخیر و در سطح جهانی 
تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات 
دیده می  شود، به  طوری که رویکرد غالب از 
به  آسیب پذیری  کاهش  بر  ضعیف  تمرکز 
افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا 
کرده است. بر اساس این نگرش، برنامه  های 
کاهش اثرات مخاطرات، باید به دنبال ایجاد 
جوامع  در  تاب آوری  ویژگی  های  تقویت  و 
باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم 
به  کنند.  توجه  محلی  اجتماعات  تاب آوری 
عنوان مثال در مطالعه ای که به منظور بررسی 
خانواده  های  تاب آوری  و  مواجهه  تحلیل  و 

جنوب  در  خشکسالی  معرض  در  كشاورز 
شناخت  به  است،  گرفته  صورت  استرالیا 
مواجهه جمعی  راهبردهای  از  طیف وسیعی 
به كار می گیرند.  اشاره می کنند كه خانوارها 
در این مطالعه نشانه  هایی از به خطر افتادن 
بر سر  رقابت  دلیل  به  اجتماعی  همبستگی 
نتایج  می شود.  دیده  آنجا  در  موجود  منابع 
مطالعه ای درباره معیشت روستایی و تطبیق 
در  اوکاوانگو  دلتای  در  با خشکسالی  خانوار 
خشکسالی،  می  دهد  نشان  بوتسوانا  کشور 
فعالیت های معیشتی خانوارهای روستایی را 
تحت تاثیر قرار داده است و واکنش خانوارها 
الگوی  تغییر  شامل  خشکسالی  پدیده  به 
کشت به سمت محصوالت دیم، تنوع  بخشی 
معیشتی، جابه جایی دام به مناطق مرطوب تر 

و حفر چاه بوده است.

یافته  های پژوهش دیگری درباره سازگاری 
آب  تغییرات  با  روستایی  خانوارهای 
وهوایی در کشور اوگاندا هم نشان می  دهد 
به  را  خشکسالی  باال،  درآمد  با  کشاورزان 
عنوان بزرگترین تهدید برای خود می دانند؛ 
پایین  درآمد  با  کشاورزان  که،  حالی  در 
بزرگترین  را  طوفان  و  سیل آسا  باران های 
با  مواجهه  در  می کنند.  عنوان  مخاطره 
کشاورزان  از  درصد   ۵4/۷ وضعیت  این 

غذایی،  مواد  ذخیره  چون  راهکارهایی 
را  مقاوم  و کاشت گونه  های  دام  نگهداری 
در نظر می  گیرند و 4۵/۳ درصد راهکاری را 
موضوع  همین  ندارند.  نظر  در  مقابله  برای 
و  آسیب پذیری  ارزیابی  می دهد  نشان 
با  سازگاری  نحوه  منظور  به  اطالع  رسانی 
تغییرات آب وهوایی ضروری است. بررسی 
کشاورزان  معیشت  تطبیق  استراتژی  های 
ساحلی  مناطق  در  اقلیمی   تغییرات  با 
نشان  هم   غنا  جنگلی  مناطق  و  سودان 
با  مقابله  برای  راهکارها  مهمترین  داده 
کاشت  کاشت،  زمان  تغییر  اقلیم،  تغییر 
حمایت  محصول،  تنوع  زودرس،  ارقام 
تغییر  و  یکدیگر  از  روستایی  جامعه  افراد 
نظر  به  رو  این  از  است.  غذایی  رژیم  در 
بیشتر  ارتباط  برای  راهکار  ایجاد  می  رسد 
دانش  تعامل  منظور  به  روستایی،  جوامع 
اقلیمی   تغییرات  با  مقابله  راهکارهای  و 

است. اجتناب  ناپذیر  امری 

زمینه  در  در  مطالعاتی  نیز  ایران  در 
روستایی  جامعه  مواجهه  و  تاب آوری 
مختلف  مناطق  در  خشکسالی  پدیده  با 
مطالعه ای  آن  نمونه  است.  شده  انجام 
با  و  کمی-پیمایشی  صورت  به  که  است 
توصیفی-تحلیلی  روش  های  از  استفاده 

تنوع  نقش  بررسی  به  همبستگی  روابط  و 
معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی 
در شرایط خشکسالی در روستاهای استان 
اصفهان پرداخته است. در این پژوهش ۱۲ 
مختلف  درجه  های  در  کدام  هر  که  روستا 
از  و در سطوح گوناگونی  بودند  خشکسالی 
قرار  توسعه ای  امکانات  از  برخورداری  نظر 
با خبرگان  داشتند، بررسی شدند. گفت  وگو 
خانوار  سرپرستان  از  برخی  و  روستایی 
نتایج  بود.  مطالعه  این  از  دیگری  بخش 
داد  نشان  مطالعه  این  از  آمده  دست  به 
انتخاب رویکرد تنوع معیشتی به تاب آوری 
بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی منجر 
روستاهایی  در  رابطه  همین  در  می  شود. 
شدیدتری  خشکسالی  های  معرض  در  که 
بودند تنوع معیشتی بیشتری هم مشاهده 
 4۳ در  که  پژوهشی  در  همچنین  شد. 
روستای شش شهرستان در شرق دریاچه 
و  خشکسالی  مختلف  درجات  با  ارومیه 
توسعه ای  امکانات  از  برخورداری  سطوح 
انجام شد، نشان داد همانند مورد پژوهش 
با  نیز  منطقه  این  در  اصفهان،  روستاهای 
آن،  درجه  رفتن  باال  و  افزایش خشکسالی 
نیز  روستاییان  میان  در  معیشتی  تنوع 

است.   یافته  افزایش 

تنوع  نقش  »بررسی  پژوهش  نگارندگان 
معیشتی در تاب آوری و سطح رفاه جامعه 
روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم )با تاکید 
بر خشکسالی(« با بهره گیری از روش تحلیل 
 ۳۸ و  شاخص   ۵ از  استفاده  با  و  عاملی 
زیرشاخص در سال ۹۹-۱۳۹۸ در دهستان 
شهرستان  آباد،  پلنگ  بخش  توابع  از  جارو 
نتایج  گرفته اند.  بهره  البرز  استان  اشتهارد 
در  که  مشابهی  موارد  مانند  آنها  پژوهش 
ایران و جهان گفته شد، نشان می دهد بین 
معناداری  ارتباط  تنوع بخشی  و  خشکسالی 
مشارکت  محققان  این  نظر  از  دارد.  وجود 
نظیر  جمعی  اشتغالزایی  فعالیت های  در 
توسعه  بازار،  جدید  نیازهای  با  آشنایی 
فناوری- به کارگیری  از طریق  و کار  کسب 
محیط  های  در  کار  تجربه  نوین،   های 
جدید  مهارت های  یادگیری  شغلی،  متنوع 
اهمیت  نشان دهنده  اقتصادی  فعالیت  های 
افزایش  و  بازار  اساسی  نیازهای  شناخت 
توانایی روستاییان برای انجام فعالیت  های 
جایگزین و مکمل کشاورزی در مواقع بحران 
پیشنهاد  پژوهشگران  این  رو  این  از  است. 
کرده اند با شناسایی نیازهای جدید بازار در 
بین المللی  و  ملی  استانی،  مختلف  سطوح 
فعالیت- و  فنون  مراکز  ایجاد  آموزش  به 
عالوه  شود.  اقدام  بازار  نیاز  با  مرتبط   های 
افزایش  در  آبیاری  نوین  شیوه  های  آن  بر 
تاب آوری نقشی مهم دارد و در کنار آن نیز 
افزایش  نظیر  دیگری  موضوعات  بایستی 
خانوار،  معیشتی  مسائل  در  زنان  مشارکت 
کشاورزی  بخش  در  آب  هدررفت  کاهش 
زمینه- ایجاد  گیرند.  قرار  توجه  مورد   ... و 
 های اشتغال مرتبط با کشاورزی که عالوه بر 
افزایش زمینه های شغلی،  کاهش ریسک 
تولید، حذف واسطه و به طور کلی افزایش 
درآمد کشاورزان را به دنبال داشته باشد، از 
دیگر مواردی است که از نظر نگارندگان مقاله 
»بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری 
مواجهه  در  روستایی  جامعه  رفاه  سطح  و 
خشکسالی(«  بر  تاکید  )با  اقلیم  تغییر  با 
راستا  همین  در  گیرد.  قرار  مدنظر  بایستی 
سردخانه  و  تبدیلی  کارخانه های  ایجاد 
سطح  افزایش  به  محصوالت کشاورزی که 
رفاه روستاییان منجر شود یکی از اولویت-

شود.  لحاظ  باید  است که   هایی 

در  تنوعی  و  داده  را کاهش  به کشاورزی  اتکای خود  روستانشینان  باعث شده  ایران  مناطق  برخی  آبی در  منابع  ما| کاهش  |پیام  
مشاغل خود دهند تا بتوانند در برابر شرایط جدید تاب آوری داشته باشند. »بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری و سطح رفاه 
جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم )با تاکید بر خشکسالی(« عنوان پژوهشی است که توسط ایرج صالح، دانشیار گروه اقتصاد 
کشاورزی دانشگاه تهران، نرگس صالح نیا دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، سید شهاب میرباقری دانشجوی دکتری 
گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، مهدی باستانی دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در فصلنامه »آب و توسعه 

پایدار« منتشر شده است.  

آگهی ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه دو قم     
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و 
به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل 

تأیید نموده اند.
به  مربوط  شماره۱4۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۹۲۹  رای   -۱  
پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۸۲۷  مربوط به 
حسین باقری وشنوئی  فرزند علی اصغر در قسمتی 
از سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین که درآن 
به مساحت ۶۶ متر مربع پالک  بنا شده  احداث 
شماره  فرعی از ۲۳۲۷ اصلی واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از زهرا محمودزاده حسینی 

)م الف ۱4۵۸۵(
به  ۱4۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۹۳۰مربوط  شماره   رای   -۲  
مربوط   ۱۳۹۹۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۲۸۲۸ کالسه  پرونده 
به فتانه طاالری نیاسر فرزند فضل اله در قسمتی 
ازسه دانگ مشاع  از ششدانگ قطعه زمین که درآن 
احداث بنا شده به مساحت۶۶ متر مربع پالک شماره  
فرعی از ۲۳۲۷ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از زهرا محمودزاده حسینی )م الف ۱4۵۸۶(
به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۸۱۱ شماره  رای   -۳
به  مربوط   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸۹ کالسه  پرونده 
محمد  کارگرشریف آباد فرزند غالمرضا ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۸۸/۳۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره 4۹ و 
4۸ فرعی از ۲4۰۱  اصلی واقع در قم بخش حوزه 

ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند 
قطعی ثبت دفتر الکترونیک ۶۹۰۳ – ۱۳۹۶ و مبایعه 
نامه عادی از اسمعیل حمید صفحه 4۵۱ دفتر ۱۲ و 

موروثی  )م الف ۱4۵۸۷(
به  مربوط  شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۵۹۲  رای   -4
پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰ مربوط به اصغر 
قربانی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین که درآن 
احداث بنا شده به مساحت ۱۲۰ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۲۳۲۲ اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از امیرعلی محمدی 
طی سند قطعی شماره ۵۵۹۵۵ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ 

دفترخانه ۱۷ قم )م الف ۱4۵۸۸(
به  مربوط  شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۱4۸  رای   _۵
به  مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۱۷۱ کالسه  پرونده 
قربان یاری فرزند حضرتقلی ششدانگ قطعه زمین 
که درآن احداث بنا شده به مساحت ۱۱۲ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از۲۱۸۱ اصلی واقع در 

قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین 
و  رضویان  ومصطفی  رضویان  قدسی  و  رضویان 
اعظم میرشجاعی وراث سیدمحمد رضویان )م الف 

)۱4۵۸۹
به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۶۷۰ شماره  رای   _۶
به  مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۷ کالسه  پرونده 
ششدانگ  محبعلی  معیرفرزند  اله کوثری  نعمت 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۱۳۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
۲۱۸۵ و ۲۱۸۶ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به 
پالک ۲۱۸۶ اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سیدمحمود حسینی صفحه 

۳۵۹  دفتر ۳4۲)م الف ۱4۵۹۱(
مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۱4۶ شماره  رای   _۷
مربوط   ۱۳۹۹۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۶۶۰ کالسه  پرونده  به 
ششدانگ  محمد  فرزند  خانچرلی  محمدعلی  به 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
ثبت  قم بخش حوزه  در  واقع  اصلی   ۱۹4۷/۲۲۳
ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علی اکبر خانچرلی صفحه ۳۰۱  دفتر ۱۹۶ 

)م الف ۱4۵۹۲(
مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۶4۳ شماره  رای   _۸
مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۵۳4 پرونده کالسه  به 
به ابوالفضل توسلی فرزند غالمحسین ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
4۶/۷۲ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی 
از ۲۲۹۵/۲/۱۱ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از سکینه بقائی هامانه طی سند قطعی 
شماره ۶۲۷۰۰ مورخ ۱۳4۶/۵/۱ دفترخانه ۸ قم )م 

الف ۱4۵۹۳(
به  مربوط  شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۵۹۰  رای   _۹  
به  مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۷ کالسه  پرونده 
علی اکبر عبدالهی قمی  فرزند محمد ششدانگ 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۹۶/۳4 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی  
۱۸۷۹/۱۰ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 
۱۱۳۹۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱/۸ دفترخانه ۵ قم و موروثی 

)م الف ۱4۵۹4(
به  ۱۰_ رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۵۸۳ مربوط 
پرونده کالسه ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۸ مربوط به علی 
اصغر عبدالهی قمی فرزند محمد ششدانگ قطعه 

زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۹۶/۷۹ مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
فرعی از ۱۸۷۹/۱۰ اصلی واقع در قم بخش 

متقاضی  مالکیت  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
طی سند قطعی شماره ۱۱۳۹۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱/۸ 

دفترخانه ۵ قم و موروثی )م الف ۱4۵۹۵(
مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۱4۳ شماره  رای   _۱۱  
مربوط   ۱۳۹۹۱۱44۳۰۰۰۲۰۰۱۱۸۷ پرونده کالسه  به 
ششدانگ  مصر  فرزند  قلندری  رزمی  فاطمه  به 
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 
۹۶/۷۵ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 
۱۹4۱/۲۶۹اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

۲۳۲ دفتر ۱۶۰)م الف ۱4۵۹۶(
 مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده 
است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس 
از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
) پیام ما – اقتصاد آینده(

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰۶/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰۷/۰۲

عباس پورحسنی حجت آبادی
 رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

وم
 د

ت
نوب آگهی ماده ۳ قانون تعیین 

تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه یک قم    
پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح ذیل تأیید نموده اند.
به  مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰4۶۵4 شماره  رای   -۱
به  مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۱۲۶ کالسه  پرونده 
حبیب صدری فرزند رمضان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۹۳ متر مربع پالک شماره 
قم  در  واقع  اصلی  از۱۱۲۸۵   فرعی  و ۲۱۷    ۲۱۶
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- نسبت 
به پالک فرعی ۲۱۶ مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
هادی واحمد و سیمین شهرت همگی بیگدلی طبق 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۱۶ صفحه 
۱4۶ و نیز به موجب سند رسمی شماره ۲۲۷4۲ 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱4 دفتر خانه ۷4 قم ۲- نسبت به 
پالک ۲۱۷ فرعی مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
هادی بیگدلی طبق سند مالکیت مشاعی صادره در 

دفتر ۳۱۶ صفحه ۱4۹)م الف ۱4۵4۸(
به  شماره  ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰4۵۹۳مربوط  رای   -۲
به  مربوط   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰ کالسه  پرونده 
یک  ششدانگ  در  اسکندر  فرزند  فیروزان  فاطمه 
باب ساختمان به مساحت ۷۳/۸۰ مترمربع پالک 
شماره ۱۰۲۹۶/۵ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره 
در دفتر الکترونیکی ۱4۰۱۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳44۱ )م الف 

)۱4۵۵۶
مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰4۶۵۸ شماره  رای   -۳
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۱۶۱۸ کالسه  پرونده  به 
فرزند  آبادی  شریف  عباسی  مهدی  به  مربوط 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  

مساحت۱44مترمربع پالک شماره ۲۸فرعی 
از۱ فرعی از ۱۱۱۳۵ اصلی واقع در قم بخش 
مبایعه  اداره یک قم  ثبت ملک  یک حوزه 
نامه عادی مع الواسطه ازاشرف مدرسی سند 

مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۹۷ صفحه ۱۰۶)م 
الف۱4۵۵۷(

مربوط   ۱4۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰4۶۹۰ شماره  رای   -4  
مربوط   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۱۶۷۸ کالسه  پرونده  به 
به نجمه رفسنجانی فرزند اکبر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۸۷/۹۱ متر مربع پالک 
شماره ۲ فرعی از۱۱۲۳۹ اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
از رضا بخشی فردوئی سند مالکیت  الواسطه  مع 
مشاعی صادره در دفتر ۳۲۵ صفحه ۳۰۵ خریداری 
مورخ   ۷4۲۲۳ شماره  رسمی  سند  موجب  به 

۱۳۷۶/۱۲/۲۸ دفتر خانه ۵ قم )م الف ۱4۵۵۸(
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده 
مقرر  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است 
سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم 
دونوبت  در  مالکین مشاعی مراتب  به  دسترسی 
به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
اداره  به  را  اعتراض خود  اول  نوبت  آگهی  انتشار 
آن  رسید  و  تسلیم  قم  یک  منطقه  اسناد  ثبت 
را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 
براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود
)پیام ما-اقتصاد آینده (

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰۶/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰۷/۰۲

مهدی زارع شحنه 
 رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

وم
 د

ت
نوب

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

 I-MT تیپ پژو ۲۰7  برگ سبز خودرو سواری 
 ۰۰۰5۴7۳B۱7۹ موتور  شماره  به   ۱۳۹6 مدل 

پالک  به شماره  و شماره شاسی ۱558۱7 
6۲ ص 587 ایران 88 به نام امیر کریمی 
ساقط  اعتبار  ی  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

می باشد.

 ۱۳86 مدل  روآ  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
موتور  شماره  به  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  به 

۱۱686۰۱۱65۲ و شماره شاسی 6۱۳۲868۱ 
به شماره پالک ۴۳۱ص۲6 ایران 7۹ به نام 
امیر خدابنده مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار 

ساقط می باشد. 

ن
وی

قز
ن

وی
قز



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم و َبر6

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، دولت 
ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی 
برای اجرای طرحی که از اواخر جوالی با هدف 
بهره وری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز 

شده، همکاری می کنند.
جهاد  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی  و  خواربار  سازمان  کشاورزی، 
و کشاورزان  ایران  دولت  )فائو(،  متحد  ملل 
اجرای  برای  غربی  آذربایجان  منطقه  محلی 
بهره وری  با هدف  اواخر جوالی  از  طرحی که 
از درآمد کشاورزان آغاز شده،  آب و حفاظت 

می کنند. همکاری 
این پروژه با هدف صرفه جویی در مصرف آب در 
حوزه دریاچه ارومیه و همزمان بهبود معیشت 
کشاورزان، اخیرًا مرحله جدیدی از مداخالت در 
سایت پایلوت را آغاز کرده است. در این بین، 
ابتکار فائو بر استفاده از رویکردهای نوین متمرکز 
است که به مشارکت مستقیم کشاورزان محلی 

منتهی می شود.

بهتر  اجرای  برای  که  است  معتقد  فائو 
برنامه ریزی  به  آب،  بهره وری  مداخالت 
مشارکتی نقشه راه در کنار کشاورزان داوطلب 

است. نیاز  پروژه  سایت  در 
روش شناسی  اجرای  برای  رابطه  این  در 
یکپارچه سازی  خوداتکایی،  GAIN)حکمرانی، 
در سایت  با کشاورزان  نیاز محور( جلساتی  و 
با  برگزار می شود. روش شناسی مذکور  پایلوت 
این هدف طراحی شده تا محور را کشاورزان قرار 
داده و با برگزاری این کارگاه ها کشاورزان را قادر 
می سازد که درباره جزئیات این طرح به بحث و 

بپردازند. نظر  تبادل 
در این همکاری تمام گروه ها از کشاورزان گرفته تا 
دولت، پژوهش گران و بخش خصوصی مشارکت 
می کنند و در مقیاس پایلوت کشاورزان به شکل 
اقدامات  و  راه حل ها  تجارب،  درباره  گروهی 
جایگزین به منظور مدیریت بهتر تصمیم گیری 

می کنند.
هدف از این اقدام بهبود مدیریت مصرف آب و 

در نهایت منعکس شدن نتایج آن در بهره وری 
آب به شکل ملموس در سطح منطقه ای و زیر 

حوضه است.
در مرحله آخر تدوین سناریو، مقامات محلی، 
بخش های  حتی  و  وزارتخانه ها  کارشناسان، 
خصوصی مطلع شده و طرح های مداخالت برای 
ارائه به منظور اعتبارسنجی و اخذ حمایت دولت با 
آنها به اشتراک گذاشته می شود. به عالوه، کارگاه 
GAIN که در دهستان باالنج برگزار می شود مکان 
مناسبی برای بهبود اقدامات کشاورزی تاب آور در 

برابر تغییرات اقلیمی است.
دفتر  در  فائو  ارشد  اقتصاددان  البحری،  عزیز 
مسئولیت  که  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه ای 
مدیریت فنی پروژه فائو را نیز برعهده دارد درباره 
این فعالیت گفت: در این پروژه آشکار ساختن 
منافع  توصیف  و  کشاورزان  با  تعامل  مزیت 
و محصول  آب  یافته  بهبود  مدیریت  مشترک 
در معیشت آنها و همچنین احیای توازن آبی با 

است. حیاتی  ارومیه  دریاچه 
البحری تاکید کرد: این برنامه ریزی مشارکتی 
اقدامات محلی با کشاورزان اطمینان می یابد که 
راه حل های موجود در سطح مزرعه به خوبی درک 
شده، پذیرفته شده و مورد استقبال کشاورزان در 
اطراف حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار می گیرد. 
کشاورزان باید به عنوان بخشی از راه حل پایدار 
بلندمدت دریاچه  ادامه حیات  برای سالمت و 

ارومیه مشارکت کنند.
مطالعات  پژوهشکده  مدیر  زینال زاده،  کامران 

دریاچه ارومیه نیز به این مسئله اشاره کرد که 
با توجه به اجرای برنامه ریزی مشارکتی اقدامات 
محلی با کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب 
و حفظ معیشت کشاورزان در چارچوب برنامه 
یک گروه  پژوهشکده  ارومیه،  دریاچه  احیای 
تخصص های  در  دانشگاهی  متخصصان  از 
مهندسی آب در گرایش های آبیاری و منابع آب 
– هیدرولوژی، زراعت، باغبانی، ترویج کشاورزی 

و اقتصاد کشاورزی، تشکیل داده است.
ارتباط  در  پژوهشکده  این  اقدام  مهمترین 
بهبود  برای  ایده هایی  یافتن  مذکور،  طرح  با 

توجه  با  پایلوت  در  کشاورزی  آب  مصرف 
است.سینا  کارشناسان  و  کشاورزان  نظر  به 
این  ارشد  تسهیلگر  و  دانشگاه  استاد  بشارت، 
فعالیت گفت: یکی از مشکالت اصلی در بخش 
کشاورزی عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه 
ارائه  در مدیریت جوامع کشاورزی است. برای 
این سیستم و موفقیت در آن قطعًا باید مشارکت 

کشاورزان محلی را جلب کرد.
در این طرح که در حال انجام است هدف اصلی 
همراه کردن کشاورزان در تدوین مشکالت و ارائه 
راه حل های عملیاتی است که در نهایت با تأیید 

سیستم های دولتی شاهد نتایج آن در مدیریت 
مصرف آب در بخش کشاورزی خواهیم بود. در 
نهایت به نظر من قطعًا این پروژه با حضور فائو، 
دانشگاه، سازمان ها و کشاورزان می تواند یکی از 
پروژه های موفق با خروجی های عملیاتی مؤثر 

در کشور باشد.
فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در ترویج 
و  در کشاورزی  اقلیم  به  رویکردهای هوشمند 
مدیریت منابع طبیعی، از تالش کشورهای عضو 
در زمینه تدوین و اجرای کشاورزی تاب آور در برابر 

تغییر اقلیمی حمایت می کند.

همکاری فائو و ایران 
برای افزایش بهره وری کشاورزی

|  
رنا

 ای
 |

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱/۷/۱۲ وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب ۷۱/۱۲/۱۶ هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره ۷۰4/۱۰۰/۹۰ مورخ ۷۲/۲/۲۷ سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره ۳ ) هرپالک( موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها 

و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای 

محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

نام رقبهشماره

مشخصات ثبتی  

ان
ست

هر
مساحت به مترمربعحدود اربعهش

پالک اصلیپالک فرعی
بخش 
مغربجنوبمشرقشمالثبتی

مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت کل

ریگان4۹۲۷۳۲کلیه فرعیات واقع در محدودهحشرآباد۱
به رشته قنات تهرودومحدوده پالک4۹۱۱-اصلی از 

بخش۳۲کرمان بنام پیکل آباد واراضی پالک 4۹۲4-اصلی 
از بخش۳۲کرمان بنام حیدرآباد

به محدوده اراضی پالک4۹۲۸-اصلی بنام تهرود واراضی 
پالک۵۰۳۸-اصلی بنام حسین آبادتهرود

به محدوده اراضی پالک4۵۳۹-اصلی از بخش۳۲کرمان 
بنام بمبویان

به محدوده اراضی پالک4۹۲۵-اصلی از بخش۳۲کرمان 
بنام جهان آباد

۹۵۱۸۳4۱۲۰4۳۲۰۲۱۵۶۱۵4

ریگان۵۱۶۸۳۲کلیه فرعیات واقع در محدودهدشت جانماز۲
به اراضی ده نظرواراضی پالک۵۲۵۸)جعفرآباد(
و4۹۷۵)باقرآبادسجادی(وپالک۵۱۷۹)شیرآباد(

وپالک۵۰44)کریم آباد(

به محدوده اراضی پالک۵4۲۷-اصلی از بخش۳۲کرمان 
بنام ده شهدوست

به اراضی پالک4۹۷۳)ده رضا(وپالک۵۱۲۱)یزانپناه(
وپالک۵۱۲۳)بهرام آباد(وپالک دشت رودشوروچاه ملک

به اراضی پالک4۹۳4)هللا آبادپشت ریگ(
وپالک4۹۲۹)رضاآباد(وپالک4۹۳۱)عباس آبادسردار(

وپالک4۹۳۲)محمدآباد عامری(
*۶۸۷۲4۱۱۷۶۸۷۲4۱۱۷

ریگان۵۰۳۹۳۲کلیه فرعیات واقع در محدودهابراهیم آباد۳
به محدوده اراضی پالک44۷۷-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام دلیخانی تقی آباد

به محدوده اراضی پالک4۹۰4-اصلی از بخش۳۲کرمان 
بنام محمدآبادچراغ خان وپالک4۹۰۲-اصلی بنام نجف 

آباد)ناصریه(

به محدوده اراضی عبدل آبادچهگواری پالک4۵۱۷-اصلی 
ومرادآبادچهگواری پالک4۵۰۸-اصلی از بخش۳۲کرمان

به محدوده اراضی پالک44۷۸-اصلی از بخش۳۲کرمان 
بنام ناصرآبادچهگواری

*4۵۲4۷۹۱4۵۲4۷۹۱

ریگان۳۲**ده نظر4
به اراضی پالک۵4۲۷-اصلی از بخش۳۲کرمان بنام ده 

شهدوست
به اراضی موات ده شهدوست

به محدوده اراضی دشت جانماز پالک۵۱۶۸-اصلی از 
بخش۳۲کرمان

۶۹۰۲۱۹۶۶۹۰۲۱۹۶*به محدوده اراضی پالک۵۲۵۸-اصلی بنام جعفرآباد

ریگان۳۲**مرادآباداکبرآبادپشت ریگ۵
به تپه های شنی وهمرزبا شهرستان فهرج واراضی پالک ده 

شهدوست چاهدگال پالک۵۵۲۲-اصلی بخش۳۲کرمان
به محدوده اراضی پالک۵4۲۷-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام ده شهدوست

به محدوده اراضی پالک۵۲۵۸-اصلی از بخش۳۲کرمان 
موسوم به جعفرآباد واراضی پالک۵۱۷۹-اصلی بنام 

شیرآبادملک آباد

به محدوده اراضی پالک4۹۳۵-اصلی بنام ابراهیم آبادپشت 
ریگ ومحمدآبادده گاوی پالک یک فرعی از4۹۳۷-اصلی

*۲۱۵۶444۸۲۱۵۶444۸

ریگان44۱۳۳۲کلیه فرعیات واقع در محدودهحیدرآبادگنبکی۶
به محدوده اراضی پالک4۳۷۱-اصلی از بخش۳۲کرمان بنام 

قاسم آباد گنبکی
به محدوده اراضی پالک4۳۷۰-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام محمودیه
به محدوده اراضی پالک444۹-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام علی آبادگنبکی
به محدوده اراضی پالک44۰۱-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام اکبرآباد گنبکی
*۶۳4۰۳4۶۳4۰۳4

۱۳۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰*به اراضی کهورآبادکوه شاه ومحمودآباد بگ گرازیبه اراضی سیرکی تا ده بیدبه اراضی باقیمانده دشت گیگانبه اراضی کوه شاه وپاسرخریگان۳۳**هلیله ای وابراهیم آباد وکوه شاه۷

۶۷۵۰۰۰۰۶۷۵۰۰۰۰*به اراضی زینب کشته تا گود ماهیبه اراضی سیرکی تا ده بیدبه اراضی هلیله ای وابراهیم آبادکوشاهبه اراضی کوه شاه وپاسرخریگان۳۳**کهورآبادومحمودآباد  بگ گرازی۸

ریگان۳۳**جنوب منطقه زفتک۹
به محدوده اراضی پالک۳۳۳۸-اصلی از بخش۳۳کرمان 

بنام زفتک
۲۶۶۸۷۰۱۰۲۶۶۸۷۰۱۰*به اراضی منطقه کریم دادیبه مرز تقسیمات کشوری با شهرستان رودباربه محدوده اراضی گارین

ریگان۳۳**جنوب منطقه بادامک۱۰
به اراضی پالک۳۳4۲-اصلی از بخش۳۳کرمان بنام 

بادامک
۹۹۰۸۸۷۳۹۹۰۸۸۷۳*به مرز تقسیمات کشوری با شهرستان رودباربه مرز تقسیمات کشوری با شهرستان رودباربه اراضی پالک4فرعی از۵۵۰۶-اصلی بنام دشت گیگان

ریگان۵۰۳۸۳۲کلیه فرعیات واقع در محدودهحسین آباد تهرود۱۱
به محدوده اراضی پالک4۹۲۸-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام تهرود
به محدوده اراضی پالک۵۰۵۷-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام اکبرآبادتهرود
به محدوده اراضی پالک4۹۲۷-اصلی از بخش۳۲کرمان 

بنام حشرآباد
به محدوده اراضی پالک4۹۲۷-اصلی از بخ۳۲کرمان 

بنام حشرآباد
*4۲4۱۳۸4۲4۱۳۸

ریگان۳۳**آبادچهل تن وباغ دینار۱۲
به اراضی پالک۳۱۸۳-اصلی از بخش۳۳کرمان بنام داج 

وهمرز با شهرستان بم
۶۷۳۱۳۷4۲۶۷۳۱۳۷4۲*به اراضی وارتفاعات جبالبارزبه اراضی وارتفاعات جبالبارزبه اراضی باقیمانده دشت گیگان

به اراضی منطقه زیارت کوه شاهبه اراضی منطقه از تل پاسگاه تا منطقه ده رستمریگان۳۳**شمال منطقه زیارت کوه شاه۱۳
با مرز تقسیمات کشوری شهرستان عنبرآباد وچاه زیارت 

وخالق آباد
به اراضی نرگسان ومرز تقسیمات کشوری شهرستان 

عنبرآباد
*۱۸۸۷۷۳۵4۸۱۸۸۷۷۳۵4۸

۳۳۵۳۲۱۰۳۳۵۳۲۱۰*به محدوده اراضی پالک۵4۹۰-اصلی بنام آب باریک وکنار ناییبه محدوده اراضی پالک حسین آباد شهکلبه محدوده اراضی پالکهای حیدرآبادوجهان آبادبه محدوده اراضی پالک 4۵۲۰-اصلی بنام شوق آبادریگان۳۲**باقیمانده شوق آباد۱4

بافت۱4۹4۰کلیه فرعیات واقع در محدودهرهن۱۵
محدود است به اراضی پالک4فرعی از44۲-اصلی بنام 

رودخانه سلطانی
محدود است به اراضی پالک۹۰-اصلی بنام برجن 

وپالک۹۷-اصلی بنام حسین آباد
محدود است به اراضی پالک۹۹-اصلی بنام دزافکوئیه 

وپالک۱4۸-اصلی بنام سوروئیه
۹۶۰۰۰۰4۰۸4۱۵۳۵۰44۱۵۳محدود است به اراضی پالک۱۵۶-اصلی بنام محمدآباد

بافت۱۳۸4۰کلیه فرعیات واقع در محدودهرضی آباد۱۶
محدود است به اراضی پالک4فرعی از44۲-اصلی بنام 

رودخانه سلطانی
محدود است به اراضی پالک۱۳۷-اصلی از بخش4۰کرمان 

بنام احمدآباد
محدود است به اراضی پالک۱۳۹-اصلی از 

بخش4۰کرمان بنام شمس آباد
محدود است به اراضی پالک4فرعی از44۲-اصلی بنام 

رودخانه سلطانی
*۱4۲۱۶۶۶۱4۲۱۶۶۶

بافت۳۲۷4۱-۳4۷کلیه فرعیات واقع در محدودهزردخت وپوزه اشنون۱۷
محدود است به اراضی پالک4۱۹-اصلی بنام شاریان 
وپالک4۱۸-اصلی بنام گلی گوران از بخش4۱کرمان

محدود است به اراضی پالک4۲۰-اصلی بنام پشته آدوری 
وکردبستان

محدود است به مرز بین شهرستان ارزوئیه وشهرستان 
بافت

۸۲۷۷۶۳۶۲۸۲۷۷۶۳۶۲*محدود است به مرز بین شهرستان ارزوئیه وشهرستان بافت

کلیه فرعیات واقع در محدودهدریجان۱۸
۳۱۰۳وکلیه پالکهای واقع در 

محدوده تشخیص
بم۳۳

محدود است به اراضی دشت کوهستان دهبکری 
پالک۱فرعی از۳۲۷۷-اصلی از بخش۳۳کرمان

محدود است به اراضی توکل آباد پالک۳۱۰۷-اصلی واراضی 
آبله ای پالک۳۱۰4-اصلی از بخش۳۳کرمان

محدود است به رودخانه واراضی کوهستانی شمال حمید 
پالک۳۱۰۶-اصلی واراضی سنگ سیاه پالک۳۳۰۱-اصلی از 

بخش۳۳کرمان

محدود است به اراضی دشت کوهستان دهبکری 
پالک۱فرعی از ۳۲۷۷-اصلی از بخش۳۳کرمان

۲4۵4۲۶۶۱4۳۲۱۷۵۰۱۶۷۷۶۰۱۶

۱۵۸۵44۶۷۹۲۶۱۳۲۳۷۸۰۵۹به اراضی چاهای قنات ضیاء آباد واراضی حسن آباد وچهل تخمبه اراضی جعفرآباد-چاهای قنات ضیاء آباد واراضی حسن آبادبه رودخانه و نهر قنات ترک آبادبه رودخانه واراضی پالک دشت آبادنرماشیر۹۸۳۲لغایت۱۲۳کلیه فرعیات واقع در محدودهخرگوش آباد۱۹

ارزوئیه۶۶4۱کلیه فرعیات واقع در محدودهجنگل ومراتع شرقی صوغان۲۰
به اراضی ملی پالک4فرعی از4۲۰-اصلی بخش4۱کرمان 

ومرزتقسیمات کشوری شهرستان جیرفت
به اراضی ملی پالک۱۳۳فرعی از ۶۲-اصلی از 

بخش4۱کرمان ومرز تقسیمات کشوری شهرستان کهنوج
به محدوده اراضی مراتع باغ برج

به اراضی ملی پالک۱۳۳فرعی از۶۲-اصلی از 
بخش4۲کرمان

*۹۲۱۶۲۷۵۶۹۲۱۶۲۷۵۶

ارزوئیه۲۹۸4۱کلیه فرعیات واقع در محدودهمراتع جنوبی ارزوئیه ولردگرم۲۱
به اراضی ملی پالکهای۲۸۱و۲۹فرعی از۲۸۲-۳فرعی از 

۲۸4-۲۷۸-۲۷4-فرعی۳ از۲۷۲-اصلی از بخش4۱کرمان
به مرزتقسیمات کشوری استان هرمزگانبه مرزتقسیمات کشوری استان هرمزگان

به اراضی پالک۳فرعی از۲۷۲-اصلی از بخش4۱کرمان وبه 
مرزتقسیمات کشوری استان هرمزگان

۱۲44۳4۶۵۷۲۰۸۱۸4۶۵۷۳۳۲۶۱

۲۲
باقیمانده اراضی صالح 

آبادومحمودآبادحسین صفر وشکارگاه 
واراضی شرق کفه کچ ناصریه وغیره

کلیه فرعیات واقع در محدوده
-۵۵۲۱-۵۵۳4-۶۳۰۲

4۵۰۲-۵۵۳۹ و کلیه پالکهای 
اصلی واقع در محدوده

سیرجان۳۷
مرزیست به اراضی مهرآوران وحسین آبادآقا هاشمی 

وایزدآبادکفه وفتح آبادواراضی شهرآباد
مرزیست به اراضی علی آباد وحسین آباددیوان بیگی وده 

قطب الدین ومحمودآبادحسین صفر ودولت آباد
۶۸۸۱۲۵۳۱4۵۱۳۹4۳۲۱۳۹۵۱۹۶مرزیست به اراضی کفه گچ ناصریهمرزیست به اراضی عیش آبادوکفه گچ ناصریه

بردسیر۱۲۰4۲کلیه فرعیات واقع در محدودهگورکین۲۳
به محدوده اراضی پالک۱۵-اصلی بخش۲۱کرمان بنام 

حاجی بلوئیه
به اراضی پالک۹44-اصلی از بخش۲۱کرمان بنام باب گنجوئیه 
وکندراجاق وزنبیل دره واراضی پالک۹۸۲-اصلی بنام گرازخفت

به محدوده اراضی پالک کلیدره ومرزتقسیمات کشوری 
شهرستان رابر

به محدوده اراضی پالک ۹۰۵-اصلی از بخش۲۱کرمان بنام 
مراتع الله زار

۳۱۵۲۹۷۱۲۷44۶۹۹۱۳۰۵۹۹۹۶

بردسیر4۲۸۳۲۰کلیه فرعیات واقع در محدودهعلی آباد۲4
به محدوده اراضی پالک4۲۸۶-اصلی از بخش۲۰کرمان 

بنام ملک آباد
به محدوده اراضی پالک ۸۶4-اصلی از بخش۲۰کرمان بنام 

کریم آبادوپالک4۲۸۵-اصلی بنام حسن آباد
به محدوده اراضی پالک4۲۷۷-اصلی از بخش۲۰کرمان 

بنام مجن آباد
به محدوده اراضی پالک۵۷۶۸-اصلی از بخش۲۰کرمان 

بنام مرتضی آباد
۲۶۲۸4۸۱۰۵۶۸۶۰۱۳۱۹۷۰۸

بردسیر۳۷4۲۱کلیه فرعیات واقع در محدودهتوکل آباد۲۵
به اراضی پالک ۵۱۶4-اصلی بنام غبیرا واراضی ۵۱۵۷-

اصلی بنام دولت آباد
به محدوده اراضی پالک۱۰فرعی از۶۱۷۲-اصلی بنام بندگودر

به محدوده اراضی پالکهای۳فرعی از۹۰۶-اصلی و۸فرعی 
از۹۰۶-اصلی و۳۹۵-۳۷۳-۳4۸-۲۹۶-۵۶۵-اصلی از 

بخش۲۱کرمان

به محدوده اراضی پالک۵۱۶۷-اصلی از بخش۲۰کرمان 
بنام خبروئیه

۵۵44۲44۹۳۸۸۱۶44۹۹4۲۵۸

بردسیر۲۰**عباس آباد۲۶
به محدوده اراضی کباران پالک۷۸۶۵-اصلی از 

بخش۲۰کرمان
به محدوده اراضی کباران پالک۷۸۶۵-اصلی از 

بخش۲۰کرمان
۱۰۳۱۲۶۷۱۰۳۱۲۶۷*به محدوده اراضی رهن ومزکان پالک۵۸۸۰-اصلیبه محدوده اراضی عباس آبادپالک۵۹4۲-اصلی 

بردسیر۳۳۲۱کلیه فرعیات واقع در محدودهباقیمانده باب شمیل وبندرباب شمیل۲۷
محدود است به اراضی پالک۳۳-اصلی بنام باب شمیل 

واراضی پالک۳4-اصلی بنام آقایی واراضی پالک۳۹-اصلی 
بنام افراز واراضی پالک4فرعی از۹۰۶-اصلی بنام راسک

به محدوده اراضی پالک۷4فرعی از ۹۰۶-اصلی بنام کهنوج 
واراضی باب زنگی

به مرز تقسیمات کشوری شهرستان رابر
به اراضی پالک ۹۸۲-اصلی واراضی سند ۹۹4-اصلی 

واراضی پالک۳۱-اصلی بنام دولت شاهی واراضی پالک۳۰-
اصلی بنام کریکوئیه

۵۹۹۳۱۸۹۹۰۳۸۲۱۸۹۹۶۳۷۵۲

بردسیر۲۵۲۱و۲۶کلیه فرعیات واقع در محدودهتمب باال وپایین۲۸
به محدوده اراضی پالک۲۱-اصلی  ازبخش۲۱کرمان بنام 

حسین آباد
به محدوده اراضی پالک۲۸-اصلی از بخش۲۱کرمان بنام 

گوهرملکی
به محدوده اراضی پالکهای۲4-۲۷-۲۵-اصلی از 
بخش۲۱کرمان وسنداراضی ملی پالک۹۹4-اصلی

به محدوده اراضی پالک۱۵-اصلی از بخش۲۱کرمان بنام 
حاجی بلوئیه

۱۱۶۰۳4۷۷۸۵۵۷۳۷۹۰۱۶۰۷

بردسیر۵۳۹۹۲۰کلیه فرعیات واقع در محدودهده پایین۲۹
به محدوده اراضی پالک۵4۰۰-اصلی از بخش۲۰کرمان 

بنام پر چمن
به محدوده اراضی پالک۵۸۸۷-اصلی وپالک۵۳۹۶-اصلی 

از بخش۲۰کرمان بنام ده باال
به محدوده اراضی پالک۵۳۹۸-اصلی از بخش۲۰کرمان 

به نام گنجه
به محدوده اراضی پالک۵۸۸۷-اصلی از بخش۲۰کرمان 

بنام الی زرد
۷۵۵۷۳۵44۸۱۱۳۰۰۵4

بردسیر۳4۸۲۱-۷۵۰کلیه فرعیات واقع در محدودهابراهیم آباد وحبیب آباد۳۰
به محدوده اراضی پالک۲۹۶-اصلی بنام جالل آبادواراضی 

پالک۳۷4-اصلی بنام توکل آباد
به محدوده اراضی پالک۳۷۲-اصلی بخش۲۱کرمان بنام 

کثیرآباد
به محدوده اراضی پالک۳۹۵-اصلی بنام خالصه گلزار

به محدوده اراضی پالک۷۵۹-اصلی بنام چنزوئیه واراضی 
پالک۵۰4۰-اصلی بنام خیرآباد واراضی ۵۱۶۷-اصلی بنام خبروئیه

۱۲۲۰۵۰۹۶۰۹۷۰4۱۸۳۰۲۱۳

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان شناسه آگهی : ۱۳۸44۵۷

سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو(، دولت ایران 
و کشاورزان محلی منطقه 
آذربایجان غربی برای اجرای 
طرحی که از اواخر جوالی با 
هدف بهره وری آب و حفاظت 
از درآمد کشاورزان آغاز شده، 
همکاری می کنند



پیامک شما را دربـاره 
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اردبیل

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از برگزاری 
 ۷ روزهای  طی  وقف  و کارکردهای  عملکرد  نمایشگاه 

تا ۱۱ مهر در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.
مناسبت  به  ستوده  مهدی  والمسلمین  حجت االسالم 
هفته وقف در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی ترین 
وظیفه این اداره این است که از انحراف در هزینه که 
بزرگ ترین مشکل  برای از بین رفتن سرمایه اجتماعی 
است، جلوگیری کند و اقدامات خود را براساس کارهای 
اشاره  با  ببرد.وی  پیش  امینانه  و  صادقانه  و  درست 
به دالیل  افزود:  امور موقوفه  اداره در  این  اقدامات  به 
نامعلوم اغلب زمین های موقوفه تبدیل به فضای سبز، 
آموزشی و ورزشی و خیابان شده است و این در صورتی 
که وقف و موقوفه باید در جای مناسب استفاده شود.
اشاره  با  اردبیل  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
به وجود ۱۷۰  بقعه و امامزاده در استان ادامه داد: در 
سال های اخیر اقدامات مناسبی در بحث امام زاده  گان 
اتفاق افتاده و شاهد تغییرات جدی در آنها هستیم به 
طوری در برخی ازین بقعه نیز بحث احیاگری  با جدیت 

در حال انجام است.
ستوده یکی از برنامه های دیگر اداره اوقاف را احیای 
موقوفات  عنوان  به  شهری  تاریخی  و  فرسوده  بافت 
خانه  تاریخی  فرسوده  بافت  گفت:  و  کرد  اعالم 
تاریخی  مهم  مجموعه ای  از  یکی  عنوان  به  مجتهدی 
مخروبه ای بود که در سال های اخیر اقدام به تجهیز 

و ترمیم آن کرده ایم به طوری که از این مکان برای 
موضوعات مراسمات دینی و مذهبی استفاده می شود.

وی اظهار کرد: امامزادگان در مسیر بحث های جاده ای 
راستا  این  در  گرفته اند  قرار  نیز  زائران  گردشگری 
امامزادگان  سایر  و  دانیال  صدرالدین،  سید  امام زاده 
ایام مختلف  نوبه خود هر کدام پذیرای زائران در  به 
هستند.ستوده با بیان اینکه اداره اوقاف در بحث های 
دانش بنیان نیز ورود پیدا کرده است، افزود: استفاده از 
پنل خورشیدی، ساخت زائر سرا در سرعین در راستای 
اقدامات  دیگر  از  واقفان  نیات  راستای  در  درآمدزایی 
اوقاف است. همچنین تعیین تکلیف بیدستان به نام 
موقوفه شیخ صفی که در قزوین بود با رایزنی های به 
باتمان  موقوفه ای  و  برگشت  اردبیل  برای  آمده  عمل 
با  او  شد.  تکلیف  تعیین  سال  سالیان  از  بعد  قلنج 
مالهادی  حمام  احیای  عدم  به  بی توجهی  به  اشاره 
اضافه کرد: این مکان ظرفیتی که به عنوان ثبت جهانی 
فرهنگی همکاری کافی  میراث  اما  نیز شناخته شده 
ندارد  این حمام  تکلیف  تعیین  و  احیا  برای  ما  با  را 
و چگونگی عدم احیای حمام مالهادی موضوع مورد 
این  در  موجود  رفع مشکالت  به  باید  است که  توجه 
زمینه پرداخته شود در حالی که می توان از این ظرفیت 
بسیار مهم به صورت ویژه استفاده کرد و متاسفانه  به 
دالیلی که نمی دانم تاکنون در اختیار سرمایه گذار قرار 

است. نگرفته 

عدم احیای حمام مالهادی اردبیل 
باید شفاف سازی شود

 فرماندار هندیجان با بیان اینکه آلودگی نفتی مشاهده شده در بحرکان به دلیل جزر 
و مد دریا از بین رفته است، گفت: اداره محیط زیست شهرستان در حال حاضر 
پیگیر موضوع است. عبدالحسن دریایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مشاهده 
آلودگی نفتی در ساحل بحرکان هندیجان اظهار کرد: تصاویر ویدیویی توسط یکی 
از صیادان از آلودگی نفتی در ساحل بندر بحرکان گرفته شده است که نشان دهنده 
وجود آلودگی نفتی در ساحل بحرکان هندیجان است.وی افزود: پس از مشاهده این 
مساله کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه مراجعه کردند اما امکان 
نمونه برداری برای بررسی بیشتر موضوع وجود نداشت و آلودگی نفتی مشاهده شده 

در بحرکان به دلیل جزر و مد دریا و باال آمدن گل و الی از بین رفته است.
فرماندار هندیجان عنوان کرد: براساس آنچه در سال های قبل نیز رخ داده است، 
احتماال این آلودگی نفتی مربوط به سکوی نفتی تحت نظر شرکت نفت فالت 

قاره باشد.
دریایی عنوان کرد: اداره محیط زیست شهرستان در حال حاضر پیگیر موضوع است و 
پس از انجام بررسی های دقیق و مشخص شدن نتایج نهایی علت دقیق این موضوع 

اطالع رسانی خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه گفت: ذخیره آب سدهای کرمانشاه در سال 
جاری به نصف رسید. محمودرضا شهالیی با اشاره به وضعیت ذخایر آب در استان 
کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه ظرفیت ذخیره آب در سدهای استان کرمانشاه 
یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است اما در حال حاضر بیشتر از ۶۶۶ میلیون 

مترمکعب ظرفیت آن خالی است.
وی با اشاره به آب ذخیره شده در پشت سدهای استان کرمانشاه، افزود: هم اکنون 
حدود ۶۸۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده فعلی در سدهای استان کرمانشاه 
است که بر اساس این آمار می توان اعالم کرد که نیمی از ظرفیت ذخیره آب در سدها 

خالی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه به وجود ۱۲ سد مخزنی در استان 
کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین آب ذخیره شده در استان 
کرمانشاه مربوط به سد گاوشان بوده که حجم زیادی از آن برای آب شرب مورد نیاز 

در شهرستان کرمانشاه مورد استفاده قرار می گیرد.
شهالیی خاطر نشان کرد: به دلیل کاهش بارندگی ها و خشکسالی های اخیر میزان آب 
ذخیره شده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود یک میلیارد مترمکعب بوده است.

وقوع  به  نسبت  آبخیزداری گلستان،  و  طبیعی  منابع  یگان حفاظت  فرمانده 
داد. استان هشدار  در  آتی  روزهای  و مراتع طی  در جنگل ها  آتش سوزی 

به گزارش مهر، عیسی گلبینی بعدازظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: 
با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دما به بیش از 4۰ درجه 
سانتیگراد طی روزهای آتی، توصیه ما به شهروندان این است که نکات ایمنی و 
مراقبت های الزم را در پیشگیری از وقوع آتش سوزی رعایت و از روشن کردن و 
رها کردن آتش و همچنین استفاده از هر وسیله قابل اشتعال دیگر در جنگل ها 
تمامی  افزود:  گلستان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  کنند.فرمانده  خودداری 
نیروهای منابع طبیعی در آماده باش کامل هستند و مردم استان هم می توانند با 
مشاهده هرگونه عالئم آتش سوزی از طریق سامانه تلفنی گویای امداد جنگل و 
مرتع نسبت به اطالع رسانی به موقع اقدام کنند. وی با تأکید بر نقش ویژه مردم 
در حفظ و صیانت از منابع طبیعی، افزود: رسانه ها با فرهنگ سازی بیش از پیش، 
مردم را به حفظ منابع طبیعی تشویق و ترغیب کنند.گلبینی تاکید کرد: پیشگیری 
از حریق در عرصه های ملی و طبیعی به عنوان ساده ترین اقدام نیازمند مشارکت 

فعال همه مردم با هدف حفاظت از سرمایه های ملی است.

منشا آلودگی نفتی در ساحل 
بحرکان هندیجان چه بود

ذخیره آب سدهای کرمانشاه 
در سال جاری به نصف رسید

احتمال وقوع حریق 
در جنگل های گلستان

| خوزستان  | | کرمانشاه | | گرگان |

مهارت و انتقال سبز
خیابان یک طرفه نیست 

خراسان رضوی - تغییرات آب  و هوایی در حال 
حاضر بر بازارهای کار تاثیر می گذارد؛ به  طوری  که 
بی سابقه  اختاللی  با  را  نفر شغل خود  میلیون ها 
در سال های اخیر ترک کرده یا از دست داده اند.

نقش  می تواند  کار  دنیای  ویفروم،  از  نقل  به 
باشد؛  داشته  اقتصاد کم کربن  به  گذار  در  مهمی 
توسعه  برای  ما  توانایی  به  موضوع  این  اگرچه 

دارد. بستگی  سبز  مهارت های 
مهارت هایی  چنین  روی  سرمایه گذاری  با 
یکدیگر  با  می توانند  افراد  و  مشاغل  دولت ها، 
شود که  ایجاد  پایدارتر  دنیایی  تا  همکاری کنند 

باشد. کارآمد  همه  برای 
انکار  قابل  غیر  مساله ای  اقلیم  تغییر  موضوع 
خود  رویه های  اگر  آینده  سال های  در  و  است 
آتش سوزی های  و  امواج گرما  ندهیم،  تغییر  را 
آب،  کمبود  و  غذایی  ناامنی  جنگلی،  شدید 
زیستی  تنوع  دادن  دست   از  و  جنگل زدایی 
همچنان پیامدهای مخربی برای جهان و زندگی 

داشت. خواهد  ما  کاری 
در حال حاضر میلیون ها نفر به همین دلیل آواره 
قربانی  آن ها  معیشت  و  خانه ها  زیرا  شده اند 
تاثیر تغییرات آب  و هوایی شده و واضح است 
هوایی گسترده  و  آب   تغییرات  واقعی  تاثیر  که 
خواهد بود و بر بازارهای کار محلی و زنجیره های 

می کند. نفوذ  نیز  جهانی  تامین 
اقتصاد  به  گذار  در  مهمی  نقش  کار  دنیای 
به  انتقال  این  اگرچه  می کند؛  ایفا  کم کربن 
توانایی ها و ظرفیت ما برای شناسایی، ارزیابی و 

دارد. بستگی  سبز  مهارت های  توسعه 

حفظ برند انار ساوه نیازمند 
حمایت جدی دولت است 

باغداران  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل  ساوه- 
نیازمند  را  شهر  این  انار  برند  حفظ  ساوه  انار 
حمایت جدی دولت و جهاد کشاورزی دانست 
به بخش  ورود سرمایه گذار  برای  باید  و گفت: 

شود. برنامه ریزی  فرآوری 
به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  کریمی  راضیه 
انار  کرد:  اظهار  باغداران  از  دولت  حمایت 
شهرستان  باغی  محصوالت  مهمترین  از  یکی 
ساوه است و هم اکنون ۲۱ هزار هکتار باغ در 
هکتار  هزار   ۱۱ دارد که  وجود  ساوه  شهرستان 
آن زیر کشت درختان انار قرار دارد اما در حال 

است. بارور  آن  هکتار  هزار   ۱۰ حاضر 
این  آفتی که  بزرگترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آفتاب  انار،  می کند، کرم گلوگاه  تهدید  را  برند 
سوختگی و سفید شدن دانه انار است، افزود: 
اقدام  انار  گلوگاه  قسمت  در  گلوگاه  کرم  آفت 
میوه  وارد  آن  الرو  و  می کند  تخمگذاری  به 
می شود و با تغذیه از تخم انار محیط مناسبی 
مخمرها  و  باکتری ها  قارچ ها،  رشد  برای  را 
و گندیدگی  پوسیدگی  باعث  می کند که  ایجاد 
۸۰ درصد مشکالت  راهکار  ارائه  با  انار می شود 

می شود. مرتفع  انار  محصول 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار تصریح 
کرم  آفت  علیه  بیولوژیکی  مبارزه  طرح  کرد: 
سموم  مصرف  کاهش  راستای  در  انار  گلوگاه 
مزرعه،  مفید  حفظ حشرات  شیمیایی،  مواد  و 
از  حفاظت  و  ارگانیک  و  سالم  محصول  تولید 
تعاونی  اتحادیه  کار  دستور  در  زیست  محیط 

است. انار  باغداران 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
یزد گفت: ایستگاه های پمپاژ 

به صورت متوسط از کل 
44۶4 ساعت به میزان 44۵۶ 
ساعت در مدار بهره برداری قرار 
داشته و تنها هشت ساعت از 
این مدت به دلیل تعمیرات، 
قطع برق و افزایش کدورت 
و سیالبی شدن رودخانه از 
مدار بهره برداری خارج شده 

که نشان دهنده عملکرد 
دائم و مفید ۹۹.۸ درصدی 

ایستگاه های پمپاژ است

البرز - سرپرست شهرداری کرج گفت: وضعیت 
نیست.  در شأن شهروندان  مرکزی  میدان  فعلی 
منوچهر غفاری در جلسه بررسی مشکالت میدان 
تره بار مرکزی کرج با اشاره به ضرورت ساماندهی 
وضعیت این میدان اظهار کرد: در وهله اول باید 
تغییر  این میدان  تنظیف  و  نگه داشت  وضعیت 
کند چون این امر مستقیما با سالمت شهروندان 

است. مرتبط 
وی با تاکید بر اینکه کرامت شهروندانی که برای 
حفظ  باید  می کنند  مراجعه  مرکز  این  به  خرید 
عنوان  به  غرفه داران  بدون شک  داد:  ادامه  شود، 
بازوی شهرداری نقش اساسی در حفظ پاکیزگی 
غرفه ها و زیبا نگه داشتن چهره این میدان دارند.
مرکزی  میدان  فعلی  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
شک  بدون  گفت:  نیست،  شهروندان  شأن  در 
ساماندهی این میدان از تغییر چهره تا اقدامات 
عمرانی به زمان نیاز دارد ولی این فرایند باالخره 

از یک جا شروع شود. باید 
اقداماتی  تاکنون  تاکید کرد: هرچند  این مسئول 

نیست  این خصوص صورت گرفته ولی کافی  در 
اقدامات  نیازمند  میدان  این  شرایط  بهبود  و 

است. اساسی تر 
غفاری با اشاره به اینکه توسعه عمرانی این مرکز 
در دستور کار شهرداری قرار دارد، گفت: اقداماتی 
و  جذبی  چاه های  حفر  آسفالت،  لکه گیری  مثل 
هرچه  باید  غرفه ها  جاری  فاضالب  ساماندهی 

شود. انجام  سریع تر 
فعالیت  کرد:  تاکید  کرج  شهرداری  سرپرست 
با  مستقیما  مجموعه  این  در  غرفه داران 
باید  بنابراین  سالمت شهروندان سر و کار دارد 
سرعت  به  غرفه ها  از  جاری  پساب  وضعیت 

شود. ساماندهی 
میدان  این  در  واقع  انهار  الیروبی  کرد:  ابراز  وی 
هم باید به طور مستمر انجام شود تا شاهد تکرار 
با  برخورد  افزود:  وی  نباشیم.  مشکالت گذشته 
شود  آغاز  سریع تر  هرچه  باید  تخلفات  نوع  این 
سال های  در  تخلفات گسترده تر  وقوع  شاهد  تا 

نباشیم. بعدی 

یزد  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  یزد- 
گفت: در سال جاری به رغم محدودیت منابع 
برای  پیوسته  به صورت  انتقال  اول  آب، خط 
بهره برداری  مدار  در  استان  شرب  آب  تامین 

است. بوده 
مهر  با  گفتگو  در  زاده  جوادیان  محمدمهدی 
سال  ابتدای  از  خوشبختانه  داشت:  اظهار 
شامل  یزد،  آب  انتقال  اول  خط  جاری 
و  مخازن  پمپاژ،  ایستگاه های  تصفیه خانه، 
صورت  به  ۳۳۳ کیلومتر  طول  به  لوله  خط 
حجم  و  بوده  بهره برداری  مدار  در  پیوسته 
با  شرب  آب  مترمکعب  میلیون   ۳۷.۳
تحویل  و  منتقل  استان  به  عالی  کیفیت 

است. شده 
و  انتظار  مورد  حجم  به  توجه  با  افزود:  وی 
منابع  اساس صورتجلسه  بر  استان  تخصیص 
مدیریت  شرکت  ابالغی  رود  زاینده  مصارف 

به صورت کامل محقق  این میزان  منابع آب، 
این  در  کرد:  عنوان  است.جوادیان زاده  شده 
متوسط  صورت  به  پمپاژ  ایستگاه های  مدت، 
از کل 44۶4 ساعت به میزان 44۵۶ ساعت 
تنها هشت  و  داشته  قرار  بهره برداری  مدار  در 
قطع  تعمیرات،  دلیل  به  مدت  این  از  ساعت 
شدن  سیالبی  و  کدورت  افزایش  و  برق 
شده  خارج  بهره برداری  مدار  از  رودخانه 
 ۹۹.۸ مفید  و  دائم  عملکرد  نشان دهنده  که 

است. پمپاژ  ایستگاه های  درصدی 
بیان  یزد  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
 ۶۷۸۰ امسال  نخست  ماهه  شش  در  کرد: 
و  اصالحی  تعمیراتی،  اقدام  ساعت  نفر 
یکنواخت  بهره برداری  منظور  به  پیشگیرانه 
شرب  آب  تأمین  و  آب  انتقال  تأسیسات 
پایدار توسط پرسنل ایستگاه ها و اکیپ های 
است. گرفته  صورت  انتقال  خط  تعمیرات 

وضعیت میدان تره بار کرج در شأن شهروندان نیست

امسال هیچ قطعی در خط اول انتقال آب یزد رخ نداد

سرپرست شهرداری کرج  در 
جلسه بررسی مشکالت میدان 
تره بار مرکزی کرج با اشاره به 

ضرورت ساماندهی وضعیت این 
میدان اظهار کرد: در وهله اول باید 
وضعیت نگه داشت و تنظیف این 

میدان تغییر کند چون این امر 
مستقیما با سالمت شهروندان 

مرتبط است

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)تجدید آگهی(   

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۲۹۰۱۲۰۰۱۱۳۸ هیات دوم )که در آگهی قبلی نام مالک رسمی 
از قلم افتاده (موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موردینی نژاد فرزند 
رمضان به شماره شناسنامه ۳۰۶۰۱۶۲۲۹۸ صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت ۹۲۶/4۷ مترمربع 
پالک ۳۲۸ اصلی واقع در روستای چنار برین بخش۱۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان موردینی 
نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۷/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۲۱۹7

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷4۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اكبر کمال آبادی خراسانی فرزند اكبر به شماره شناسنامه ۳ صادره از سیرجان در  ۸۲ سهم مشاع 
از ۱۱۲ سهم ششدانگ یک باب قلعه قدیمی به مساحت ۸۷۸۹۱/4۷ مترمربع پالک  ۳۹۹۲ اصلی واقع در اراضی 
هدایت آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد هورتاش و محمد ابراهیم نوربخش و خانم ژاله 
نوربخش  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۲۳۲۲

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۳۹4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید علی جانی پور فرزند امامعلی به شماره شناسنامه ۵۱ صادره 
منطقه چهارگنبد  در  واقع  اصلی   ۱۵۵۱ مترمربع پالک  به مساحت ۹۳۵۲/۵۲  باغ  در یک قطعه  بردسیر  از 
روستای شولک بخش ۳۸ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای امامعلی جانی پور محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۳۰۱۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 

تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی   
هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱4۹۰ شماره  رای  برابر 

دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات 

مكی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

 ۲۷ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  آبادی 

صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 

واقع  اصلی   4۲۷۹ پالك  مربع  متر   ۱۹۸44/۵۹

کرمان   ۳۶ بخش  ها  شیخ  آباد  محمود  در 

خریداری از مالك رسمی آقای علیرضا محسنی 

عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 

آگهی می  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب 

شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 

می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت 

دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 

قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 

انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۴۱۰8

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی- برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۶۱ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سعید بشیون فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۰۸۷۶۷4 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 4۱۸ مترمربع 
از پالک ۶4۳۹ اصلی بخش ۱۳ کرمان واقع در زرند به ادرس زرند بلوار جنت خریداری از مالک رسمی آقای حبیب 
هللا اکبرزاده ابراهیم آبادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : ۱4۰۱/۰۷/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰۷/۱۷ 

حسین توحیدی نیا     
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۳8۲۲۹8

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷4۷ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
بشماره شناسنامه ۱۷  یار  اله  فرزند  دهقانی دشتابی  مژگان  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از بافت در یک باب خانه به مساحت ۹۶/۰4 مترمربع پالک ۶۲۹ اصلی واقع در آباد بخش ۳۶ 
به منظور اطالع عموم  لذا  آقای احمد علییزدانی محرز گردیده است.  از مالک رسمی  کرمان خریداری 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۳۰۰8

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۲۷۱ شماره  رای  برابر 
سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه حسنی طاحونه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۲۰4 
صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۲۲۷/۱۸ مترمربع پالک ۱۹4 اصلی  واقع  در باسفهرجان 
اراضی یحیی آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین یزدی یحیی آبادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۷/۱۷

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳8۳۱6۲
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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
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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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دره »چال کندی« دزفول/ دره چال َکندی رودخانه دز، دره ای دیدنی در استان خوزستان است که بین شمال دزفول و شرق اندیمشک قرار دارد. این منطقه، از جاهای دیدنی 
دزفول و همچنین از مناطق تماشایی نزدیک اندیمشک به شمار می رود./ عکس از امین نظری

عکس:  ایسنا

پاییز درحالی آغاز شد که یکم مهرماه پنج نمایشگاه در تهران و 
شیراز افتتاح شدند. به گزارش ایسنا، همزمان با آغاز فصل پاییز و 
اول مهر ماه پنج نمایشگاه »گل های تنهایی«، »خیام، لحظه های 
روایت  به  و »کهنگی  نقش دل«، »روایت«  »راز دل،  حضور«، 
سپید« در گالری ها و نگارخانه های تهران و شیراز افتتاح می شوند. 
نمایشگاه »گل های تنهایی« در گالری گلستان برپا می شود که 
به نقاشی های حمیرا عظیمی اختصاص دارد. »خیام، لحظه های 

حضور« در گالری ثالث افتتاح خواهد شد و به آثار چاپ دستی 
قدرت هللا عاقلی اختصاص دارد. »روایت« عنوان نمایشگاه گروهی 
است که از دیروز در نگارخانه احسان برپا شد. نمایشگاه گروهی 
»راز دل، نقش دل« با گردآوری لیال شاهنجرینی از جمعه ۱ مهر 
۱4۰۱ تا چهارشنبه ۶ مهر در نگارخانه کهفی برقرار است. همچنین 
نمایشگاه »کنهگی به روایت سپید« در گالری موتورخانه شیراز برپا 

شد که تا ۱۸ مهر ماه ادامه دارد.

چرا به یاد نمی آورم؟
به گمانم تو

حرفی برای گفتن داشتی
هرگز هیچ شبی

دیدگان تو را نبوسید

گفتی مراقب انار و آینه باش
گفتی از کنار پنجره

چیزی شبیه
یک پرنده گذشت

زباِن زمستان و مراثی میله ها
عاشق شدن در دی ماه
مردن به وقت شهریور

 
چرا به یاد نمی آورم؟

همیشه ی بودن
با هم بودن نیست

 
چرا به یاد نمی آورم ؟
مرا از به یاد آوردِن

آسمان و ترانه ترسانده اند
مرا از به یاد آوردِن
تو و تغزِل تنهایی

ترسانده اند
گفتی برای بردِن بوی پیراهن ات

برخواهی گشت
من تازه از خواِب یک صدف

از کف هفت دریا
آمده بودم

انگار هزار کبوتربچه ی منتظر
در پِس چشم هات

دلواپسی مرا
می نگریست

سیدعلی صالحی

افتتاح پنج نمایشگاه در تهران و شیراز

کارزار

تخصیص  علم  اقتصاد،  علم  تعریف  در 
بهینۀ منابع کمیاب، کمیابی منابع مفروض 
گرفته شده، و منازعه بر سر تصاحب آن 
اجتماعی،  طبقات  و  گروه ها  افراد،  بین 
و کارآمد  سالم  و  قوی  دولت  یک  وجود 
را ضروری می سازد. برای تخصیص بهینۀ 
وجود  اصلی  مدعی  دو  نیز  منابع  این 
از نظر تاریخی و  بازار. اما  دارند: دولت و 
و  دولت  از  ترکیبی  همواره  واقع،  عالم  در 
بازار فرآیندهای تخصیص، تولید و توزیع 
را عهده دار شده اند، که البته میزان نقش و 
کارکرد هر یک، در جوامع گوناگون متفاوت 
اصلی  بازار، موضوع  و  دولت  رابطۀ  است. 
جوامع  در  است که  اقتصاد سیاسی  علم 
پیشرفته این رابطه به خوبی تنظیم شده 
در  ولی  رسیده اند،  توسعه  به  آن  با  و 
جوامع عقب مانده یا جهان سوم این رابطه 
مخدوش است و تداخل حوزه ها، وظایف و 
کارکردهای سیاسی و اقتصادی به تخریب 
و تضعیف بنیان های دولت و بازار هر دو، 
انجامیده است. پس از کشورهای پیشرفته 
و توسعه یافته، اکنون تعدادی از کشورهایی 
که در گذشته جهان سومی بوده اند، به ویژه 
در منطقۀ آسیای شرقی و جنوب شرقی و 
تحت تأثیر ژاپن به عنوان نخستین کشور 
توسعه یافتۀ غیر غربی و آسیایی، در حال 
توسعه بوده و حتی وارد دنیای توسعه یافته 
شده اند. اما با وجود آن که پس از فروپاشی 
بلوک شرق و شوروی سابق )جهان دوم(، 
کاربرد تعبیر جهان سوم در برابر جهان اول، 
یعنی دنیای سرمایه داری و غرب، چندان 

مناسبت ندارد و شاید تعبیر شمال و جنوب 
برای دو دسته از کشورهای توسعه یافته و 
توسعه نیافته، مناسب تر باشد، با این حال 
را  توسعه  حال  در  بتوان کشورهای  شاید 
)با توجه به تحقق معیارها، جهت گیری ها 
و دولت های توسعه خواه در این کشورها(، 
جهان دوم خواند، که دست کم در جنبه های 
سخت  افزاری به توسعه رسیده و به تدریج 
جهت  آن  در  نیز  نرم افزاری  جنبه های  در 
در حال حرکت هستند. آنگاه جهان سوم 
شامل بقیۀ کشورهایی می شود که با وجود 
صنعتی  و  توسعه  امر  در  اقتصادی،  رشد 
از  و هیچ گونه عالئمی  نبوده  موفق  شدن 
تحقق معیارها و جهت گیری های توسعه ای 
آنها  در  توسعه خواه  دولت های  وجود  و 
این  اولیۀ  چاپ های  نمی شود.  مشاهده 
کتاب در ده سال گذشته که مورد استقبال 
عالقمندان قرار گرفت، با توجه به فوریت 
طرح مباحث نظری و تجربی حول محور 
گرفت.  صورت  توسعه نیافتگی  و  توسعه 
اقتصاد  حوزۀ  در  تئوریک  خال  همواره  اما 
سیاسی که توسعه و توسعه نیافتگی تنها 
ایران  در  است،  فهم  قابل  منظر  این  از 

می شود. احساس 

| اقتصاد سیاسی توسعه 
و توسعه نیافتگی | 

| احمد موثقی |
| انتشارات: دانشگاه تهران |

| تعطیلی های ادامه دار تئاتر شهر |
پس از تعطیلی تاالرهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه 
نمایش مجموعه تئاتر شهر در روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه، این 
مجموعه اعالم کرده که تا ششم مهرماه اجرایی نخواهد داشت. 
به گزارش ایسنا، روابط عمومی مجموعه تئاترشهر در اطالعیه ای 
اعالم کرد که آثار نمایشی به صحنه رفته در تاالرهای مختلف 
مجموعه تئاتر شهر از روز پنجشنبه ۳۱ شهریور تا پایان روز سه 
شنبه پنجم مهرماه اجرایی ندارند. در متن این اطالعیه آمده 
است: »نمایش های »پدر« به کارگردانی آروند دشت آرای در 
تاالر اصلی، »شفیره« به کارگردانی مهدی شاه پیری در تاالر 
چهارسو، »سگ ها و استخوان های مادرم« به کارگردانی مژگان 
خالقی در تاالر چهارسو، »سفید« به کارگردانی صادق برقعی در 
تاالر قشقایی و »بین دو در« به کارگردانی زیبا خادم حقیقت در 
کارگاه نمایش روزهای پنجشنبه۳۱ شهریور و جمعه اول مهرماه 
نظر به تاکید مدیر کل هنرهای نمایشی و رئیس مجموعه تئاتر 
شهر مبنی بر حفظ امنیت و سالمتی کامل تماشاگران فرهیخته 
و هنرمندان گرانقدر تئاتر روی صحنه نخواهند رفت. بر اساس 
این گزارش تعطیلی تاالرهای نمایشی تئاتر شهر از روز سوم 
تا پنجم مهر ماه به دلیل همزمانی با فرا رسیدن سالروز رحلت 

حضرت رسول اکرم)ص(، سالروز شهادت حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( و سالروز شهادت امام رضا)ع( و احترام این ایام 
از گروه های محترم  تئاتر شهر  صورت گرفته است. مدیریت 
نمایشی و تماشاگران ارجمندی که طی روزهای گذشته نهایت 
انجام  این مجموعه  با کارکنان تالشگر  را  همراهی و همدلی 
آرزومند  مهربان  پروردگار  از  و  قدردانی کرده  دادند، صمیمانه 
روزهایی سرشار سالمتی و موفقیت روزافزون برای دوستداران 

هنرنمایش است.«

| تئاتر  |

در کتاب »از عشق تا عشق« ابراهیمی نقل شده 
اولین باری که شعر او در روزنامه چاپ می شود 
می برد.  پدر  پیش  را  آن  دوان دوان  و  خوشحال 
پدر می گوید: »خیلی خوب است که شعرت در 
روزنامه چاپ شده.« شعر حسین در صفحه ای 
برای  پدر  بود.  ادبیات چاپ شده  از صفحٔه  غیر 
شعری  به  ببرد  پی   موضوع  اهمیت  به  او  اینکه 
کرد  اشاره  ادبیات  صفحه  در  آتشی  منوچهر  از 
مثل  شعری  شعرت کنار  هروقت  »اما  و گفت: 
این، چاپ شد اون وقت حسابه؛ اون قبول.« حاال 
سال هاست کتاب اشعارش بارها و بارها به چاپ 
رسیده و عمده  شهرتش به خاطر غزل هایی است 

می سرود. که 
هفتادوششمین  مهرماه،  یکم  ایسنا،  به گزارش 
را  او  که  شاعری  است؛  منزوی   حسین  زادروز 
گفته  دانسته اند.  معاصر  غزل سرای  بزرگ ترین 
و  تکنیک ها  خود  شعرهای  در  منزوی  می شود 
ضمن  و  است  برده  به کار  بسیاری  ظرافت های 
وفاداری به ساختار سنتی غزل، در زبان و دایرۀ 
است.  زده  رقم  را  دل نشینی  نوآوری های  واژگان 

به  نگاهی  علی؛  وفایی،  مسعود؛  )اکبرزاده، 
مطالعات  غزل؛  در  منزوی  حسین  نوآوری های 
دوم  دوره   ،۱۳۹۵ بهار  فلسفه؛  و  عرفان  ادبیات، 

)۱ شمارۀ  ـ 
زنجان  حسین منزوی در یک مهرماه ۱۳۲۵ در 
متولد شد و به این دلیل که با شروع پاییز زاده 
شده بود، خود را همیشه همزاد پاییز می نامید. 
فارسی  ادبیات  و  زبان  رشتۀ  در  که  منزوی 
تحصیل می کرد، این رشته را رها کرد و به رشتۀ 
جامعه شناسی روی آورد و پس از مدتی به علت 
مشکالت روحی تحصیالت خود را ناتمام گذاشت 
و به زادگاه خود برگشت. اما بعدها یعنی در سال 
۱۳۵۸ واحدهای باقی ماندۀ رشتۀ ادبیات فارسی 
را گذراند و مدرک لیسانس گرفت. در این ایام، 
بود.  او  استادان  از  یکی  نیز  ثالث  اخوان  مهدی 
)قربانی، جاوید؛ نگاهی به زندگی حسین منزوی، 
غزل پرداز بزرگ معاصر؛ حافظ دی و بهمن ۱۳۸۶ 

- شمارۀ 4۷( 
به خاطر شرایط خاص روحی خود هرگز  منزوی 
نتوانست شغل ثابتی پیدا کند. او مدتی مسئول 

صفحۀ شعر مجلۀ رودکی شد و بعد از آن هفته ای 
دو روز در رادیو مجری برنامه ای به نام »یک شعر 
شاعران  از  بار شعری  هر  بود که  شاعر«  یک  و 
بزرگ را می خواند و نقد و تحلیل می کرد. عالوه  
سیما  دوم  شبکۀ  در  نیز  یک بار  هفته ای  آن  بر 
برنامۀ گروه ادب امروز را اجرا می کرد که تحت 
سرپرستی نادر نادرپور بود. بعد از آن مدتی نیز 
بود  تلویزیون  به  وابسته  تماشا که  مجلۀ  برای 
برای کسب درآمد،  نیز  مقاله می نوشت و گاهی 
به ترانه سرایی می پرداخت و در اوایل انقالب نیز 
به خاطر جو خاص به وجودآمده مدتی بیکار ماند. 
بعد از انقالب، مدتی مسئول شعر مجلۀ سروش 

شد که پرویز خرسند، سردبیر آن بود.
کنار  هم  منزوی  خرسند،  برکناری  از  پس 
دورۀ  یک  که  بود  آن  از  بعد  شد.  گذاشته 
مشغول  نیاوران  فرهنگسرای  در  هم  کوتاه 
حسینیۀ  کتابخانۀ  در  نیز  مدتی  و  شد  به کار 
تهران  در   ۱۳۶۳ حوالی  در  او  کرد.  ارشاد کار 
از  بعد  و  می کرد  تدریس  خصوصی  به طور 
انتشارات  در  ثالث  اخوان  با  هم  مدتی  آن 
انقالب اسالمی )فرانکلین سابق( که سیدعلی 
بود،  شده  آن  رئیس  گرمارودی  موسوی 
آن  از  بعد  اما  بود.  مشغول  ویراستار  به عنوان 
)قربانی،  نکرد.  پیدا  خاصی  کار  هیچ  دیگر 
منزوی،  حسین  زندگی  به  نگاهی  جاوید؛ 
بهمن  و  دی  حافظ  معاصر؛  بزرگ  غزل پرداز 
۱۳۸۶ - شمارۀ 4۷(. حسین منزوی آن چنان 
عاشق  همیشه  برمی آید،  نیز  اشعارش  از  که 
بود و عشق قوی ترین عنصری بود که محرک 
و عامل اصلی سرودن اغلب اشعار او می شد. 
»چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود«
این بیت، آخرین بیت غزلی است که با »خیال 
خام پلنگ من، به سوی ماه جهیدن بود« آغاز 
می شود و غزلی بی بدیل در اشعار حسین منزوی 
است. غزلی که بخاطر تصاویر جان دار و تازه نفس 

ماندگار شده است.

نوشته  هست«  همیشه  که  »زنی  کتاب   
منتشر  رزا جمالی  ترجمه  با  پارکر  دوروتی 
این  هنرآنالین،  گزارش  به  است.  شده 
و  »داستان ها«  بخش  دو  شامل  کتاب 
تلفنی«،  »گفت وگوی  است.  »شعرها« 
عناوین  »والس«  و  »احساسات« 
همیشه  »زنی که  »خالصه«،  و  داستان ها 
سرخ  »گل  دوجلدی«،  »رمان  هست«، 
»زنان«،  کوتاه«،  »ترانه  بی عیب«، 
عنوان  قصار«  »کلمات  و  »فهرست« 

. ست ها شعر
کتاب  این  بر  مترجم  مقدمه  به  توجه  با 
شعری  زبان  گرفت:  نتیجه  می توان 

او  است.  گفتاری  و  ساده  پارکر،  دوروتی 
تا جایی که این امکان را داشته از کلمات 
سعی کرده  و  جسته  دوری  ادبی  و  فاخر 
بگوید.  شعر  می گوید  سخن  که  آن گونه 
گزنده  طنزی  با  فمینیست  نویسنده ای  او 
جامعه ای  در  مردان  و  زنان  رابطه  است. 
مضمون های  از  زنان  سرخوردگی  و  نابرابر 
و  تند  زبانی   پارکر  اوست.  آثار  مسلم 
بسیار  اجتماعی  مسائل  از  و  دارد  تیز 
کم ترین  با  داستان هایش  می کند.  انتقاد 
بیشترین  و  و محیط  از طبیعت  توصیف ها 
توصیف از هر شخصیت ها روایت می شود. 
آن  امریکای  متوسط  طبقه  دیالوگ ها  در 

دل مشغولی هاشان  و  دغدغه ها  و  روزگار 
شخصیت های  است.  نمایان  به خوبی 
داستانی اش الهام گرفته از زندگی خودش 
و دوستانش هستند. زنان و رنج های آنان 
اوست. کارهای  بیشتر  مضمون  عشق  در 
زنان  که  است  زمانی  محصول  او  ادبیات 
ادبیات  در  را  خود  ردپای  داشتند  تازه 
ادبیات  شاید  می کردند.  محکم  امریکا 
جغرافیای  در  را  بسیاری  پیشنهادی  پارکر 
برای  که  باشد  کرده  مطرح  زنان  ادبیات 
و  پیگیری  قابل  او  از  پس  نویسندگان 
آثار  از یکدیگر در  ادامه باشد چرا که زنان 

جسته اند. تاسی  خود  ادبی 

آب  تأمین  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
هیدوچ  بخش  کلوکان  روستای  اهالی  شرب 
کارزار  وب سایت  در  سیب وسوران«  شهرستان 
خطاب  کارزار  این  متن  در  است.  جریان  در 
مدیرکل  بلوچستان،  و  سیستان  استاندار  به 
و  بلوچستان  و  سیستان  آبفای  سازمان 
سوران  و  سیب  شهرستان  محترم  فرماندار 
مسئولین  استحضار  به  وسیله  »بدین  آمده: 
اینکه  وجود  با  می رساند  مربوطه  و  محترم 
توابع  از  کلوکان  روستای  اهالی  جمعیت 
نفر  ۳هزار  حدود  سیب وسوران،  شهرستان 
لوله کشی  شرب  آب  مزیت  از  تاکنون  است، 

نبوده اند. برخورداری  
و  حفاری  زیرساخت  عملیات  حالیکه،  در 

یک  باالی  به  قریب  منطقه  این  لوله گذاری 
دهه است که به مرحله تکمیل و نهایی رسیده 
بازه  این  است.در  نشده  بهره برداری  هنوز  ولی 
انجام  ادارات مربوطه  با  زمانی مکررا مکاتبات 
واصل  امر  نظر مسئولین  و  به سمع  و موضوع 
شده است، ولی متأسفانه، اقدام موثری را در 
مرتبط  ادارات  مسئولین  سوی  از  راستا  این 
شاهد نبوده ایم و ساکنین این روستای بزرگ 
را سپری  عمر خویش  دارند  آب شرب،  بدون 
می نمایند. لذا، مقتضی است دستورات بازدید 
و بررسی های الزم جهت تامین آب شرب این 

پذیرد.« انجام  منطقه 
این کارزار از ۲۹ شهریور آغاز شده و تا ۳۰ مهر 

۱4۰۱ ادامه دارد.

زادروز حسین منزوی
خیال خام پلنگی که به سوی ماه پریدن بود

 کتاب »زنی که همیشه هست« منتشر شد
ترجمه ای از داستان  و شعرهای اجتماعی دوروتی پارکر

درخواست تأمین آب شرب اهالی روستای کلوکان


