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اظهار نظر سرمربی تیم ملی
بعد از باخت 6 -2 به انگلستان

کی روش: شجاع بودیم و جنگیدیم
تیم ملی ایران که در روزهای گذشته تحت فشار حاشیه ای قرار گرفته بود در 

اولین بازی خود در جام جهانی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد و 6 بر 2 
به انگلیس باخت. این بازی سنگین ترین شکست تیم ملی ایران در تاریخ 
جام جهانی بود. همچنین ترکیب تیم ملی با آن چه که پیش بینی می شد 

متفاوت بود و کارشناسان هم از این ترکیب تعجب کردند.

سازمان منابع طبیعی به مزایده ۵۰۰۰ 
معدن واکنش نشان داد

ممنوعیت معدن کاوی
در مناطق ممنوعه

سوی  از  کشور  در  معدن  هزار   5000 مزایده  موضوع 
وزارت صمت، انتقادهای کارشناسان محیط زیست و 
خبر  تازه ترین  در  و  داشته  پی  در  را  طبیعی  منابع 
بزرگ،  واگذاری  این  به  هم  طبیعی  منابع  سازمان 

واکنش نشان داده است.

چطور نهادهای زنان در جهان عرب
از هشتگ #عزاء_ نساء در اعتراض

به زن کشی فراتر رفتند؟

عدالت برای همین روزها 
که زنده ایم

یکی از روزهای تابستان همین امسال بوده که نیره 
اشرف دانشجوی 21 ساله مصری از ورودی دانشگاه 
بیرون می آید و با ضربات چاقو مردی در روز روشن 
و خیابانی شلوغ به قتل می رسد. دلیل؟ جواب رد 
دادن چند باره به خواستگاری آن مرد. این فاجعه 
تلخ خیلی زود خشم عمومی را برمی انگیزد و مردم 
در فضای مجازی خواستار اجرای عدالت برای قاتل 
نیره می شوند. نهادهای زنان اما فکر می کردند باید 
از آنچه »عدالت لحظه ای« می خواندند فراتر رفت...

 »پیام ما« از دو روستای بدون کد در 
خوزستان و گلستان گزارش می دهد:

روستاهای سردرگم
بسیاری از ما وقتی به مجتمع های زیستی غیر از 
آنچه در تعریف و شمایل روشن از یک شهر وجود 
دارد می رسیم فرض را بر این می گذاریم که به یک 
روستا قدم گذاشته ایم. اما یک روستا بودن با شبیه 
است کمی   ممکن  دارد.  تفاوت  بودن  روستا  یک 
عجیب به نظر برسد اما این موضوع از پیچیدگی های 
نظام تقسیمات سیاسی کشور ناشی می شود و این 
پیچیدگی، کار را برای بسیاری از ساکنان روستاهای 

ایران دشوار کرده است. زنگ خطر دیابت شنیده نشد
رئیس انجمن دیابت ایران: ۳5 سال پیش ما بلند گفتیم که ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد

۱5 درصد بزرگساالن ایرانی به دیابت مبتال هستند و ۲5 درصد در معرض بیماری قرار دارند

 بیش از ۴۰ هزار گاومیش تشنه در جنوب کرخه
دومین پاییز خشک را سپری می کنند

 کشاورز اهل رفیع: گاومیش ها از فرط تشنگی از آب های آلوده می خورند و می میرند 

بی آباِن هورالعظیمبی آباِن هورالعظیم
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فراخوان تجدید مناقصات عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

 شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های مربوط به اصالح و نوسازی شبکه های توزیع برق به شرح جدول پایین را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )یکپارچه( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرح جدول و اطالعات و زیر آن را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

 - ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه 
الزامی می باشد.

۲- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی 
می باشد.

۳-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 

نمایند.
۴- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ  ۱۴۰۱/۰8/۲۹ می باشد.
5- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه حداکثر تا ساعت ۱7:۰۰ روز شنبه به 

تاریخ   ۱۴۰۱/۰۹/۰5
۶-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در 

فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 8:۰۰ صبح روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
7- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ و در محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان .
8- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در  رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

۹-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع می باشد .
۱۰- مناقصات به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات 

مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  ۱۱- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان 
خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 

۳ - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -۰۳۴۳۲5۲۰۰۰۳               
۱۲ - کلیه مراحل برگزاری مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir( انجام خواهد شد . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور 

بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود می باشد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس می باشد.

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
ضمانت نامه شرکت در 
فرایند ارجاع کار  )ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

زمان بازگشایی 
پاکات مناقصه

11401-108
خرید کاال و تجهیزات،انتقال نیرو و برق رسانی،اصالح و نوسازی شبکه و 

تاسیسات توزیع نیروی حوزه عملیاتی  شمال غرب کرمان
چهارشنبه 1,743,596,0002001005630000130

1401/09/16
از ساعت 

12:00 21401-110
خرید کاال و تجهیزات،انتقال نیرو و برق رسانی،اصالح و نوسازی شبکه و 

تاسیسات توزیع نیروی حوزه عملیاتی  جنوب غرب کرمان
1,330,788,0002001005630000131

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰8/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

آگهی مزایده عمومی 
فروش ساختمان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان گنبد کاووس

به  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در نظر دارد ملک و مستغالت تحت اختیار خود را 
شماره ثبت  ۲۰۰۱۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۲  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس شهرستان گنبد کاووس- انتهای 
خیابان طالقانی شرقی -روبروی اداره آب و فاضالب -خیابان فرهنگ- نبش کوچه یکم ساختمان اداره تعاون 
،کار گنبد کاووس پالک 5۶7- کد پستی ۴۹7۹۱577۶۱ از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 

مزایده،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به فروش برساند.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰7
مهلت دریافت اسناد مزایده : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید :از زمان انتشارتا ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
مهلت ارسال پیشنهاد :۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تاریخ بازگشایی : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

تاریخ اعالم برنده: ۱۴۰۱/۱۰/۰5
آدرس و اطالعات تماس دستگاه برگزار کننده مزایده : 
گرگان – چهارراه گلها – کوی علیمحمدی – نبش کوچه  

علیمحمدی دهم تلفن: ۰۱7-۳۲۱777۴۱

روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان

نوبت دوم

شناسه آگهی : 1414669

قزوین - رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: 
در  بذر  جدید  ارقام  جایگزینی  و  فنی  توصیه های 
عرصه ها نشان داده که میزان تولید محصول در مناطق 
دیم کشور با وجود خشک سالی های مکرر 30 درصد 
افزایش داشته است.مظفر روستایی اظهار کرد: با اتکا 
به توصیه های فنی و به کارگیری ارقام جدید در مزارع 

می توان به تولید پایداری در دیمزارها دست یافت.
وی با بیان اینکه قزوین از استان های با ظرفیت کشور 
در تولیدات زراعی دیم است، گفت: ارقام جدید بذر 
گندم سال آینده، با هدف افزایش چند برابری تولید در 

دیم زارهای استان قزوین کشت خواهد شد.
روستایی تاکید کرد: رسالت موسسه تحقیقات دیم 

این است تا با تحقیقات در دیمزارهای تولیدات دیم 
کشور را پایدار کند. این مسئول تصریح کرد: موسسه 
تحقیقات دیم کشور در خصوص تامین بذر پایه های 
اجرای  و  تهیه  دیمزارهای کشور،  در  ارقام  نیاز  مورد 
ایجاد  و  برداشت  و  داشت  دستورالعمل های کاشت، 
جایگاه های فناوری ترویجی در مناطق مختلف اقلیمی 

با سایر استان ها همکاری می کند.
در پایان این کارگاه آموزشی، بذور پایه ارقام جدید در 
داخل استان، شرکت های بذری فعال استان، استفاده 
از انگیزه تولید بذر در شرایط آبیاری مطمئن و کشت 
پایلوت های حبوبات پاییزه در استان مورد ارزیابی و 

مباحث کارشناسی قرار گرفت.

کل  اداره  سرمایه گذاری  معاون  شرقی-  آذربایجان 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان 
شرقی گفت: از محل بند یک تبصره 18 قانون بودجه 
سال گذشته، معادل 30 میلیارد تومان تسهیالت برای 
دو پروژه سرمایه گذاری در این استان تخصیص یافت.
کیومرث کریمی در جمع خبرنگاران افزود: 10 میلیارد 
تومان به هتل شایان تبریز و 20 میلیارد تومان برای 
هتل چهار ستاره سالمی سراب اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: به دنبال برگزاری جلسه بررسی مسائل 
سرمایه گذاری گردشگری آذربایجان شرقی در معاونت 
اقتصادی استانداری، تعداد 30 پروژه گردشگری برای 
دریافت تسهیالت مورد نیاز معرفی شد که در نهایت با 

اعطای تسهیالت به 2 پروژه گردشگری فوق موافقت و 
اعتبار آن پرداخت شد.

فرهنگی،  میراث   کل  اداره  سرمایه گذاری  معاون 
ادامه  شرقی  آذربایجان  دستی  صنایع   و  گردشگری 
داد: در تداوم این رویکرد، تسهیالت 2 پروژه مجتمع 
گردشگری سایا لند به میزان 15 میلیارد تومان و تکمیل 
هتل رویال پاالس تبریز به میزان 9 میلیارد تومان از 
آستانه  در  نیز  تبصره 18 سال جاری  اعتبارات  محل 

دارد. قرار  پرداخت 
به گفته وی تسهیالت مورد نیاز سایر پروژه ها نیز به 
به  پرداخت  برای  و  شده  تصویب   اولویت  ترتیب 

شد. خواهند  معرفی  عامل  بانک های 

کشاورزی  بانک  بیمه ای  خدمات  کارگروه  رییس 
خوزستان با بیان اینکه کار بیمه زمین های کشاورزی و 
دام استان آغاز شده است، گفت: کشاورزان و دامداران 

خوزستانی محصول و دام خود را بیمه کنند.
بانک  بیمه ای  خدمات  کارگروه  رییس  آالله  محمد 
کشاورزی خوزستان با اشاره به انجام کشت های پاییزه 
در خوزستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری حدود 800 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت پاییزه 
و زمستانه می رود و از این رو از کشاورزان درخواست 

داریم تا نسبت به بیمه اراضی خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کار بیمه زمین های کشاورزی و دام 
استان آغاز شده است، ادامه داد: از همه کشاورزان و 

دامداران خوزستانی درخواست داریم اراضی کشاورزی 
و دام خود را در برابر خشکسالی، کم آبی و سایر حوادث 

غیرمترقبه مثل سیل بیمه کنند.
کشاورزی  بانک  بیمه ای  خدمات  کارگروه  رییس 
خوزستان گفت: سال زراعی گذشته حدود 80 هزار هکتار 
از گندمزارهای دیم خوزستان به علت خشکسالی و کم 
آبی نابود شد و بخشی دیگری از گندم دیم نیز باردهی 
ناچیزی داشتند و کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه 

کردند توانستند این خسارات را جبران کنند.
آالله عنوان کرد: دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
بیمه محصوالت  از حق  بخش کشاورزی، 55 درصد 

کشاورزی و دام را پرداخت می  کند.

افزایش ۳۰ درصدی تولید محصول دیم در کشور

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای دو پروژه گردشگری در آذربایجان شرقی

آغاز بیمه اراضی کشاورزی و دام در خوزستان

کرمان - رئیس اتاق کرمان گفت: آینده توسعه 
بنیان  دانش  اقتصاد  به  توجه  گرو  در  استان 
است و بایستی با میانبرهای دقیق به سمت 

رویم. پیش  موضوع  پربارترکردن 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
زاده  طبیب  سیدمهدی  کشاورزی،  و  معادن 
در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان، افزود: با 
توجه به نامگذاری سال و تاکید بر فعالیت های 
دانش بنیان می توان با همراهی همه به ویژه 
دانشگاهیان و اعضای شرکت های دانش بنیان 
نتایج ملموس تری را بگیریم. وی ادامه داد: 
در استان کرمان استاندار، نمایندگان مجلس و 
بنیان  دانش  اقتصاد  بر  فراوانی  تاکید  مدیران 
دارند که با توجه به اهمیت موضوع باید در این 
مسیر موانع برداشته شود و به سمت حل آنها و 

توسعه استان باشیم.
طبیب زاده، اظهار کرد: قوانین و مصوبات خوبی 
در کشور داریم که بسیار ضعیف اجرا می شوند 
به طوری که متوسط اجرای مصوبات کشور 25 
درصد است. در ادامه استاندار کرمان به تعداد 
کم شرکت های دانش بنیان در کرمان به عنوان 
یک ضعف اشاره کرد و گفت: به دلیل تعداد کم 
این شرکت ها مراجعات کمتری نیز به بانک ها 
و برخی مجموعه ها انجام می شود و به همین 
دلیل برخورد و همراهی با این شرکت  ها روان و 

آسان نیست.
محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه در حوزه دانش  
بهره  مند شد،  رسمی  کارشناسان  از  باید  بنیان 
تصریح کرد: بین شرکت  های دانش   بنیان و فناور 
تفاوت وجود دارد و باید هر بخش را در جای 
خود دید. وی پیشنهاد راه  اندازی مرکز مشاوره 
تامین  و  مالیاتی  در حوزه های حقوقی، مالی، 
اجتماعی برای شرکت های دانش  بنیان را مطرح 
کرد و افزود: موارد و مصادیق مشکالت در حوزه 
راهبردی  از طریق شورای  تا  اعالم  دانش بنیان 

فناوری پیگیری شود.
فداکار، ادامه داد: مشکل شرکت های دانش بنیان 
با بانک  ها، سازمان های تامین اجتماعی و امور 
مالیاتی متفاوت از سایر شرکت هاست که باید 
این  روسای  حضور  با  جداگانه ای  جلسات  در 
مجموعه ها بررسی و حل شوند. استاندار کرمان 
در پایان به ارائه مشاوره ها در حوزه های مختلف و 
برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت های 

دانش بنیان تاکید کرد.

رئیس اتاق کرمان: 

آینده توسعه کرمان 
در گرو توجه به اقتصاد

 دانش بنیان است
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اقلیم  دولت  واکنش  از  ساعت   24 هنوز 
از  سالح  ارسال  ادعای  به  کردستان 
گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان عراق به 
ایران نگذشته بود که روابط عمومی نیروی 
زمینی سپاه با انتشار اطالعیه ای از آغاز دور 
جدید حمالت موشکی و پهپادی به این 
منطقه در آن سوی مرزهای غربی کشور خبر 
آن،  پاسداران در  اطالعیه ای که سپاه  داد. 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا را نقطه آغاز این 
عملیات موشکی و محل پرتاب موشک ها 
موشک ها،  این  که  کرد  تاکید  و  اعالم 
تروریست های  باقی مانده  »مقرهای 
از  مناطقی  در  ایرانی  ضد  تجزیه طلب 
اقلیم شمال عراق« را نشانه رفته اند. این 
اقلیم  دولت  سخنگوی  است که  درحالی 
بیانیه ای  کردستان عراق دو روز پیش در 
ضمن درخواست از ایران برای پایان دادن 
به این حمالت، تاکید کرده است که چنین 
اقداماتی به حاکمیت عراق و اقلیم کردستان 
آسیب می زند و دولت اقلیم کردستان آن 
بین المللی و اصل  را نقض آشکار قوانین 
که  بیانیه  ای  می داند.  همجواری  حسن 
یک  ادعای  رد  راستای  در  مشخصًا  البته 
مقام دولت پیشین ایاالت متحده مبنی بر 
به  اقلیم کردستان  خاک  از  ارسال سالح 
ایران منتشر و در آن تاکید شده بود که آنچه 
چندی پیش از سوی جان بولتن مطرح 
شد، کذب بوده است. جوتیار عادل در آن 
بیانیه همچنین تاکید کرده بود که برخی 
رسانه های ایرانی اظهاراتی منسوب به جان 
بولتون را که در حال حاضر هیچ منصبی در 
آمریکا ندارد، منتشر کردند؛ اظهاراتی مبنی 
اسلحه  اقلیم کردستان  از طریق  اینکه  بر 
ایران قاچاق می شود. سخنگوی  به کشور 
دولت اقلیم کردستان با تاکید بر اینکه طرح 
این دست اتهامات تازگی ندارد و رد تام و 
این راستا مطرح شده،  تمام هر آنچه در 
اقلیم کردستان  دولت  بود که  اعالم کرده 

اجازه نخواهد داد که خاکش، خطری برای 
ایجاد کند. امنیت کشورهای همجوار 

تازه ای  دور  حالی  در  سپاه  زمینی  نیروی 
اقلیم  در  مناطقی  به  موشکی  حمالت  از 
کردستان را آغاز کرده که در حدود 2 ماه 
سپاه  سوی  از  مشابه  اقداماتی  گذشته، 
صورت  اقلیم کردستان  در  مواضعی  علیه 
گرفته است. عملیاتی که شاید بتوان نقطه 
آغازشان را 2 مهرماه در نظر گرفت؛ زمانی 
نیروی زمینی سپاه در  که روابط عمومی 
یگان های  عملیات  »آغاز  از  اطالعیه ای 
نیرو  این  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه 
برای انهدام مواضع گروهک های تروریستی 
و ضد ایرانی وابسته به استکبار جهانی در 
عملیاتی  داد.  خبر  عراق«  شمال  اقلیم 
سوی  از  اطالعیه  همان  در  آنچه  بنابر  که 
نیروی زمینی سپاه مورد تاکید قرار گرفته 
بود، واکنشی بود به اقداماتی که نیروهای 
مستقر در مناطقی از اقلیم کردستان، با عبور 
از مرزهای ایران به انجام رسانده و  »برخی 
پایگاه های مرزی جمهوری اسالمی را مورد 
بود که  این در حالی  حمله قرار داده اند.« 
حتی در همان اطالعیه دوم مهرماه نیروی 
زمینی سپاه نیز تاکید شده بود که واکنش 
نیروهای مستقر در خاک اقلیم کردستان 
رزمندگان  قاطع  »پاسخ  سپاه  آنچه  به 
مگر  نبود،  چیزی  توصیف کرده،  اسالم« 
»فرار توام با برجا گذاردن تلفات« از سوی 
نیروهایی که هدف حمالت موشکی سپاه 
قرار گرفتند. نیروی زمینی سپاه که همان 
انتشار  از  پس  نیز  پیش  ماه   2 حدود 
اقدام  در پی نخستین  اطالعیه  نخستین 
موشکی علیه مواضعی از اقلیم کردستان در 
مدت اخیر، تاکید کرده بود که این عملیات 
موشکی تا زمانی که »امنیت پایدار مرزی 
ایران« تضمین و »تروریست های جنایتکار 
متجاوز«، تنبیه شوند، ادامه خواهد داشت. 
روندی که البته نقطه پایانی آن در اطالعیه 

مقام های  کردن  »مسئولیت پذیر  سپاه، 
اقلیم در قبال مقررات بین المللی و وظایف 
قانونی خود« عنوان و تاکید شده بود که 
»اطالعات تکمیلی متعاقبًا به آگاهی رسانده 

شد.« خواهد 

اما شاید نخستین اقدام محکم و جدی 
این مواضع در  نیروی زمینی سپاه علیه 
پس  هفته  یک  از  اقلیم کردستان کمتر 
با  مهرماه  دوم  روز  اطالعیه  آن  انتشار  از 
عملیاتی سنگین از سوی سپاه رقم خورد. 
عملیاتی که 6 مهرماه امسال ابتدا برخی 
خبرگزاری های نزدیک به این نهاد نظامی-
امنیتی با انتشار عکس ها و ویدئوهای از 
»پرتاب موشک های نقطه زن و پهپادهای 
مقر  »چندین  به سوی  سپاه  انهدامی« 
اقلیم  در  تجزیه طلب«  تروریست های 
کردستان، از آتش سنگینی گزارش کردند 
حمزه  قرارگاه  در  مستقر  نیروهای  که 
نیروی زمینی سپاه واقع  سیدالشهدا)ع( 
در ارومیه به این ترتیب به سوی مناطقی 
در  و  غربی گشوده اند  همسایه  کشور  از 
ادامه فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز آن را 
تایید کرد. عملیاتی که به گفته سردار محمد 
پاکپور در آن »73 فروند موشک بالستیک 
زمین به زمین و ده ها فروند پهپاد انهدامی 
به طور دقیق به مواضع و اهداف مورد نظر 
تروریست ها  فعالیت  و  استقرار  محل  در 
اصابت و منجر به انهدام کامل آن ها شده  
نیروی  عمومی  روابط  همچنین  است.« 
از  که  دیگر  اطالعیه ای  انتشار  با  زمینی 
قضا در سطور نخست به آنچه حدود 4، 
مهرماه  دوم  روز  اطالعیه  در  قبل  روز   5
ارجاع می داد،  بود،  نهاد مطرح شده  این 
به این ترتیب از »آغاز عملیات آتش باری 
و حمالت توپخانه ای علیه بخش هایی از 
اقلیم کردستان« حکایت داشت. حکایتی 
که راوی عملیات 6 مهرماه سپاه بود و در 
حالی در این حدود 2 ماه با واکنش هایی 

دولت  سوی  از  به تازگی  آنچه  جمله  از 
اقلیم کردستان صورت گرفت، همراه شد 
که حاال دور تازه این عملیات موشکی نیز 

واکنش برانگیز شده است. 

تحوالت  آخرین  در  اما  اساس  این  بر 
که  عملیاتی  به  واکنش  در  مشخصًا  و 
اولیه  ساعات  »از  سپاه،  زمینی  نیروی 
آبان ماه« آغاز کرد  بامداد روز دوشنبه، 30 
تا »در ادامه  انهدام  مقرها و مراکز توطئه، 
استقرار، آموزش و سازماندهی گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم 
مانده  باقی  مقرهای  برخی  عراق،  شمال 
هدف حمالت  را  جهانی  استکبار  مزدوران 
سنگین موشکی خود قرار دهد«، فرمانده 
حمالت  جدید  دور  بیانیه ای  در  سنتکام 
در  تروریست ها  مقر  به  پاسداران  سپاه 
اقلیم شمال عراق را »غیرقانونی« خواند و 
آن را »محکوم« کرد. مایکل اریک کوریال 
که روز گذشته با انتشار اطالعیه از طریق 
حساب کاربری سنتکام در توییتر، تاکید 
را  غیرنظامیان  حمالت،  »این  که  کرد 
به خطر اندخته و استقالل عراق را نقض 
عملیات  شد که  مدعی  همچنین  کرده« 
موشکی اخیر سپاه، »امنیت و ثبات عراق 
و خاورمیانه را که به سختی به دست آمده، 
به مخاطره می اندازد.« این در حالی است 
که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه نیز 
در بخشی از نشست خبری هفتگی خود 
به این مهم پرداخت و با تکرار موضع سپاه 
در ارتباط با فعالیت گروه های تروریستی و 
تجزیه طلب در نواحی مرزی ایران و عراق، 
ابراز امیدواری کرد که »دولت مرکزی عراق با 
بسط حاکمیت و استقرار نیروهای مرزبانی 
و نظامی خود در طول مرزهای مشترک دو 
کشور، مانع فعالیت گروه های تروریستی و 
تجزیه طلب شود.« اقدامی که به این دلیل 
ناصر  به گفته  است که  ایران  انتظار  مورد 
کنعانی در آن صورت، »جمهوری اسالمی 
مجبور نمی شود برای دفع تهدیدات علیه 
دیگری  بازدارنده  اقدامات  به  دست  خود 

بزند.« 

در  دیروز  فرمانده کل سپاه هم  جانشین 
حاشیه همایش جایگاه علم و فناوری در 
به  حمله  از  »پیش  مقدس، گفت:  دفاع 
هم  اقلیم کردستان،  در  تروریست ها  مقر 
به طرف های عراقی و هم به دولت اقلیم 
وقتی  تا  بودیم که  داده  کردستان هشدار 
در  و کشور  اسالمی  انقالب  دشمنان  که 
آن  منشا  از  و  النه کرده  آنها  داخل خاک 
برسد،  آسیب  ما  و کشور  مردم  به  النه ها 
به آنها حمله کرده و نابودشان می کنیم.« 
سردار علی فدوی گفت: »دولتمردان عراق 
بلیه  این  باید  اقلیم کردستان  و حاکمان 
را از داخل خاکشان بیرون کنند. ما برای 
و  داده ایم  جا ن ها  عراق  ارضی  تمامیت 
قطعًا خدشه ای به تمامیت ارضی عراق وارد 
نمی کنیم.« اما در حالی که برخی ناظران و 
کارشناسان از دقیق نبودن چنین عملیاتی 
است  ممکن  معتقدند که  و  سخن گفته 
اسنادی که در اختیار جمهوری اسالمی قرار 
دارد، کفایت نکند، فدوی این احتمال را رد 
کرد و گفت: »پیش از اقدام و حمله نظامی 
باشیم  داشته  اطالعاتی  اشراف  ابتدا  باید 
باشیم،  نداشته  اطالعاتی  اشراف  اگر  و 
نمی توانیم به اقدام نظامی داشته باشیم 
اما در حمله شب گذشته 100 درصد اشراف 

داشتیم«. اطالعاتی 

نیروی زمینی سپاه از آغاز دور تازه حمالت موشکی و پهپادی به مواضعی در اقلیم کردستان عراق خبر داد؛

حمالت موشکی و پهپادی سپاه به اقلیم کردستان 
سخنگوی وزارت امور خارجه از دولت مرکزی عراق و مسئوالن اقلیم کردستان خواست که از فعالیت گروه های 
تروریستی و تجزیه طلب جلوگیری کنند

روزنامه »جهان صنعت« 
توقیف شد

روزنامه  توقیف  از  میزان  تلگرامی  کانال 
جهان صنعت خبر داد. به گزارش این کانال 
تلگرامی وابسته به خبرگزاری میزان، روزنامه 
»جهان صنعت« در نشست فوق العاده امروز 
هیات نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود 
مرجع  به  آن  پرونده  و  توقیف  مطبوعات، 

ارجاع شد. قضایی 

افت سطح سواد کودکان
آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاونت  سرپرست 
المللی  بین  آزمون  نتایج  به  استناد  با  پرورش  و 
برای  اذعان کرد:  سواد کودکان،  افت سطح  و  پرلز 
شناخت  افزایش  و  جهانی  میانگین  به  رسیدن 
دانش آموزان نسبت به پدیده های پیرامون، توسعه 

دارد. ضرورت  کتابخوانی  فرهنگ 
کالسی  کتابخانه  تجهیز  طرح  ایسنا،  گزارش  به 
از  »حضرت«  دبستان  در  مهربان«  »یار  عنوان  با 
صورت  به  پاکدشت  شهرستان  تپه  قرمز  روستای 
کلید  کشور  استان   32 از  مدرسه   32 با  همزمان 

خورد.
ارشد شهری  با حضور مسئولین  این مراسم که  در 
نجفی،  شد؛  برگزار  شهرستان  این  روستایی  و 
این  اظهار کرد:  ابتدایی  آموزش  سرپرست معاونت 
طرح با هدف اجرای صحیح برنامه درسی و اهداف 
ساحتی  تمام  تربیت  تحقق  و  بنیادین  تحول  سند 
معاونت  های  برنامه  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
قرار  معاونت  این  کار  دستور  در  ابتدایی  آموزش 

گرفت.
افزود:  طرح  این  اجرایی  مراحل  توضیح  در  او 
کتاب های  از  تعدادی  بررسی  با  منتخب  کتب 
رویکردهای  و  اهداف  به  توجه  با  و  کودک  حوزه 
برنامه درسی دوره اول و دوم ابتدایی، متناسب با 
توسط یک  تربیت  و  تعلیم  ساحت های شش گانه 
تیم ارزیاب و با همکاری معاونت پرورشی، تربیت 
آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  و  بدنی 
فکری  پرورش  و کانون  پرورش  و  آموزش  وزارت 

شدند. انتخاب  نوجوانان،  و  کودکان 
به   استناد  با  ابتدایی  آموزش  معاونت  سرپرست 
سواد  سطح  افت  و  پرلز  المللی  بین  آزمون  نتایج 
میانگین  به  رسیدن  برای  کرد:  اذعان  کودکان، 
نسبت  دانش آموزان  شناخت  افزایش  و  جهانی 
کتابخوانی  فرهنگ  توسعه  پیرامون،  پدیده های  به 

دارد. ضرورت 
این طرح در سه  اجرایی  انداز  افزود: چشم  نجفی 
تا 1404( و  مرحله، طی سه سال تحصیلی )1401 
درگام  که  است  ابتدایی  دورۀ  کلیۀ کالس های  در 
)تعداد  مرزی   و  عشایری  روستایی،  مناطق  دوم 
دارد که  قرار  522 کالس درس( مدنظر   126 هزار 
نهادها  و  سازمانها  خیرین،  کمک  راستا  این  در 
معاونت  سرپرست  بود.  خواهد  ما  یاری رسان 
طرح  اجرایی  برنامه  تشریح  در  ابتدایی  آموزش 
 2( مطالعه  به  دقیقه  15تا20  اختصاص  کرد:  اظهار 
فارسی(  درس  کالس  در  هفته،  روز   3 در  کتاب 
خواندن  خوانی،  صامت  روش های  از  استفاده  و 
از  یکی  یا  و  معلم  توسط  مناسب  لحن  با  کتاب 
موضوع  با  رابطه  در  و گفتگو  بحث  و  دانش آموزان 

است. تاکید  مورد  کتاب 

احتمال ارائه برنامه هفتم 
توسعه به دولت
تا پایان آذرماه

تبصره های  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
امیدواریم  و  ارائه شده  به دولت   1402 بودجه سال 
دولت  به  آذر  پایان  تا  را  توسعه  هفتم  برنامه 
درباره  میرکاظمی  ایلنا، مسعود  به گزارش  برسانیم. 
و   1402 سال  بودجه  بررسی  درباره  بحث  این که 
مجلس  رئیس  و  است  زیاد  توسعه  هفتم  برنامه 
شورای اسالمی اعالم کرد تا برنامه هفتم به مجلس 
نیاید بودجه را بررسی نمی کند، بررسی این الیحه و 
بررسی  دو  است، گفت: هر  دولت چگونه  در  برنامه 
می شود، به دلیل این که در مجمع بررسی ها طوالنی 
شد، سیاست ها با تأخیر ابالغ شد اما در عین حال 
هر دو را جلو بردیم. رئیس  سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: تبصره های بودجه سال 1402 را به دولت 
فرستادیم. دولت می تواند نظر دستگاه ها را بخواهد 
و کار روی تبصره ها را آغاز کند و در عین حال برنامه 
پایان  تا  امیدواریم  و  می بریم  جلو  هم  را  هفتم 
آذرماه این برنامه را به دولت برسانیم. او درباره عدم 
نفت  کرد:  عنوان  نفتی،  درآمدهای  به  بودجه  اتکا 
منبع  ولی  است  بوده  بودجه  منابع  از  یکی  همیشه 
گذاشت  به کنار  را  آن  نمی شود  است،  نبوده  اصلی 
با  میرکاظمی  نیست.  این  هم  مسئوالن کشور  نظر 
نباید  نفت  از فروش  این که درآمد حاصل  بر  تاکید 
است  این  نظر  عنوان کرد:  برود،  جاری  بودجه  به 
طریق  از  و  برویم  مالیاتی  درآمدهای  سمت  به 
تأمین  دولت  جاری  هزینه های  درآمدها،  سایر 
کشور  در  سرمایه گذاری  برای  نفت  فروش  و  شود 
نیست که  این  داد: منظور  ادامه  او  یابد.  اختصاص 
نفت نفروشیم، نفت باید بفروشیم ولی باید تالش 
کنیم ارزش افزوده اش را باال ببریم و از خام فروشی 
ارزش  این که  سمت  به  برویم  و  کنیم  جلوگیری 
دولت  این  در  همین  برای  کنیم،  ایجاد  بیشتری 
 300 تولید  ظرفیت  با  پتروپاالیشی  پاالیشگاه   2
برای  و  شد  امضا  توافق نامه هایش  بشکه ای  هزار 
بشکه  هزار   600 تولید  انشاهللا  که  است  رفته  اجرا 
متن  سال  هر  این که  درباره  او  باشد.  کمک کننده 
الیحه بودجه منتشر و در اختیار عموم قرار می گرفت 
خواهد گرفت، گفت:  این کار صورت  نیز  امسال  آیا 
بله  بودجه در دولت تصویب شد  هنگامی که الیحه 
قطعا منتشر خواهد شد، یعنی هنگامی که الیحه به 
منتشر  تصویب کرد،  را  آن  و مجلس  رفت  مجلس 
زمانی  ما  البته  داد:  ادامه  میرکاظمی  شد.  خواهد 
هم که الیحه به دست مجلس رسیده باشد و اعالم 
وصول اعالم کند هم می توانیم آن را منتشر کنیم و 

می شود. ابالغ  شد،  قانون  هم که  زمانی 

جانشین فرمانده کل سپاه: 
پیش از حمله به مقر 
تروریست ها در اقلیم کردستان، 
هم به طرف های عراقی و هم 
به دولت اقلیم کردستان هشدار 
داده بودیم که تا وقتی که 
دشمنان انقالب اسالمی و کشور 
در داخل خاک آنها النه کرده و 
از منشاء آن النه ها به مردم و 
کشور ما آسیب برسد، به آنها 
حمله کرده و نابودشان می کنیم

مدیرکل دفتر حفاظت و 
حمایت سازمان منابع طبیعی 
کشور: بر اساس قانون، 
بهره برداری از معادنی که در 
جنگل ها، پارک های جنگلی، 
ذخیره گاه های منابع طبیعی، 
عرصه های جنگل کاری شده 
و عرصه هایی که در معرض 
فرسایش بادی و آبی هستند، 
ممنوع است و ما اجازه فعالیت 
معدنی در این عرصه ها را 
نخواهیم داد

گزارش روز

پیام خرب

|  
رنا

 ای
 |

سازمان منابع طبیعی به مزایده 5۰۰۰ معدن واکنش نشان داد 

ممنوعیت معدن کاوی در مناطق ممنوعه
موضوع مزایده 5000 هزار معدن در کشور از 
کارشناسان  انتقادهای  صمت،  وزارت  سوی 
محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته 
و در تازه ترین خبر سازمان منابع طبیعی هم به 
این واگذاری بزرگ، واکنش نشان داده است. 
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
وارد  انتقادات  به  واکنش  در  طبیعی کشور 
شده به واگذاری 5000 معدن به شرکت های 
خصوصی با بیان اینکه تمام معادن بر اساس 
قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: 
بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه 
هستند بنابراین فعالیت معدن  در این مناطق 
ممنوع است. به گزارش ایسنا، چندی پیش  
 5000 واگذاری  و  مزایده  بر  مبنی  اخباری 
به شرکت های خصوصی منتشر شد  معدن 
که به دلیل شیوه های بهره برداری در ایران و 
آسیب ها و مخاطراتی که برای محیط زیست 
به گفته  شد.  واقع  انتقاد  مورد  دارد،  همراه 
داخل  در  معادن  زیست،  محیط  فعال  یک 
گرفته اند.  قرار  طبیعت  ارزشمند  پیکره های 
آن ها در همجواری کوه ها، رودها، جنگل ها و 
مراتع هستند و برای به دست آوردن آن ماده 
معدنی باید پیکره طبیعی متالشی شود که در 
این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دست 
می دهند و این  5000 معدن به قدری گسترده 
است که تمام ایران را به صورت نقطه به نقطه 
در بر می گیرد. این عمل به معنای تحمیل  
5000 بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی و عامل 
تخریب محیط زیست به جامعه است و در 

این میان مقصد سود حاصل از معدن کاوی 
کامال نامشخص و مبهم است و این فعالیت 
تنها برای به سود رسیدن افرادی خاص است.

وارد  انتقادات  به  واکنش  در  مسعود جاللی 
شده نسبت به مزایده و واگذاری 5000 معدن 
مزایده  بیان کرد:   خصوصی  شرکت های  به 
فعالیت  شدن  مجاز  معنای  به  معدن   5000
مرتعی  عرصه های  در  معدن ها  این   تمام 
اساس  بر  باید  معادن  این  تمامی  نیست. 
قانون استعالم شوند و ما نیز باید براساس 
قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام 

بررسی کنیم. را  معادن 
او ادامه داد: بر اساس قانون، بهره برداری از 
جنگلی،  پارک های  جنگل ها،  در  معادنی که 
عرصه های  طبیعی،  منابع  ذخیره گاه های 
جنگل کاری شده و عرصه هایی که در معرض 
فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است 
و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه ها را 
نخواهیم داد. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت 
سازمان منابع طبیعی کشور گفت: بر اساس 
آن ها حذف  از  بسیاری  ضوابط 5000 معدن، 
مجوز  هم که  تعدادی  آن  با  و  خواهند شد 
سختگیرانه ای  برخورد  می گیرند،  فعالیت 
خواهیم داشت تا هم هنگام بهره برداری و هم 
بعد از بهره برداری تمام ضوابط رعایت شود.
او با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصه های 
جدی  مشکالت  از  یکی  طبیعی  منابع 
صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه 
تکنیک های بهره برداری از معادن بسیار قدیمی 

باطله ریزی و   از معادن  بهره برداری  هستند، 
ضایعات فراوانی را در عرصه های منابع طبیعی 
ایجاد می کند، یعنی به غیر از بحث تخریب 
بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، 
حجم زیادی از باطله های معدنی، عرصه های 

طبیعی را دچار مشکالت بسیاری می کند.
جاللی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این 
ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز 
فعالیت تمام 5000 معدن صادر نخواهد شد 
از مناطق کشور جزو مناطق  چراکه بسیاری 

ممنوعه از نظر بهره برداری هستند.
موارد  تمام  بررسی ها  این  در  داد:  ادامه  او 
معادن،  به  دسترسی  جاده های  همچون 
منابع آبی که در همجواری آن ها وجود دارد، 
چشمه ها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت 
... در کانون توجه قرار می گیرد. در  و  دارند 
آبخیزداری  فعالیت  مناطق  این  از  بسیاری 
انجام داده ایم و این مناطق بسیار مهم هستند. 
بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی 
را هرگز نخواهیم داد. مدیرکل دفتر حفاظت 
و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور افزود: 
و  احیا  صرف  دولت  هزینه های  از  بسیاری 
آبخیزداری  احداث  و  مناطق  این  بازسازی 
شده است و نمی توانیم در این عرصه ها به 
معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری 
از مناطقی که شرایط بهره برداری از آن ها وجود 

ندارد، مخالفت خواهد شد.
به  معدن   5000 مزایده  اینکه  بر  تاکید  با  او 
و  نیست  آن ها  فعالیت   مجوز  معنای صدور 

مزایده باید روند خاصی را طی کند، بیان کرد: 
یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی 
بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت 
مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در 

آن منطقه را نخواهد داشت.
جاللی اضافه کرد: حتی اگر تعداد این 5000 
معدن به 20 هزار هم برسد ما بررسی های خود 
را انجام می دهیم. ما نگرانی بابت بررسی این 
معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم 
باالی کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات 
کل منابع طبیعی استان ها درگیر پاسخگویی 
به این استعالم گیری ها هستند و ما باید تک 
به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه 
بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای 
خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام 

شود.
او با تاکید بر اینکه تمام استعالمات به دقت 
قوانین منابع طبیعی  و  بر اساس ضوابط  و 
بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به 
فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو 
موهبت های الهی هستند که در کشور قرار دارند 
اما الزم است که در شیوه و نوع بهره برداری 
از معادن تجدید نظر و اولویت های معادن در 

کشور تعیین شود.
ذخیره ای  معادن  اینکه  بر  تاکید  با   جاللی 
حفظ  نیز  آینده  نسل  برای  باید  هستند که 
به  نباید  بهره برداری  سیاست  گفت:  شوند، 
گونه ای باشد که هرچه معدن در کشور وجود 
بهره برداری  زمانی مشخص  در مدت   را  دارد 
کنیم و نسل آینده از این نعمت بی بهره شوند. 
نگهداری ها باید به صورتی باشد که نسل های 

دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.

ظهار نظر سرمربی تیم ملی بعد
از باخت ۶ – ۲ به انگلستان

کی روش: شجاع بودیم 
و جنگیدیم

تیم ملی ایران که در روزهای گذشته تحت 
اولین  در  بود  گرفته  قرار  حاشیه ای  فشار 
بازی خود در جام جهانی عملکرد ضعیفی از 
خود نشان داد و 6 بر 2 به انگلیس باخت. 
ملی  تیم  شکست  سنگین ترین  بازی  این 
همچنین  بود.  جهانی  جام  تاریخ  در  ایران 
پیش بینی  چه که  آن  با  ملی  تیم  ترکیب 
می شد متفاوت بود و کارشناسان هم از این 

تعجب کردند. ترکیب 
رقابت های  از  دیدار  دومین  که  بازی  این 
و   16 ساعت  بود،  قطر   2022 جهانی  جام 
خلیفه  بین المللی  ورزشگاه  در  دقیقه   30
برگزار  برزیلی  رافائل کالوس  داوری  به  و 
مجید  و  بیرانوند  بازی،   9 دقیقه  در  شد. 
همین  و  برخورد کردند  یکدیگر  با  حسینی 
اتفاق باعث شد دروازه بان تیم ملی مصدوم 
شود. همین اتفاق باعث توقف بازی برای 
بررسی  از  بعد  بیرانوند  شد.  دقیقه  چند 
کادر پزشکی به بازی برگشت اما به خاطر 
با سید  نامساعدش در دقیقه 18  وضعیت 
حسین حسینی تعویض شد. تا دقیقه 35، 
اما سانتر لوک  بازی بدون گل پیش رفت 
تیم  اولین گل  بلینگهام،  سر  ضربه  و  شاو 
ملی انگلیس را به دروازه نشاند. به 8 دقیقه 
موفق  و  زد  دوباره گل  انگلیس  نکشید که 
شد از ایران دو-هیچ جلو بیافتد. این گل با 
سانتر لوک شاو از روی نقطه کرنر و با ضربه 
سر مگوایر به ساکا و در آخر با ضربه پای 
ساکا وارد دروازه شد. این لحظه که انتظار 
می رفت نیمه اول به پایان خودش رسیده 
باشد، داور 14 دقیقه وقت تلف شده اعالم 
اضافه  وقت های  از  دقیقه  اولین  در  کرد. 
حمله انگلیس و در ادامه سانتر هری کین 
برای  استرلینگ  رحیم  پای  روی  ضربه  با 
در  شد.  حسینی  دروازه  وارد  بار  سومین 
دهمین دقیقه جهانبخش با ضربه روی پا 
از باالی دروازه پیکفورد به بیرون زد. را  توپ 

تا به اینجا ایران 3 گل خورده بود تا این که 
در دقیقه 62، حرکت در عرض ساکا درون 
وارد  او  پای  بغل  ضربه  و  جریمه  محوطه 
4 گل  به  اختالف  تا  شد  انگلیس  دروازه 
باالخره  ایران  بازی   65 دقیقه  در  برسد. 
موفق شد اولین گل خود را به ثمر برساند؛ 
قلی زاده به طارمی پاس داد و ضربه طارمی 
دروازه  وارد  دروازه  افقی  تیر  به  برخورد  با 
انگلیس شد. 7 دقیقه پس از گل اول ایران 
رشفورد گل پنجم انگلیس را نثار تیم ملی 
دقیقه 77 سعید عزت اللهی  در  ایران کرد. 
که  داد  عمق  در  پاس  طارمی  مهدی  به 
دروازه  کنار  از  طارمی  ضربه  با  متاسفانه 
آخر  دقیقه  در  رفت.  بیرون  به  انگلیس 
نیمه دوم، گریلیش ششمین گل این تیم 
ادامه  در  تیم کی روش کرد.  دروازه  وارد  را 
اعالم کرد.  شده  تلف  وقت  دقیقه   10 داور 
در نهمین دقیقه وقت اضافه یک موقعیت 
ایجاد  آزمون  سردار  سمت  از  تک  به  تک 
به  و  برخورد کرد  پیکفورد  با دست  شد که 
این  داور  بعد  دقیقه  خورد. سه  دروازه  تیر 
پنالتی  اعالم  ویدیویی  داور  با کمک  دیدار 
کرد. در ادامه مهدی طارمی ضربه پنالتی را 
وارد دروازه کرد و  برخالف جهت دروازه بان 
این بازی با نتیجه 6 بر 2 به نفع اینگلیس 

رسید. پایان  به 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران، 
بعد از این شکست اظهار کرد: »ما تا آخرین 
توان جنگیدیم و شجاع بودیم. آن چه در 
توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم. هنوز 
در  دیگر  بازی  دو  ما  و  نشده  تمام  چیزی 
که  می کنیم  تالش  و  داریم  جهانی  جام 
بگذاریم.«  سر  پشت  را  آن ها  موفقیت  با 
طارمی هم پس از بازی به خبرنگاران گفت: 
»ما تمام تالش خود را انجام دادیم و هر 
نمایش گذاشتیم.  به  می توانستیم  چه  آن 
را  عملکردم  بهترین  کردم  سعی  هم  من 
بود  توانم  پیاده کنم و هر چه در  در زمین 
در زمین پیاده کردم. انگلستان تیم بسیار 
خوبی بود و آن ها شخصیت خوبی داشتند. 
جهان  تیم های  بهترین  از  یکی  تیم  این 
نمایش  به  ما  برابر  را  خوبی  بازی  و  است 
گذاشتند. ما هنوز 2 بازی دیگر در این جام 

نرسیده است.« پایان  به  داریم و چیزی 
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همچنان  مرده،  گاومیش های  الشه  بوی 
می رسد.  مشام  به  هورالعظیم  اطراف  در 
بعضی شان همین یکی دو ماه پیش به گل 
نشسته یا از بی آبی مرده اند. اسکلت های پنج 
گاومیش، که در بیرون شهر »ُرفِیع« از توابع 
از تابستان گرم و  هویزه بجا مانده، حکایت 
گذشته  هورنشینان  بر  که  دارد  جانفرسایی 

است.
هزار   300 با  هورالعظیم  مرزی  تاالب 
تاالب های  بازمانده  آخرین  وسعت،  هکتار 
پناهگاه های  مهمترین  از  و  بین النهرین 
که  است  گاومیش داری  و  مهاجر  پرندگان 
شده. نفت  استخراج  و  سدسازی  قربانی 

رفیع  اهل  دامداران  از  سواری«  »رحیم 
زیادی  تلفات  »در 2 سال گذشته  می گوید: 
 6 پارسال  داشتیم.  گاومیش هایمان  در 
گاومیشم سقط جنین کردند و 13 گاومیش 
را به دلیل بی آبی و خشک شدن هورالعظیم 
گاومیش  پنج  هم  امسال  دادم.  دست  از 
تلف شدند که آخرینشان مهرماه بود. با این 
وضعیت مجبور شدیم تعدادی از گاومیش ها 

بفروشیم.« را 
کنار  در  طویله اش  کپرهای  رحیم«  »حجی 
خردادماه  از  را  هورالعظیم  در  »أبوالبوه«  نهر 
ترک کرده و با حدود 150 گاومیش به شهر 
رفیع کوچ کرده است. شهر تاالبی کوچکی که 
شغل اصلی اهالیش گاومیش داری است و 
نیمی از 20 هزار راس گاومیش هورالعظیم در 

زندگی می کنند. آن  اطراف  روستاهای 
آب  به  هور  اهالی  »زندگی  می گوید:  او 
ما  معیشت  نباشد  آب  اگر  و  است  وابسته 
داشت  خواهیم  دامداری  نه  می رود؛  بین  از 
برای  نی  حتی  صیادی.  و  کشاورزی  نه  و 
کسب  آن  با  درآمدی  که  نداریم  بوریابافی 
اغلب  هورالعظیم  شدن  خشک  با  کنیم. 
گاومیش دارهای این منطقه که هر کدامشان 
صد تا دویست گاومیش دارند با دام هایشان 
رفته اند  هم  خانوار  سه  کوچ کردند.  شهر  به 
کنار رودخانه کارون در مسیر خرمشهر ساکن 

شده اند.«
بعد  مشکالت گاومیش داری  به  دامدار  این 
می کند:  اشاره  هم  هورالعظیم  خشکی  از 

»قبال هورالعظیم آب و علوفه دام ها را تامین 
از  را  غذای گاومیش ها  وعده  دو  و  می کرد 
هور،  شدن  خشک  با  اما  می دادیم  نیزارها 
علوفه ای هم نمانده. از طرفی سهمیه خوراک 
مثل  هم  نیشکر  تفاله  و  قطع شده  دام مان 
قبل مجانی نیست. به خاطر همین مجبوریم 
ماهی شش، هفت میلیون علوفه و سبوس 
بخریم که اینها دامداری را خیلی سخت کرده 
 56 تلفات گاومیش ها  برای  پارسال  است. 
میلیون تومان خسارت دادند که بسیار کمتر 
از قیمت آنهاست. امسال هم با اینکه دام ها را 
بیمه کردیم، هنوز خسارتی پرداخت نکرده اند. 
برای  مه پاش  و  تانکر  چند  جهاد کشاورزی 
خنک کردن گاومیش ها داده که مشکل ما را 
حل نکرده، چون گاومیش به خاطر طبیعتش 
باید در آب باشد. آیا ما دولتی نداریم که به 
داد مردم برسد؟ شکایتمان را به کدام مسئول 

ببریم؟«

سهم آب و سهم نفت
و  سبزرنگ  لجن زار  حاال  »أبولبوه«  نهر 
متعفنی از فاضالب و زهاب است. نهری که 
یکی از 13 انشعاب کرخه به هورالعظیم است 
و تا چند ماه پیش یک هزار راس گاومیش 
در کنارش خانه داشتند. حاال گاومیش ها نه 
آبتنی  آن  در  نه  و  بخورند  را  آبش  می توانند 

کنند.
رفیع  اهل  کشاورزان  از  سواری«  »مدین 
می گوید: »ابوالبوه قبال جاری بود اما حاال آبی 
نمانده و بیشتر دامداران بعد از تلفات زیادی 
که دادند از اطرافش مهاجرت کرده و به شهر 
برگشته اند تا از آب لوله کشی شهری -که آن 
هم دائمی نیست- استفاده کنند. عده ای هم  
اطراف خرمشهر و نزدیک مزارع نیشکر کوچ 
کرده اند. آب ابوالبوه و چاله های هور، حالت 
اسیدی و مسموم پیدا کرده. گاومیش ها از 
فرط تشنگی از این آب های آلوده می خورند 
و در جا می میرند که موارد متعددی از تلفات 

به همین دلیل بوده است.«
او تاکید می کند: »مردم منطقه از گذشته های 
کشاورزی،  گاومیش داری،  کارشان  دور 
صیادی و حصیربافی است. آب که بود، همه 
خشک  با  بود.  گرم  زندگی مان  به  سرمان 

از  را  اینها  همه  هورالعظیم،  و  کرخه  شدن 
متروکه  زیادی  روستاهای  دادیم.  دست 
شده اند. حاال کشاورزان هم مانده اند چه کنند. 
دو سال است کشاورزی هم نداریم. خیلی ها 
زمین هایشان را شخم زدند و بذرپاشی کردند 
به امید آب، ولی آبی نیست. چند روز پیش 
اما  شده  رهاسازی  سد کرخه  از  آبی  گفتند 
همان هم در باالدست برداشت شد و سهمی 
هم  منطقه  نفتی  شرکت های  نرسید.  ما  به 
حتی  و  نکردند  حل  مردم  از  مشکلی  هیچ 
استخدام  هم  را  شهر  تحصیل کرده  جوانان 
کمی  سهمیه  سوسنگرد  و  هویزه  نمی کنند. 
که  رفیع  به  اما  داشتند  استخدام ها  در 
نزدیک ترین شهر به میادین نفتی است، هیچ 

نرسید.« سهمیه ای 

»مه پاش« بجای »هور«
آبی  اعتراضات  پارسال،  تابستان 
و  هورالعظیم  شدن  خشک  با  خوزستان که 
مرگ گاومیش ها آغاز شده بود، چندین شهر 
به ویژه در  ادامه خشکسالی  با  را فراگرفت. 
دشت  )حمیدیه،  کرخه  رودخانه  جنوب 
آزادگان و هویزه(، مسئوالن، ممنوعیت کشت 
تابستانه، بیمه دام ها و توزیع »مه پاش« را به 

کردند. اعالم  راهکار  عنوان 
بهبود  معاون  نیرومند،  عبداالمیر  که  آنطور 
خوزستان  جهاد کشاورزی  دامی  تولیدات 
کرخه  حوضه  »در  است:  داده  گزارش 
گاومیش داران  به  مه پاش  سیستم   411
آنها  از  دستگاه   108 که  یافته  اختصاص 
او  است.«  هویزه  شهرستان  به  مربوط 
حوضه  در  بیمه شده  گاومیش های  تعداد 
عنوان  راس   161 و  هزار   38 را  کرخه 
مربوط  راس   209 و  هزار  هفت  می کند که 

است. هویزه  شهرستان  به 
و  امسال  تابستان  »در  می گوید:  نیرومند 
کرخه،  حوضه  در  کم آبی  بحران  با  همزمان 
75 راس گاومیش به دالیل مختلف اعم از 
مشکل کم آبی، سوءتغذیه، بیماری های دامی 
و... تلف شده اند. همچنین از ابتدای تابستان 
راس   46 خسارت  امسال  مهرماه   6 تا 
گاومیش پرداخت شده و برای 29 راس نیز 
پرونده تشکیل شده است. از این تعداد 24 

راس مربوط به شهرستان هویزه بوده و برای 
است.« تشکیل شده  پرونده  نیز  راس   13

بن بست مدیران خشکسالی
رفیع  محمد سواری، عضو شورای شهر 
400 پرونده  از  اما می گوید: »پارسال بیش 
تشکیل شد  رفیع  در  تلفات گاومیش  برای 
جهاد  دام  امور  شد.  رد  آنها  از  بسیاری  که 
 100 از  بیش  را  تلفات  تعداد  کشاورزی 
با پافشاری و  نهایت  راس اعالم کرد که در 
راس   83 برای  داشتیم  که  پیگیری هایی 
می شود  تعلق گرفت. گفته  خسارت  جبران 
بوده  راس   50 تا   40 حدود  امسال  تلفات 
از  خیلی  نداریم.  آنها  از  دقیقی  آمار  که 
دارند.  اعتراض  خسارت  پرداخت  به  مردم 
چند نفری هم از شورای شهر به عنوان یکی 
حالیکه  در  شکایت کردند،  امضاکنندگان  از 
عهده  به  را  محلی  دامداران  تایید  فقط  ما 
تلفات  تایید  برای  امکاناتی  و  داشتیم 

نداشتیم.«
راهکار  را  مه پاش  سیستم های  نصب  او 
و  نمی داند  خشکسالی  از  عبور  برای  خوبی 
می گوید: »تعداد مه پاش ها کم و محدود بود 
و به خیلی ها نرسید. در حالی که گاومیش ها 
گرمای  در  به خصوص  می خواهند،  زیاد  آب 
تابستان. از طرفی علوفه هم بسیار گران شده 
و با قیمت آزاد خریداری می کنند چون هم 
نیزارهای تاالب خشک شده و هم دو سال 

استفاده  برای  کاهی  و  نداشتیم  کشاورزی 
است.« نمانده  دام ها 

اشاره  هم  دام ها  بیمه  مشکالت  به  سواری 
می کند: »گفتند دام ها را بیمه کنید، مردم هم 
بیمه کردند اما کارشناسان بیمه در زمان بروز 
تلفات یا با تاخیر می آیند یا اصال نمی آیند. این 
مسئله را چندین بار گزارش و پیگیری کردیم اما 
هنوز حل نشده و باعث شده که خسارت های 
دامداران تایید نشود. یکی از دامداران مجبور 
شد دو شبانه روز در کنار الشه گاومیشش در هور 
نگهبانی بدهد و منتظر کارشناس بیمه بماند، آن 
هم با خطراتی که از نظر امنیت جانی و حمله 

حیوانات وجود داشت.«
می کند:  تصریح  شهر  شورای  عضو  این 
در  را  دام هایشان  قبال  که  »گاومیش دارها 
دلیل  به  می کردند  نگهداری  روستاها  و  هور 
خشکی هور، ناچار به شهر رفیع برگشتند که 
شهرداری  برای  فضوالت  جمع آوری  نظر  از 
اهالی  از  بعضی  و  شده  مشکل ساز  آبفا  و 
عمومی  سالمت  به خاطر  هم  ندارند  دام  که 
آنقدر  را  دام ها  مشکالت  شده اند.  شاکی 
گفتیم و حل نشد که دیگر برای همه تکراری 
هم  منطقه  کشاورزی  مسئله  حاال  و  است 
آبی که  بزرگی تبدیل شده. چون  به چالش 
اخیرا از سد کرخه رهاسازی کردند به خوبی 
توزیع نمی شود و هیچ سهمی به رفیع که در 
انتهایی ترین قسمت رودخانه است نمی رسد. 
این در حالیست که مسئوالن به اهالی اعالم 
وجود  پاییزه  برای کشت  محدودیتی  کردند 
ندارد و مردم هم زمین هایشان را آماده سازی 
نیامده  آبی  حاال  تا  اما  بذرپاشی کرده اند  و 

است.«

گام به گام تا بحران
از  وسیعی  بخش های  شدن  خشک 
را  گسترده ای  آتش سوزی های  هورالعظیم، 
دنبال داشت،  به  امسال،  تابستان  ابتدای  از 
به طوری که دود غلیظ ناشی از آن در برخی 
روزها تا شش شهرستان در خوزستان را فرا 

می گرفت.
حفاظت  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
محیط زیست استان خوزستان سطح آب دار 
هورالعظیم را کمتر از 40 درصد عنوان می کند 

است. مرطوب  فقط  قسمت ها  بعضی  که 
هورالعظیم  »حقابه  می گوید:  موال  سیدعادل 
در سال آبی گذشته تامین نشده و با توجه 
به شرایط فعلی که آبی وارد تاالب نمی شود 
و آغاز کشت پاییزه، نگرانی از بحرانی تر شدن 

وضعیت این تاالب وجود دارد.«
را  هورالعظیم  زیستگاهی  شرایط  او 
»هیچ  می کند:  توصیف  نامطلوب 
هورالعظیم  حقابه  تامین  برای  برنامه ای 
حالی  در  نشده،  اعالم  آینده  ماه های  در 
پرندگان  و مهاجرت  زندگی زیستمندان  که 
همین  در  دارد.  بستگی  آب  وجود  به 
به  گزارشات  و  انجام  پیگیری هایی  راستا 
نتیجه  به  هنوز  اما  شده  ارائه  باال  مراجع 
نرسیده و سازمان های متولی کنترلی روی 

ندارند.« باالدست  برداشت های 

تشنگی سهم هور
درصد   67 کرخه  آبریز  حوضه  آبدهی 
نیز  کرخه  سد  ذخیره  و  داشته  کاهش 
ارتفاع  از  مترمکعب  میلیون   -670 در 
حداقلی )تراز نیروگاه( است. البته اطالعی 
در  سیمره  سد  در  آب  ذخیره  وضعیت  از 
نیرو  وزارت  نیست.  موجود  باالدست کرخه 
خشکسالی  بهانه  به  گذشته  سال  دو  در 
حقابه  مسئولیت  از  سدها  بودن  خالی  و 
آیا  است.  کرده  خالی  شانه  هورالعظیم 

می ماند؟ تشنه  همچنان  هورالعظیم 

بیش از چهل هزار گاومیش تشنه در جنوب کرخه، دومین پاییز خشک را سپری می کنند

بی آباِن هورالعظیم
مدین سواری، کشاور اهل رفیع: آب ابوالبوه و چاله های هور، اسیدی و مسموم شده. گاومیش ها از فرط تشنگی از این 

آب های آلوده می خورند و در جا می میرند
حجی رحیم، دامدار رفیع: قبال هورالعظیم آب و علوفه دام ها را تامین می کرد و دو وعده غذای گاومیش ها را از نیزارها 

می دادیم اما با خشک شدن هور، علوفه ای هم نمانده

افزایش 87 درصدی 
مرگ های منتسب 

به آلودگی هوا 
در سال گذشته 

اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رئیس 
انجام  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
اثرات  »کمی سازی  برای  مطالعه ای 
آالینده  به  منتسب  اقتصادی  و  بهداشتی 
سال  در  گفت:   »2.5  PM معلق  ذرات 
منتسب  مرگ های  همه  تعداد   1400
معلق  ذرات  با  مدت  طوالنی  مواجهه  به 
به  نسبت  درصد   87 از  بیش   PM2.5

است. یافته  افزایش   1399 سال 
داد:  توضیح  ایسنا  به  شاهسونی  عباس 
اهواز،  تهران،  شهر   27 در  مطالعه  این 
ایالم،  اصفهان،  شیراز،  تبریز،  مشهد، 
کرج،  اراک،  خرم آباد،  همدان،   سنندج، 
ارومیه،  یزد،  شهرکرد،  آبادان،  کرمانشاه، 
قم،  زابل،  بیرجند،  قزوین،  کرمان،   
زاهدان  و  اردبیل  بوشهر،  زنجان،  بجنورد، 
 35 حدود  جمعیت  با   1400 سال  در 

است. شده  انجام  نفر  میلیون 
نبودن  به سوالی درباره علت  او در پاسخ 
مطالعه،  این  در  کشور  شمالی  شهرهای 
توضیح داد: در شهرهای شمالی علی رغم 
ایستگاه سنجش کیفیت هوا وجود  اینکه 
نداشتیم  پیوسته  و  معتبر  داده  اما  دارد 
با شواهد فرق  ما  به  ارائه شده  آمار  یا  و 
این  شد  سبب  موضوع  این  که  داشت 

نگیرند. قرار  مطالعه  در  شهرها 
او افزود: بر اساس این مطالعه مشخص 
ذرات  غلظت  میانگین   1400 سال  در  شد 
معلق PM2.5 در 27 شهر ذکر شده بیش 
از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت 
از  بیش  و  مترمکعب(  در  )5میکروگرم 
میکروگرم   12( ملی  استاندارد  برابر   2.5
سال  در  همچنین  است.  مترمکعب(  در 
میانگین  روز   242 میانگین  طور  به   1400
در   PM2.5 معلق  ذرات  روزانه  غلظت 
از رهنمود روزانه  باالتر  27 شهر ذکر شده 
میکروگرم   15( بهداشت  جهانی  سازمان 
باالترین  که  است  بوده  مکعب(  متر  در 
تعداد روزها مربوط به مشهد با 357 روز 
شهر  در  است.  بوده   1400 سال  طی  در 
غلظت  میانگین  روز   355 نیز  تهران 
از  باالتر   PM2.5 معلق  ذرات  روزانه 
بهداشت  جهانی  سازمان  روزانه  رهنمود 

است. بوده 
آلودگی  به  منتسب  مرگ های  درباره  او 
میانگین  عنوان کرد:   ،1400 سال  در  هوا 
مواجهه  به  منتسب  کل  مرگ  تعداد 
در   PM2.5 معلق  ذرات  با  مدت  طوالنی 
شهر   27 در  سال   30 از  باالتر  بزرگساالن 
در  است.  بوده  نفر   20837 مطالعه  مورد 
میانگین  طور  به  قبل  در سال  تهران  شهر 
مواجهه  به  منتسب  نفر   6398 مرگ 
 PM2.5 معلق  ذرات  با  مدت  طوالنی 
است. نتایج نشان می دهد در سال 1400 
به طور میانگین جزء مرگ کل منتسب به 
ذرات معلق در کشور برابر با 12.59 درصد 
شهرهایی  در  منتسب  جزء  این  است که 
و  اصفهان  زابل، کرج،  تهران،  اهواز،  نظیر 
و  و  شهری  هوای  آلودگی  با  که  دزفول 
از  باالتر  درگیر هستند،  غبار  و  پدیده گرد 

است. کشوری  میانگین 
اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رئیس 
به  مرگ  تعداد  گفت:  بهداشت،  وزارت 
ریوی  انسداد  مزمن  بیماری های  علت 
با ذرات  منتسب به مواجهه طوالنی مدت 
1400 در شهرهای  معلق PM2.5 در سال 
نفر   574 میانگین  طور  به  مطالعه  مورد 
طور  به  نیز  تهران  شهر  در  است.  بوده 
میانگین تعداد مرگ به علت بیماری های 
مواجهه  به  منتسب  ریوی  انسداد  مزمن 
 PM2.5 معلق  ذرات  با  مدت  طوالنی 
 1400 در سال  است.  بوده  نفر   120 تعداد 
از  ناشی  ومیر  مرگ  با  مرتبط  هزینه های 
 225 ریوی  انسداد  مزمن  بیماری های 

است. شده  زده  تخمین  دالر  میلیون 
سال  در  مرگ  تعداد  میانگین  افزود:  او 
بزرگساالن  در  ریه  سرطان  علت  به   1400
شهر   27 مجموع  در  سال   30 از  باالتر 
نفر   513 میانگین  طور  به  مطالعه  مورد 
بود. در شهر تهران به طور میانگین مرگ 
مواجهه طوالنی مدت  به  نفر منتسب   161
سرطان  علت  به   PM2.5 معلق  ذرات  با 
1400 هزینه های  بوده است. در سال  ریه 
سرطان  از  ناشی  میر  و  مرگ  با  مرتبط 
شده  زده  تخمین  دالر  میلیون   201 ریه 
و  مرگ  اقتصادی  خسارت  میزان  است. 
به  منتسب  ریه  از سرطان  ناشی  میرهای 
از  بیشتر  نحو چشمگیری  به  هوا  آلودگی 

است.  بوده  قبل  سال  پنج 
به گفته او در سال 1400 در مجموع هزینه 
علل  همه  از  ناشی  میر  و  مرگ  با  مرتبط 
مقدار   PM2.5 معلق  ذرات  به  منتسب 
هزار   227 )معادل  دالر  میلیارد   8.17
این  است.  شده  برآورد  تومان(  میلیارد 
 90 از  بیش   1399 سال  به  نسبت  مقدار 

است. یافته  افزایش  درصد 

در دو سال گذشته تلفات 
زیادی در گاومیش هایمان 

داشتیم. پارسال 6 گاومیشم 
سقط جنین کردند و 13 

گاومیش را به دلیل بی آبی 
و خشک شدن هورالعظیم 
از دست دادم. امسال هم 

پنج گاومیش تلف شدند که 
آخرینشان مهر ماه بود. با این 
وضعیت مجبور شدیم تعدادی 

از گاومیش ها را بفروشیم

 در پی مصرف مازوت در 
نیروگاه شازند اخطاریه الزم 
محیط زیستی مبنی بر عدم 
استفاده از مازوت به نیروگاه 

داده شده و به دادستانی 
شهرستان شازند هم اعالم 

شکایت شده است

آبان هم گذشت و آبی به هورالعظیم نرسید. رود کرخه هنوز  بی جان است. بیش از چهل هزار راس گاومیش تشنه در جنوب کرخه، دومین 
پاییز خشک را سپری می کنند. داستان مرگ گاومیش ها که از تابستان پارسال شروع شده بود، هنوز برای دامداران شهرستان های هویزه، 

دشت آزادگان و حمیدیه در جنوب غرب خوزستان، تمام نشده و سرنوشت هورالعظیم، در ماه های آینده مبهم و تاریک است. 

گفتند دام ها را بیمه کنید، مردم 
هم بیمه کردند اما کارشناسان 
بیمه در زمان بروز تلفات یا با 

تاخیر می آیند یا اصال نمی آیند. 
یکی از دامداران مجبور شد 

دو شبانه روز در کنار الشه 
گاومیشش در هور نگهبانی 

بدهد و منتظر کارشناس بیمه 
بماند، آن هم با خطراتی که 
از نظر امنیت جانی و حمله 

حیوانات وجود داشت
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زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  سرپرست 
به  زیست  محیط  گفت:  مرکزی  استان 
وظایف قانونی و نظارتی خود عمل کرده و با 
جدیت پیگیر حذف مازوت سوزی از نیروگاه 
یوسف  ایسنا  گزارش  به  است.  شازند 
مازوت  به مصرف سوخت  اشاره  با  یوسفی 
نیروگاه شازند در چند روز اخیر افزود: اداره 
مرکزی  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل 
جدیت  با  خود  قانونی  وظایف  راستای  در 
نیروگاه  از  مازوت سوزی  حذف  پیگیر  تمام 
شازند است و در این مورد اقدامات قانونی 

مسئول  مبادی  به  مختلف  مسیرهای  از 
شده. اعالم 

او تصریح کرد: با توجه به تاکیدات استاندار و 
مکاتباتی که از مهرماه سال جاری با سازمان 
گرفته  صورت  کشور  زیست  محیط  حفاظت 
پیگیر  جدی  صورت  به  کل  اداره  این  است 
برگزاری جلسه ملی با حضور دستگاه های عضو 
دیسپاچینگ نفت و گاز به منظور حذف مازوت 
و  نیروگاه است  برای  و تخصیص سهمیه گاز 
مقرر است در این جلسه ملی با حضور استاندار 
و نمایندگانی از سمن های محیط زیستی استان 

تصمیمات الزم اتخاذ شود. سرپرست اداره کل 
محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: کاهش 
و حذف مازوت از نیروگاه شازند مصوبه چندین 
سفر ریاست جمهوری از جمله سفر اخیر رئیس 
مصوبه  همچنین  و  سیزدهم  دولت  جمهور 
کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک است و در 
پی مصرف مازوت در نیروگاه شازند اخطاریه 
از  بر عدم استفاده  الزم محیط زیستی مبنی 
دادستانی  به  و  شده  داده  نیروگاه  به  مازوت 
و  شده  شکایت  اعالم  هم  شازند  شهرستان 
گرفته  قرار  موضوع  این  جریان  در  دادستان 

سوخت  مصرف  کرد:  بیان  یوسفی  است. 
افزایش  موجب  شازند  نیروگاه  در  مازوت 
شاخص های آالیندگی هوا و باال رفتن حجم 
این  که  می شود  هوا  در  گوگرد  دی اکسید 
و  بوده  زیان آور  مردم  سالمت  برای  موضوع 
می شود  تلقی  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید 
که با بررسی شکایت از طرف مرجع قضایی 
قابلیت پیگرد حقوقی طبق ماده 688 قانون 

داشت.  خواهد  را  اسالمی  مجازات 
از  خروجی  محیطی  پایش های  گفت:  او 
صنایع استان و همچنین نیروگاه شازند به 
و  می شود  انجام  برخط  و  حضوری  صورت 
تاکنون چندین جلسه با حضور دستگاه های 
استان  زیستی  محیط  تشکل های  و  مرتبط 
نیروگاه  آلودگی  راهکارهای کاهش  مورد  در 
شازند برگزار شده و پیشنهادات مطروحه در 

این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
ابتدای  از  اراک  شهرستان  افزود:  یوسفی 
را سپری کرده  آالینده  روز   90 تاکنون  سال 
خاص  شرایط  دلیل  به  همچنین  و  است 
اراک، در بحث مازوت سوزی  آلودگی هوای 
آلودگی  اضطرار  جلسات کارگروه  درخواست 
استانداری  به  کل  اداره  طرف  از  نیز  هوا 

است. شده  اعالم  مرکزی 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  سرپرست 
استان مرکزی عنوان کرد: صیانت از حقوق 
محیط  برای  جامعه  سالمت  حفظ  و  عامه 
محیط  مجموعه  و  است  اولویت  در  زیست 
قانونی  ظرفیت های  تمام  از  استان  زیست 
خواهد کرد  استفاده  خصوص  این  در  خود 
و در این راستا هیچگونه تسامح و تساهلی 

نخواهد گرفت. صورت 

سرپرست محیط زیست استان مرکزی عنوان کرد:

اعالم شکایت محیط زیست از نیروگاه شازند

خبر

| روزنامه نگار |

| نادره وائلی زاده |
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َ
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رفع  بین المللی  روز  نوامبر   25 آستانه  در 
پست های  هرساله  زنان  علیه  خشونت 
اینستاگرامی زیادی توسط نهادهای زنان در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود که این 
رویدادی  می دارند،  را گرامی  جهانی«  »روز 
مختلف  اشکال  از  آماری  یا  می کنند  برگزار 
منتشر  کشورشان  در  زنان  علیه  خشونت 
می کنند. اما کمتر به این واژه »بین المللی« 
می شود.  توجه  آن  همکاری  ظرفیت های  و 
سطوح  تمامی  در  زنان  علیه  خشونت 
منطقه ای  ملی،  قومی،  محلی،  خانوادگی، 
یک  به  مختص  و  می افتد  اتفاق  جهانی  و 
فرهنگ و جغرافیا نیست. راه حل، ریشه ها و 
روش های مبارزه با آن هم درست به همین 
منطقه ای  یا  ملی   محلی،  می تواند  شکل 
تهی ساز  دوگانه  از  کردن  واقع گذر  در  باشد. 
شخصی-جهانی برای افزایش آگاهی درباره 

فضاهای  و  راه ها  شکل گیری  و  پدیده  این 
می تواند  آن  با  ساختاری  مقابله  برای  تازه 
اشرف،  نیره  دردآور  قتل  باشد.  چاره ساز 
و  مصری  جوان  و  دوست داشتنی  دختر 
واکنش های نهادی نسبت به آن، یکی از این 

تجربه هاست.
با کوله باری  مصری  دانشجوی  اشرف،  نیره 
توسط  حالی  در  آینده  به  امید  و  آرزو  از 
چند  از  بعد  رسید که  قتل  به  »خواستگار« 
از  شدن،  تهدید  و  دادن  »نه«  جواب  بار 
صدایی  بود؛  کرده  کمک  درخواست  پلیس 
جاِن  تا  ماند  بی پاسخ  آنقدر  برای کمک که 
گرفته  او  از  مردم  چشمان  مقابل  عزیزش 
جانب  از  نیره  برای  عدالت  مطالبه  شد. 
دوستان و خانواده او آغاز و آنقدر سریع به 
یک دادخواهی عمومی تبدیل شد که پلیس 
مصر بالفاصله قاتل را دستگیر و در دادگاهی 

که »سریع ترین دادگاه جنایی تاریخ مصر« 
نامیده  شد، محاکمه کرد. تنها 48 ساعت بعد 
و  اعدام  قاتل  نفر،   20 حداقل  شهادت  با  و 

می شود. اعالم  مختومه  پرونده 

 #عزاء_ نساء
اما  زنان  نهادهای  و  اجتماعی  فعاالن 
در  نساء  ننشستند. هشتگ #عزاء_  ساکت 
زنان  و  می شود  ترند  اجتماعی  شبکه های 
دست  به  را  آن  مختلف  طبقات  و  اقشار  از 
می گیرند و روایات، تجارب و نظرات خود را 
به آن اضافه می کنند: »یک زن را در سرزمین 
می کشند، همه می میریم«، »من نفر بعدی 
نخواهم بود«، »با خشونت و آزار آغاز می شود 
و با قتل پایان می یابد« و »به زن کشی پایان 

دهید«.
مربوط  در حوزه های مختلف  فعال  نهادهای 
جنایی  مورد  یک  نه  را  نیره  قتل  زنان،  به 
و  زن کشی  با  مبارزه  از  اغفال  نتیجه  بلکه 
در  نه  زنان  علیه  خشونت  مختلف  اشکال 
مصر، بلکه در جهان عرب دانستند. چند روز 
تهدیدآمیز  پیامک های  اردن  از  دختری  بعد 
بود  او عالقمند  به  از جانب پسری که  را که 
هم  باز  اما  می کند  منتشر  می کرده  دریافت 
نمی شنود  را  او  صدای کمک خواهانه  کسی 
دانشگاهش  در  ساله   21 ارشاد  ایمان  و 
توسط همان پسر به قتل می رسد. با بیشتر 
ایمان،  و  نیره  عکس  عمومی  خشم  شدن 
متفاوت،  پوششی  انتخاب  با  دانشجو  دو 
هم  اجتماعی کنار  شبکه های  پست های  در 
که  می نویسند  کاربران  و  می شوند  گذاشته 
نهادهایی  مرور  به  است«.  سیستم  »قاتل 
از دیگر کشورهای عربی مانند لبنان، تونس 
از  مواردی  و  ماجرا می پیوندند  به  الجزایر  و 
و  رسیدند  قتل  به  مردان  توسط  که  زنانی 
و  فردی  جرائم  صورت  به  تنها  آنها  پرونده 
می کنند.  منتشر  را  شده  بررسی  خانوادگی 
چرا پلیس به گزارش هایی که از جانب زنان 
و خانواده ها به آنها می رسد رسیدگی نمی کند 
و تهدیدها را جدی نمی گیرد؟ چرا بسترهای 
مداخالت  و  سیاست گذارانه  و  قانونی 
جرائم  بروز  از  پیشگیری  برای  اجتماع محور 
ندارد؟  وجود  زنان  علیه  خشونت  به  مربوط 
چرا شباهت های به نظر ساختاری در بررسی 
و  بررسی  مختلف  کشورهای  در  موارد  این 

نمی شوند؟ تحلیل 
این  »َمدی«  مستقل  و  تحلیلی  وب سایت 
می کند:  صورت بندی  اینطور  را  خواست 
به  نسبت  وقتی  پاسخگویی  »مکانیسم 
قدرت کور است، نیره و زنان بی شمار دیگری 
»حقوق  مصری  سازمان  می کند.«  ناامید  را 
از  نمونه   45 بررسی  با   )EIPR( شخصی« 
دادگاه های مشابه به این نتیجه می رسد که 
ساز و کارهای غیرشفاف و پنهانی وجود دارند 
از  طرفینی که  از  دادگاه  طرفداری  باعث  که 
می شوند.  هستند،  قدرتمندتر  اجتماعی  نظر 
بنابراین در نمونه هایی که طرف مجرم و طرف 
قربانی کامال مشخص است، ساز و کاری به 
نام »عدالت لحظه ای« اجرا می شود. عدالت 
در  مجازات  اشد  بر  که  آنجا  از  لحظه ای 
سریع ترین زمان ممکن و عبرت سازی تاکید 
دارد، نمی تواند در نهایت عدالت را در جامعه 
برقرار کند. در واقع به نظر فعاالن اجتماعی 
که با مدی صحبت کرده اند، از آنجا که چنین 
جدا  آن  وقوع  بسترهای  از  را  جرم  عدالتی 
چرا  خواند.  عدالت  را  آن  نمی توان  می کند 
که عدالت و سازمان های مسئول اجرای آن 
موظف به اجرای عدالت برای زندگان هستند.

عدالت غیررسمی و دادخواهی 
در شبکه های اجتماعی

صفوت  فاطمه  جمله  از  اجتماعی  فعاالن 
پلیس  با  سخن گفتن  به  شروع  ساله   35

در شبکه های اجتماعی کردند. روایات آنها از 
برای  پلیس  به  پاسخ  بدون  درخواست های 
جانب  از  خشن  تهدیدهای  گرفتن  جدی 
مردان و پیگیری گزارش های بی شمار رسیده 
می گوید که  ماجرایی  از  فاطمه  بود.  آنها  به 
بعد از کتک خوردن از همسرش به ایستگاه 
می خواهند  او  از  فقط  آنها  و  می رود  پلیس 
پلیس  برود.  خانه  به  و  کند  پر  را  گزارشی 
فاطمه  همسر  با  می کند،  بررسی  را  قضیه 
از  که  می خواهد  او  از  و  می گیرد  تماس 
شکایت خود صرف نظر کند چراکه همسرش 
تهدید کرده که از او به جرم »دزدی خانگی« 
الیو  یک  در  فاطمه  کرد.  خواهد  شکایت 
»جانب  پلیس،  ایستگاه  از  اینستاگرامی 
را  پلیس  طرف  از  را گرفتن«  طرف  دو  هر 
محکوم و آنها را شریک جرم در کتک هایی 
که از همسرش خورده می داند. چندین الیو 
اینستاگرامی مشابه از جانب چند فعال دیگر 
پلیس مصر را به انتشار بیانیه ای وا می دارد 
جدی  در  پلیس  رویه  تغییر  از  آن  در  که 
خبر  زنان  جانب  از  رسیده  شکایات  گرفتن 

می شود. داده 

نقش سازمان های جامعه مدنی
پژوهشگر  یک  را  خود  که  فرح  غزال 
یک  در  و  می داند  آلترناتیو  سیاست گذاری 
سازمان غیردولتی در زمینه عدالت برای زنان 
فعالیت می کند در گفت وگو با »مدی« اینطور 
دارد  امکان  که  کنیم  باور  »باید  می گوید: 
عدالت را یک فرایند و نه یک پروسه اجرایی 
داشته  وجود  نهادمندی  دولت  اگر  بفهمیم. 
رسیدگی  و  اجرایی  بخش  آن  در  باشد که 
به شکایت ها را بر عهده بگیرد، اما نهادهای 
غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی آنقدر 
استفاده  ظرفیت هایشان  از  و  باشند  توانمند 
در  خشونت  ساختاری  ریشه های  که  شود 
جامعه را به چالش بکشند.« این سازمان ها 
زنان  از  روانی  و  جسمی  حمایت  می توانند 
با  و  فراهم کنند  را  خشونت  از  آسیب دیده 
)از  قانونی  نهادهای  به  زنان  صدای  انتقال 
به  هم  طبقه بندی(  و  تحلیل  راه جمع آوری، 
توانمند شدن حقوقی زنان کمک کنند و هم 
»عصبانیت زنان را به شکل نهادمند به عدالت 

تبدیل کنند.« آنها  برای خود 
اتفاق  این  از  بعد  غیردولتی  سازمان  ده ها 
قوانینی  بیانیه ای جمعی خواستار اصالح  در 
شدند که ضد حقوق زنان بود. در مصر تنها 
اثر خشونت های  بر  2021، 296 زن  در سال 
آنها  از  نفر   214 که  شدند  کشته  جنسیتی 
توسط همسر یا شریک زندگی شان به قتل 
گذشته.  سال  برابر  دو  آماری  رسیده اند، 
سایر  در  روند  این  می دهد  نشان  بررسی ها 
کشورهای عربی نیز مشابه است. به همین 
دلیل پروژه های همکاری سازمان های جامعه 
مدنی، به ویژه آنها که در زمینه توان افزایی و 
یا پژوهش دستی داشتند، برای گزارش دهی 
دیدگاهی  با  زنان  علیه  خشونت  انواع 

گرفت. شکل  بین المللی 

المدنی  للمجتمع  العربیه  الشبکه 
النسوی )شبکه  عربی نهادهای مدنی 

فمینیستی(
با  فمینیستی  مدنی  نهادهای  عربی  شبکه 
نگاهی منطقه ای به مسئله خشونت علیه زنان 
نام  با  پیشنهادی  بسته سیاست گذاری  یک 
»پایان دادن به خشونت جنسیتی در منطقه 
ادعا  و  کرد  منتشر   2021 سال  در  را  عرب« 
پژوهش هایی  چنین  گرفتن  جدی  می کند 
می تواند به تحقق برابری جنسیتی در مناطق 
تفاوت های  تمامی  علی رغم  عربی  متکثر 
نهادهای  و  زنان  موجود کمک کند و صدای 
مدنی زنان را به شکلی نظام مند به دولت ها 
ملی،  سیاست گذاری  تبیین  در  و  رسانده 

ایفا کند. نقش  منطقه ای  و  محلی 
در  پژوهش  این  یافته های  اساس  بر 
 45 تا   10 بین  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
علیه  که  داشتند  اذعان  مردان  درصد 
اعمال  فیزیکی  خشونت  زن  یک  حداقل 
زنان  از  تعداد  همین  به  نزدیک  کرده اند. 
جسمی  آزار  از  خبر  رسمی  گزارش های  در 
درصد   16 داده اند.  مردان  خشونت  اثر  بر 
زنان مصر، 19 درصد زنان اردن و 20 درصد 
زنان تونس از شریک زندگی خود خشونت 
در  که  زنانی  درصد   75 دیده اند.  فیزیکی 
زندگی  مردی  با  کرونا  همه گیری  دوران 
کرده اند متحمل خشونت شده اند. 3000 زن 
عمومی  فضاهای  در  تونس گفته اند که  در 
اما  شوک آور  آمار  و  دیده اند.  آزار  مردان  از 
نه چندان شوک آوری حاکی از این دارد که 
انواع  از  یکی  حداقل  مصر  زنان  درصد   99
تجربه   زندگی شان  در  را  جنسی  خشونت 

کرده اند.
که  می دهد  نشان  همچنین  پژوهش  این 
به  اجتماعی  فعاالن  زنان،  حقوق  حامیان 
غیردولتی  سازمان های  اعضا  و  فعاالن  ویژه 
منع  مانند  مجازات هایی  و  تهدیدها  با 
زندان  سکوت،  به  شدن  تهدید  جابه جایی، 
و قتل مواجه شدند. »مرکز عربی پیشرفت 
جمع آوری  یک  در  اجتماعی«  شبکه های 
که  می دهد  گزارش  نظرسنجی  و  اطالعات 
جنسی  آزار  با  فلسطینی  زنان  سوم  یک 
آنالین مواجه هستند. و دولت مراکش هم 
از سوءاستفاده جنسی آنالین از 13.4 درصد 

می دهد. خبر  این کشور  در  زنان 
این بسته سیاست گذاری با کنار هم گذاشتن 
این  به  آن  تحلیل  و  پژوهش ها  این  نتایج 
در جهان  نتیجه می رسد که شکاف عظیمی 
از  زنان  درک  و  زنان  مطالبات  میان  عرب 
قانونی  و  حقوقی  حمایت های  و  حقوقشان 
دولت ها از آنها در برابر خشونت وجود دارد. 
و  عرب  جهان  زنان  هم  دیگر،  عبارت  به 
پیشروتر  دولت هایشان  از  آنها  نهادهای  هم 

. هستند

غیردولتی  سازمان  چند  با  آشنایی 
فعال در حوزه زنان در جهان عرب

لبنانی  غیرانتفاعی  سازمان  این   :KAFA
ترویج  به  شده  تشکیل   2005 سال  در  که 
مهاجر  کارگران  و  کودکان  زنان،  حقوق 
از  سازمان  این  مطالبه گری  می پردازد. 
قانون ها  معرفی  و  پیشنهاد  طراحی،  طریق 
و سیاست گذاری های جدید و تاثیر بر افکار 
قانونی  جهت  در  مطالبه گری  برای  عمومی 
انجام  پیشنهادی  بسته های  این  شدن 
یک   2017 سال  در  سازمان  این  می گیرد. 
علیه  با خشونت   مقابله  برای  بدیل«  »مدل 
زنان و دختران دولت های عربی منتشر کرده 
این  در  پیشرو  و  عمیق  پژوهش های  از  که 

است. حوزه 
باحثات )پژوهشگران(: این انجمن لبنانی 
می دهد  را  فرصت  این  پژوهشگر  زنان  به 
مدنی،  سطح  در  پژوهشگران  دیگر  با  که 
دانشگاهی و شخصی دیدار و گفت وگو کنند، 
از آنها مشاوره بگیرند، همکاری تعریف کنند 

بگیرند. حمایت  و 
آن  هدف  که  اردنی  سازمان  این   :AWO
رسیدن به برابری جنسیتی از راه توان افزایی 
تغییر  بر  اجتماع محور  رویکردی  با  است 
اجتماعی  نقش های  درباره  زنان  نگرش 
آموزش، سیاست،  از  آنها  انتظارات  و  سنتی 
می کند.  تالش  انسانی  حقوق  و  فرهنگ 
AWO یا سازمان زنان اردن از قدیمی ترین 
سازمان های غیردولتی در جهان عرب است 
پایداری  دستاوردهای  تاکنون   70 دهه  از  و 

است. داشته 

ابتکار اسالمی زنان در معنویت و برابری: 
برنامه های  تاکنون  اسالمی  سازمان  این 
از عدالت اجتماعی  جالبی را در جهت دفاع 
برای زنان مسلمان اجرا کرده و از پروژه های 
جالبش آموزش به امامان مساجد افغانستان 

درباره حقوق زنان بوده است.
شورای لبنانی مقاومت در برابر خشونت علیه 
در  سازمان  این   :)LECORVAW( زنان
که  است  دموکراتیک  مجلس  نوعی  واقع 
فعاالن مرد و زن در حوزه خشونت علیه زنان 
در آن عضو هستند و درباره راه حل ها در جهت 
اشکال  برابر  در  زنان  از  حفاظت  و  حمایت 
هم اندیشی  زنان  علیه  خشونت  مختلف 

می کنند.
و  پیشرو  سازمان  این   :CAWTAR
در  و  منطقه ای  رویکردی  با  تونسی  مستقل 
این  اعضای  می کنند.  فعالیت  عرب  جهان 
عرب  زنان  مهارت  و  کار  معتقدند  سازمان 
همیشه  که  آنجا  از  و  است  باارزشی  منبع 
شدند  گذاشته  کنار  دستمزد  دارای  کار  از 
کمتر توسط دنیا دیده شده و از آن استفاده 
و  مهارت آموزی  و  آموزش  آنها  است.  شده 
و  پژوهش  کنار  در  را  مجلی  جامعه  توسعه 
خود  فعالیت های  مهم ترین  از  مطالبه گری 

می کنند. معرفی 
سازمان  این   :)EDRAAK( ادراک  بنیاد 
جرائم  »دیدبان  موفق  راه اندازی  برای 
انجام  دختران«،  و  زنان  علیه  خشونت 
مطالعات تطبیقی، و همکاری با سازمان های 
محلی و اجتماع محور زنان در معروف است. 
آنها با تحلیل ترندهای شبکه های اجتماعی 
و همچنین همکاری با رسانه ها در آگاه سازی 
زنان  برای  هم  و  مردان  برای  هم  جامعه 

داشته اند. موفقی  دستاوردهای 

ناتوان از حمایت واقعی 
از زنان آسیب دیده

هرچند سازمان های بسیاری در جهان عرب به 
گزارش خشونت خانگی و دیگر انواع خشونت 
اما  دارد،  وجود  حمایت طلبی  و  زنان  علیه 
فمینیستی«  مدنی  »نهادهای  عربی  شبکه 
خدمات  چشمگیر  کمبود  از  خود  گزارش  در 
نداشتن  ویژه  به  غیردولتی  سازمان های 
تلفنی،  خطوط  بودن  اشغال  شب،  کارمندان 
سرپناه، مشاوره حقوقی، و نبود پوشش کافی 
رسانه ای می نویسد. به عبارت دیگر در غیاب 
سازمان های  دولتی،  نظامند  حمایت های 
غیردولتی که خود این وظیفه را بر عهده گرفتند 
نتوانسته اند در عمل پاسخگوی زنان آزار دیده 
پیشنهاد  سیاست گذاری  بسته  این  باشند. 
افزایش  به  عربی  دولت های  که  می دهد 
گرم خانه ها و منابع حمایتی از زنان و به ویژه 
طراحی و اجرای برنامه سیاست گذارانه ملی 
برای مقابله با خشونت های جنسیتی بپردازند 
و آنها نمی تواند چنین مهمی را به سازمان های 

بسپارند. مدنی  جامعه 

حرف آخر
می گذرد.  و  می رسد  هم  نوامبر   25
متن هایی  و  شد  خواهند  برگزار  رخدادهایی 
پیچیده  ارتباط  از  شد.  خواهند  نوشته 
دولت ها و سازمان های مدنی و نقش پذیری 
کنفرانس ها  در  بخش  دو  هر  پاسخگویی  و 
و  نیره  آیا  اما  گفت.  خواهند  گزارش ها  و 
به  سرزمین ها  این  در  دیگری  ایمان های 
قتل نخواهند رسید؟ آیا »من نیره ی بعدی 
آیا  یافت؟  خواهد  تحقق  بود«  نخواهم 
عرب  زنان  روزی  که  داشت  امید  می توان 
به جای عدالت خواهی برای #عزاء_ نساء از 
عدالت برای همین روزها که زنده اند برخوردار 
حداقل  و  می رود  جلو  به  زمان  باشند؟ 
می دانیم که نهادهای زنان در این کشورها از 

جلوترند. قوانین شان 

چطور نهادهای زنان در جهان عرب از هشتگ #عزاء_ نساء در اعتراض به زن کشی فراتر رفتند؟

عدالت برای همین روزها 
که زنده ایم

نیره اشرف، دانشجوی مصری با 
کوله باری از آرزو و امید به آینده 
در حالی توسط »خواستگار« 
به قتل رسید که بعد از چند 
بار جواب »نه« دادن و تهدید 
شدن، از پلیس درخواست 
کمک کرده بود؛ صدایی برای 
کمک که آنقدر بی پاسخ ماند تا 
جاِن عزیزش مقابل چشمان 
مردم از او گرفته شد

یکی از روزهای تابستان همین امسال بوده که نیره اشرف دانشجوی ۲۱ ساله مصری از 
ورودی دانشگاه بیرون می آید و با ضربات چاقوی مردی در روز روشن و خیابانی شلوغ 
به قتل می رسد. دلیل؟ جواب رد دادن چند باره به خواستگاری آن مرد. این فاجعه تلخ 
خیلی زود خشم عمومی را برمی انگیزد و مردم در فضای مجازی خواستار اجرای عدالت 
برای قاتل نیره می شوند. نهادهای زنان اما فکر می کردند باید از آنچه »عدالت لحظه ای« 

می خواندند فراتر رفت.

|  
AP

  |

| روزنامه نگار 
و پژوهشگر اجتماعی |

| شیما وزوایی |

آگهی نوبتی سه ماهه دوم 
سال ۱۴۰۱ حوزه ثبتی شهرستان آمل

)اصالحی   12 و   )1317/07/10 )اصالحی   11 مواد  براساس 
1322/3/10( قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون مذکور 

به  امالکی که  و همچنین  ثبت شده  درخواست  پذیرش  دوم  ماهه  در سه  امالکی که 
موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت و مطابق رای هیات نظارت نیاز به تجدید آگهی 
دارد و امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در هیات حل اختالف منجر به صدور رأی می 

گردد به شرح ذیل آگهی می گردد. 
امالک واقع در بخش 9 دهستان لیتکوه

45- اصلی قریه درازان
1009 فرعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران خانه بهداشت 
روستای درازان به شناسه ملی 14000296547 در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

احداثی به مساحت 495/14 متر مربع. 
لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی 
داشته باشند می توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
90 روز درخواست واخواهی خود را به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و 
هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه 
شده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که  در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد. آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق 
ماده 14 قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهد آمد. مدت اعتراض به آگهی نوبتی 
تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت 30 روز می باشد همچنین امالکی که در 
اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می شود . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

فیض اله ذبیحی 
سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل 
شناسه آگهی: ۱۳۹۲7۹5

وم
 د

ت
نوب سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

شماره : ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۱۰۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۰8/۲8   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
برابر رای شماره 140160301060003851 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد شیرکوند فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 5356 صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5771.32 متر مربع پالک 2709 فرعی 
از 8 اصلی  واقع در جعفرآباد اخوان خریداری از مالک رسمی آقای سیف اله خانلرخانی مقدار 771/32 متر مربع و مالکیت مشاعی 
حامد شیرکوند مقدار  5000 متر مربع محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ، رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم، اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/9/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/16

محمود داودی
رئیس ثبت اسناد و امالک
۴۰۱ث/ م الف

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
 شماره : ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۶۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰8/۲۶  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160301060003800 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحمید شاهسون فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 318 صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 376 متر مربع پالک 10467 فرعی از 
111 اصلی واقع در ورامين خریداری 23/70 متر مربع سهم از مالکیت مصفی شاهسون و فاطمه شاه میرزائی و مجتبی شاهسون 
و مقدار 352/33 مترمربع مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
انتشار  از تاریخ  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/16
محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

۴۰5 ث / م الف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره : ۴۱۰5 ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰

تاریخ : ۱۴۰۱/۰8/۲8   
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140160301060003798 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
باالئی  تاجیک  حمید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
پالک  مربع  متر   582.69 به مساحت  خانه  باب  یک  در ششدانگ  تهران  از  4537 صادره  شناسنامه  به شماره  قاسم  فرزند 
121 فرعی از 239 اصلی واقع در رستم آباد خریداری از مالک رسمی آقای یوسف تاجیک باالیی محرز گردیده است. لذا به 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  در صورتی که اشخاص  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  منظور 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
بدیهی  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسیده ظرف مدت یک ماه  پس 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/16
محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
۴۰7 ث / م الف 

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
شماره : ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰75

تاریخ : ۱۴۰۱/۰8/۲8  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره  140160301060003715 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی علی اعالء 
بنای احداثی به مساحت  با  از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین  فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 5865 صادره 
اله فرجی محرز  از مالک رسمی آقای رحمت  باغرین خریداری  از 2 اصلی واقع در  87/26 متر مربع پالک 49 فرعی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/16
محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک
۴۰۳ث / م الف

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک زرند   

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نامه  آئین  و ماده 13  قانون  آگهی موضوع ماده 3 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات   140160319008001780 شماره  راي  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
خانوکی  اسدی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 55 صادره از زرند 
از  مترمربع   318.5 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
13 کرمان  بخش  زرند  در  واقع  اصلی   432 پالک 
به آدرس خانوک خیابان آیت هللا خامنه ای کوچه 
اسدی  فاطمه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   2
اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز  خانوکی 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  می شود 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/16
 حسین توحیدی نیا    
رئيس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی :۱۴۱۲۹7۳

نوبت اول
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 »پیام ما« از  دو روستای بدون کد در خوزستان و گلستان گزارش می دهد:

روستاهای  سردرگم
براساس آمار  رسمی  مرکز آمار کشور، ۶۲ هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد اما فقط ۴5 هزار  و  ۹۲۶مورد آن دارای کد روستایی هستند

محمود آهنگر: جمعیت فقط 
یکی از فاکتورها در ثبت کد 
روستایی است. از آنجا که 
عموم این نقاط بدون نگاه 

کارشناسی در منطقه ای سکونت 
می کنند ممکن است مشکالت 

زیادی هم مانند مشکالت 
محیط  زیستی، قرار داشتن 

در مسیر برق های فشار قوی 
و مسیل، حریم رودخانه ها 
و مواردی مانند آن داشته 

باشند. برخی روستاها منابع 
آبی مستقل را برای تامین آب 
ندارند. این روستاها اگر هزار 
نفر هم جمعیت داشته باشند 

کد نخواهند گرفت

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

در استان گلستان در شمال 
شرقی کشور، 80 مورد روستای 
بدون کد وجود دارد و همچنین 
در استان سیستان و بلوچستان 
هم 74 درصد از روستانشینان 

می توانند از خدمات دهیاری 
و شورای ده استفاده کنند 

که می تواند به منزله رسمیت 
نداشتن سایر روستاهای این 
استان در تقسیمات سیاسی 
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 مدیرعامل توانیر 

مصرف غیرمجاز ۱5۰۰ 
مگاواتی برق در رمزارز 

مدیرعامل توانیر می گوید برآوردهای این شرکت 
نشان می دهد که 1000 تا 1500 مگاوات مصرف 
برق به صورت غیر مجاز در بخش رمز ارز انجام 
می شود. به گزارش مهر، آرش کردی مدیرعامل 
توانیر گفت: از سال 1400 رمزارز در دست بررسی 
بود و پیگیر نقش رمزارزها در شبکه برق بودیم 
طی  رابطه  این  در  را  مختلفی  دوره های  زیرا 
رمز ارزها  برای  قدر السهمی  افزود:  او  کرده ایم. 
مجاز  که  بخشی  دارد؛  وجود  برق  شبکه  در 
هستند، براساس قوانین در اوج بار برقشان قطع 
می شوند اما بخش های غیرمجازی نیز هستند 
پیش بینی  داریم.  آنها  شناسایی  در  که سعی 
 1000 بین  بخش  این  استفاده  میزان  می شود 
تا 1500 مگاوات باشد. مدیر عامل توانیر افزود: 
پذیرفته  امری  دنیا  در  برق  تبادل  استراتژی 
اقتصادی  و  فنی  متعدد  دالیل  و  است  شده 
دارد ضمن اینکه هرچه بتوانیم میزان تبادل را 
افزایش دهیم می تواند باعث افزایش پایداری 
شبکه شود. او با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تبادل برق با کشورهای همسایه وجود دارد در 
این زمینه توضیح داد: در شرایط فعلی بحث 
تبادل با کشورهای شمالی و افزایش صادرات به 
پاکستان هم مطرح است. مطابق قراردادهایی 
امکان صادرات وجود دارد که  تا 1500 مگاوات 
برسد.  به 2000 مگاوات هم  این عدد می تواند 
مدیرعامل توانیر تاکید کرد که کشور محدودیتی 
از  قراردادهایی که  به  و  ندارد  برق  صادرات  در 
اول  اولویت  اما  دارد عمل می شود  قبل وجود 
نیاز داخل است. او گفت: درباره ترکیه  تأمین 
اجرای  منتظر  و  گرفته  صورت  مذاکراتی  نیز 
بررسی های نهایی هستیم و در رابطه با برق بها 
نیز در حال مذاکره هستیم و زیر ساخت های 
فراهم  مگاوات   600 تا  ترکیه  به  برق  صادرات 
شده است. مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه 
سال جاری را با شرایطی پشت سر گذاشتیم که 
رضایت نسبی مشترکان و به خصوص مشترکان 
خانگی را به دنبال داشت توضیح داد: رضایت 
کامل مشترکان خانگی را به دنبال داشتیم و در 
بخش خانگی برآوردها حاکی از آن است که 1100 
تا 1200 مگاوات مدیریت مصرف وجود داشت 
و در سایر بخش ها با برنامه ریزی و زمان بندی 
ناترازی 10  او گفت:  مدیریت مصرف داشتیم. 
هزار مگاواتی در سال جاری وجود داشت. اما 
مشترکان  رؤیت پذیری  افزایش  با  تالشیم  در 
سعی  تجاری  در  مدیریت کنیم.  را  پرمصرف 
می کنیم 200 مگاوات در چاه های کشاورزی 500 
مگاوات و در بخش اداری 600 مگاوات اضافه 
داریم.  مدیریت  امکان  ظرفیت های کنونی  بر 
مجموعًا پیش بینی ما این است که 2000 تا 2500 
مگاوات در بخش مدیریت کار کرد. ضمن آنکه 
صنایع هم موظف شده اند که 5 درصد برق مورد 
نیاز خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند. کردی 
درباره تفاهم نامه ها هم توضیح داد: پارسال 320 
هزار تفاهم نامه داشتیم اما امسال به 450 هزار 
تفاهم نامه رسیدیم. اما تفاوتی که با سال های 
گذشته داشت این است که در سال های گذشته 
تفاهم نامه ها انتزاعی بود یعنی نمی دانستیم در 
چه زمان هایی باید این محدودیت ها را اعمال 
کنیم اما امسال برای همه بخش ها با زمانبندی 
صنایع  برای  شبانه  محدودیت های  اعالم شد. 
در طول  میزان محدودیت ها  و  رفع شد  کاماًل 
هفته نیز به شدت کاهش یافت. به طور مجموع 
همه در بخش های تولید و مصرف می دانستند 

که چه وظایفی دارند.

براساس آمار رسمی  مرکز آمار کشور، 62 هزار 
بنابر  دارد که  وجود  کشور  در  روستا  و  آبادی 
هزار   45 کشوری  تقسیمات  مدیرکل  اعالم 
و  926 مورد آن دارای کد روستایی هستند. 
به طور کلی 26 درصد از جمعیت کشور در 62 
هزار آبادی و روستا ساکن هستند که 39 هزار 
 23 و  دارند  جمعیت  خانوار   20 باالی  روستا 
هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از 20 خانوار 
هستند.  در این میان روستاهایی گمشده در 
مرز استان ها هم هستند که با وجود داشتن 
کد روستایی بهره چندانی از خدمات نبرده اند 
و حتی به درستی نمی دانند خدمات را باید از 
کدام استان دریافت کنند. یعنی مشابه همان 
دارند.  کد  بدون  روستاهای  که  سردرگمی  
در  »سازمان«  نام  با  معموال  روستاها  این 
وجدانی«،  »سازمان  مانند  روستا  نام  ابتدای 
»سازمان سید احمد خمینی« یا نام شهرک، 
مانند »شهرک وحدت« و مانند آن به چشم 
می آیند. در پیگیری »پیام ما« نه معاونت امور 
جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی 
از  تفکیک  به  دقیق  آماری  وزارت کشور  نه  و 
ارائه  تعداد این روستاها در استان های کشور 
نداده است. اما در یک نمونه موردی فقط در 
 80 کشور،  شرقی  شمال  در  گلستان  استان 
مورد روستای بدون کد وجود دارد و همچنین 
در استان سیستان و بلوچستان هم 74 درصد 
از روستانشینان می توانند از خدمات دهیاری 
و شورای ده استفاده کنند که می تواند به منزله 
رسمیت نداشتن سایر روستاهای این استان 

باشد. تقسیمات سیاسی کشور  در 

شهرک وحدت هنوز بالتکلیف
»شهرک وحدت« از مراکز زیستی و نقاط 
خوزستان  بهبهان  شهر  محدوده  در  جمعیتی 
است. این شهرک در زمان جنگ تحمیلی ایران 
از  تعدادی  موقت  اسکان  منظور  به  و  عراق  و 
پس  شد.  احداث  کشور  جنوب  جنگ زدگان 
و  خانه  دیگر  که  اهالی  اما،  جنگ  پایان  از 
را  شهرک  نداشتند  بازگشت  برای  کاشانه ای 
ترک نکرده و در آن زندگی می کنند. حاال پس 
از سال ها، شهرک وحدت کودکان، نوجوانان و 
جوانانی دارد که در این شهرک چشم به دنیا 
پایانی  سال های  از  پس  نیز  دولت  گشودند. 
جنگ، اصراری بر ترک شهرک از سوی اهالی 
نکرد با این همه بالتکلیفی این مرکز که زاد و 
ولد هر روز بر جمعیت آن اضافه می کند، شرایط 

اهالی سخت کرده است. برای  را  زندگی 
است که  وحدت  شهرک  اهالی  از  یکی  ماجد 
معتقد است نبود خدمات اولیه ای که به هر شهر 
و روستایی ارائه می شود زندگی در شهرک را گاه 
دریافت  برای  »دولت  می کند:  تحمل  غیرقابل 
آنچه حق و حقوق خودش است برنامه ریزی های 
الزم را انجام می دهد اما برای آنچه که مربوط 
به ماست هیچ عجله ای ندارد. یعنی کارهای ما 
ذیل فرمانداری بهبهان انجام می شود. قبوض ما 
از سوی اداره های بهبهان صادر می شود اما مثال 
مدت ها  ما  فاضالب  و  زباله  جمع آوری  مسئله 
است بالتکلیف مانده. اگر به کانال آبی که شهرک 
را دور می زند سر بزنید می بینید عمال محل تخلیه 
فاضالب و زباله است و برای همین همیشه در 

شهرک بوی زهم داریم.«

او فکر می کند مسئله دیگری که باید برای آن 
اولیه  خدمات  ارائه  مسئله  کرد  عاجل  فکری 
درمانی به شهرک به ویژه به بخش عرب نشین 
آن است. ماجد می گوید: »دسترسی به مراکز 
درمانی حداقل نیاز هر مکانی است. شرایطی از 
بیماری وجود دارد که  رفع و رجوع آن از عهده یک 
درمانگاه مانند درمانگاه ما بر نمی آید. به عنوان 
مثال آیا درمانگاه می تواند برای یک زن پا به ماه 
کاری انجام دهد؟ مطمئنا خیر. دولت می گوید 
باید تکلیف ما روشن شود یعنی یا به عنوان یک 
روستا ثبت شویم یا به عنوان منطقه ای جدید 
به شهر الحاق شویم. شاید دولت زمان زیادی 
اما  دارد  خصوص  این  در  تصمیم گیری  برای 
زندگی برای ما هر روز سخت تر می شود. سالی 
یک بار که نه، حتی 10 سال یک بار هم مسئولی 
به منطقه ما نمی آید. همه اینها که گفتم را در کنار 
زندگی سخت و کارگری مردم اینجا بگذارید که 
برای رفع هر نیازی باید هزینه رفت و آمد به شهر 

را تقبل کنند.«

 یک تجربه به نتیجه رسیده
»سازمان وجدانی« روستایی در شرق استان 
گلستان است. این سازمان در حقیقت مزرعه ای 
بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی  در سال 
57 و خروج مالک از ایران، از سوی دولت به 
کارگران مزرعه واگذار شد. طی سال ها سکونت 
در این مزرعه آن را از شمایل یک مزرعه خارج و 
به سیمای یک روستا با جمعیتی در حدود 1500 
نفر درآورد. با این وجود این مرکز به جز خدمات 
برق و آب که یکی را از گنبد کاووس و یکی را از 
آزادشهر دریافت می کرد مشمول هیچ خدمات 

دولتی دیگری نبود. در آخرین انتخابات شورای 
شهر و روستای کشور مقرر شد برای این منطقه 
انتخابات برگزار و پس از تشکیل شورای روستا، 
واحد دهیاری در آن مستقر شود. همچنین این 
مجتمع به عنوان یکی از روستاهای شهرستان 

گنبدکاووس سرشماری شود.
عابدین محمودی یکی از اهالی این روستا که 
مسئولیت پیگیری امور برای ثبت رسمی  روستا 
را از سوی اهالی به عهده گرفته بود می گوید: 
»کودکان ما به دلیل استفاده از هیزم به عنوان 
تنفسی  بیماری های  دچار  اصلی،  سوخت 
و  زباله  جمع آوری  مشکل  شدند.  آسم  مانند 
بود  ما  عمده  مشکالت  از  یکی  هم  فاضالب 
که البته هنوز هم پابرجاست اما با ثبت روستا 
می توان به حل آنها امیدوار بود. مشکل اصلی 
که وجود داشت این بود که معلوم نبود ما باید 
شهرستان  خدمات رسان کدام  دستگاه های  از 
خدمات می گرفتیم. فرمانداری گنبدکاووس و 
فرمانداری آزادشهر هر کدام می گفتند شما در 
حوزه استحفاظی ما نیستید و این حرف روی 
کاغذ و نقشه درست بود. این حقیقت تلخی 
بود که معلوم نبود ما در کجای ایران به ثبت 

رسیده ایم.«
او ادامه می دهد: »می توانیم امیدوار باشیم که 
مشکالت آرام آرام حل شود. پروسه نفس گیری 
برای گرفتن  البته هنوز هم  و  بود که طی شد 
امکانات باید با کفش آهنین این طرف و آن طرف 
و این اداره و آن اداره برویم. دولت این را در نظر 
نمی گرفت که محل اسکان ما را خودش معین 
کرده است یعنی ما مهاجرانی نبودیم که از جای 

دیگری به اینجا آمده باشیم اما متاسفانه طی این 
سال ها مسئولیت خودش را انجام نداد.«

روستازایی طی ۴۰ سال
تقسیمات  کارشناس  یک  آهنگر  محمود 
سیاسی کشور است که طی سال ها در این سمت 
در استانداری های مازندران و گلستان و پس از آن 
به عنوان بخشدار در چند ناحیه کار کرده است. او 
معتقد است که بخش بزرگی از این موارد یعنی 
شکل گیری روستاهای بدون کد، طی 30 یا 40 

سال بعد از انقالب اسالمی  رخ داده است.
برای  مولفه ها،  مهم ترین  از  »یکی  او می گوید: 
رسمیت پیدا کردن یک روستا مولفه جمعیتی 
است. قانون پیش بینی کرده است که روستاهای 
باالی 100 نفر جمعیت و یا 20 خانوار می توانند 
تقاضای ثبت کد را داشته باشند، اما فقط این 
در  ثبتی  نظر  از  باید  نقاط  این  نیست.  مولفه 
نداشته  قرار  دیگری  روستای  ثبتی  محدوده 
ثبتی  محدوده  در  سازمان ها  این  اکثر  باشند. 
روستاهایی اند که قیمومت آنها را به عهده دارند. 
به همین دلیل یکی از راهکار هایی که دولت به 
کار گرفت به جای ثبت مستقل، قرار دادن آن 
در محدوده روستای مجاور رسمی  بود. بنابراین 
شورا و دهیار آن روستا موظف به ارائه خدمات 
به ساکنان این نقاط جمعیتی است. برخی از 
این به اصطالح روستاها  5 تا 10 خانوار هستند. 
همان طور که می دانید برای گرفتن کد روستایی 
یقینا باید سکونتگاه ها تابع شرایطی باشند که 

است.« قوانین مشخص کرده 
آهنگر درباره این گفته برخی مسئوالن در استان ها 
که محدوده جغرافیایی این روستاها مشخص 
نیست و این موضوع خدمات رسانی را گاهی با 
چالش همراه می کند، می گوید: »ممکن است 
کسی برای رفع مسئولیت این ادعا را داشته باشد 
اما بعید است در کشور نقاطی جمعیتی ولو با یک 
نفر ساکن در آن، وجود داشته باشد که مشخص 
شهرستان،  کدام  استحفاظی  حوزه  در  نباشد 
شهر، بخش و دهستان قرار دارد. این حوزه بر 
دولت  نقشه کالبدی که مصوب هیئت  اساس 
و وزارت کشور است به شکل دقیق معین شده 
است. مسئله این است که بسیاری از این نقاط 
جمعیتی باید تحت قیمومت روستای دیگر قرار 
بگیرند. جمعیت فقط یکی از فاکتورها در ثبت کد 
روستایی است. از آنجا که عموم این نقاط بدون 
می کنند  سکونت  منطقه ای  در  نگاه کارشناسی 
ممکن است مشکالت زیادی هم مانند مشکالت 
محیط  زیستی، قرار داشتن در مسیر برق های 
فشار قوی و مسیل، حریم رودخانه ها و مواردی 
مانند آن داشته باشند. برخی روستاها منابع آبی 
مستقل را برای تامین آب ندارند. این روستاها 
اگر هزار نفر هم جمعیت داشته باشند کد نخواهند 
گرفت. مجموعه ای از بررسی های کارشناسی و 
استعالم ها از همه دستگاه ها می تواند به تعیین 
و اعالم کد روستایی برای این روستا منجر شود.«

ضوابط کشور چه می گوید؟
براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
تقسیمات کشوری  عناصر  یک  ماده  کشوری 
بخش،  شهر،  دهستان،  روستا،  از:  عبارتند 
عنوان  به  روستا  یعنی  استان.  و  شهرستان 
معرفی  تشکیل دهنده کشور  واحد  کوچکترین 
این  ماده 2  اساس  بر  شده است.  همچنین 
کشوری  تقسیمات  مبدا  واحد  روستا  قانون، 
است که از لحاظ محیط زیستی،  وضع طبیعی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، همگن بوده که 
با  حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل 
از  اعم  نفر  یا صد  تعداد 20 خانوار  و  حداقل 
متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند 
و اکثریت ساکنان  دائمی  آن به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، 
دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از  این  فعالیت ها اشتغال 

باشند. داشته 

بسیاری از ما وقتی به مجتمع های زیستی غیر از آنچه در تعریف و شمایل روشن از یک شهر وجود دارد می رسیم فرض را بر این می گذاریم که 
به یک روستا قدم گذاشته ایم. اما یک روستا بودن با شبیه یک روستا بودن تفاوت دارد. ممکن است کمی  عجیب به نظر برسد اما این موضوع 
از  پیچیدگی های نظام تقسیمات سیاسی کشور ناشی می شود و این پیچیدگی، کار را برای بسیاری از ساکنان روستاهای ایران دشوار کرده است. 
موضوع از این قرار است که هر روستا با کدی به عنوان کد روستایی شناسایی می شود و در حقیقت به عنوان یکی از  واحدهای تقسیمات کشوری 
رسمیت پیدا می کند. اما هستند روستاهایی که این کد را ندارند.  مشکل از جایی شروع می شود که دولت مشابه خدمات رسانی شهرداری ها 
به اقامتگاه های غیررسمی شهری، طبق قانون موظف و مکلف به خدمات رسانی به این مکان ها نیست و در چنین شرایطی که قانون، امکان 

خدمات رسانی را سلب کرده فقط این انعطاف قانونی دولت است که تعیین کننده می شود.

برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه 
و  بم  شهرستان  در  در  واقع  ذیل  متقاضیان  بالمعارض 
نرماشیر بخشهای 29 لغایت 33 کرمان محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراجعین در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان 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 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان 

زهره  خانم  اصلی   40 از  فرعی   5 از  فرعی   32 پالک 
اله  نعمت  فرزند   3111278123 کدملی  جرجندی 
شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 10 مترمربع واقع در 
خیابان آیت اله کاشانی بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

محسن لشکری زاده.
پالک 33 فرعی از 7 فرعی از 40 اصلی آقای مصیب بی 
غم کدملی 3111124703 فرزند احمد در سه دانگ از 
شش دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 
11.95 مترمربع واقع در خیابان کاشانی  بخش 29 کرمان 

از مورد مالکیت سید محمد صادق سجادی.

پالک 6 فرعی از یکفرعی از 488 اصلی خانم نجمه قنبری  
کدملی 3111488012 فرزند اکبر شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 305.8 مترمربع واقع 
در خیابان ارگ   بخش 29 کرمان از مورد مالکیت اکبر 

قنبری .
پالک 5 فرعی از 711 اصلی آقای جمال مجیدی گز دره 
کدملی 3732469697 فرزند محمد   شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 239 مترمربع واقع در خیابان طباطبائی 

بخش 29 کرمان از مورد مالکیت محمد کایناتی.
پالک یک فرعی از 904 اصلی خانم سلطان جان قشمی 
کدملی 3110743302 فرزند فرج اله  شش دانگ یک باب 
خانه و باغ با کاربری باغ به مساحت 5671 مترمربع واقع 
در خیابان رفعت نظام بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 
مشاعی خود متقاضی سلطان جان قشمی و سهم االرث 

فاطمه و علیرضا ورثه علی قشمی.
آقای علیرضا هابیلی  اصلی  از 1024  پالک 682 فرعی 
کدملی 3110160307 فرزند طهماسب  شش دانگ یک 
باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 581.5 مترمربع 
واقع در خیابان امیرالمومنین بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت حشمت السادات و وجیهه السادات ظهیر.
پالک یک فرعی از 1195 اصلی خانم زهرا الهی پور کدملی 
3110883686 فرزند قنبر       شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 85 مترمربع واقع در خیابان صدوقی بخش 29 

کرمان از مورد مالکیت حمید فرنیا.
پالک 10 فرعی از 1411 اصلی آقای امین تیرگر کدملی 

3100000765 فرزند محمد شش دانگ یک باب خانه با 
کاربری مسکونی به مساحت 256 مترمربع واقع در خیابان 

بوعلی بخش 29 کرمان از مورد مالکیت موسی ناصری.
پالک 8 فرعی از 1526 اصلی خانم سمیه سادات نصری 
احمد در سه دانگ  فرزند  بمی کدملی 3110215160 
از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 249.4 مترمربع 
واقع در خیابان بوعلی بوعلی 17 بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت علی جهانی.
پالک 8 فرعی از 1526 اصلی آقای مسلم سعادت نصری 
احمد در سه دانگ  فرزند  بمی کدملی 3111131564 
از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 249.4 مترمربع 
واقع در خیابان بوعلی بوعلی 17  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت علی جهانی.
پالک 6 فرعی از 2 فرعی از 2124 اصلی خانم اعظم برجی 
یک  در شش دانگ  یداله  فرزند  کدملی 3111112421 
قطعه زمین جهت ادغام در ملک متقاضی پالک 4 فرعی 
از 2124 اصلی با کاربری مسکونی به مساحت 214.85 
مترمربع واقع در خیابان شهید بهشتی بخش 29 کرمان از 

مورد مالکیت کبری پور قاسمی.
پالک 20 فرعی از 2365 اصلی آقای عباس بنی ابراهیمی 
فرزند محمد شش دانگ  کرکی کدملی 3100057694 
یک باب خانه به مساحت 452.5 مترمربع واقع در خیابان 
ابوالفضل کوچه 12 بخش 29 کرمان از مورد مالکیت سید 

غالمحسین فاطمی.
پالک یک فرعی از 2274 اصلی خانم مهری عبدالحسین 

عباس  فرزند   3110944391 کدملی  دشتویی  زاده 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144.5 مترمربع واقع 
در بلوار تختی بخش 29 کرمان از مورد مالکیت سکینه 

چپ کوری.
آقای وحید مجیدزاده  اصلی  از 2399  فرعی  پالک 21 
کدملی 3110218429 فرزند اکبر       شش دانگ یک 
باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 24.1 متر مربع 
واقع در خیابان مطهری   بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

زهرا روشنی.
قلندری  آقای علیرضا  اصلی  از 2443  پالک یک فرعی 
کدملی 3110925011 فرزند سلمان در شش دانگ زمین 
جهت ادغام در پالک 2442 اصلی به مساحت 115.50 
مترمربع واقع در خیابان شهید مطهری خیابان توحید 

بخش 29 کرمان از مورد مالکیت سید عباس مطهری.
پالک 1386 فرعی از 2810 اصلی آقای محمد مختاری 
مغازه  اسحاق شش دانگ  فرزند  کدملی 3111288951 
به مساحت  تجاری  کاربری  با  فوقانی  بر طبقه  مشتمل 
63.5 مترمربع واقع در بلوار معلم بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت کبری فرومند .
پالک 1387 فرعی از 2 فرعی از 2810 اصلی آقای محمد 
حسین  فرزند   3110978466 کدملی  نژاد  سرحدی 
شش دانگ یک باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 
361.49 مترمربع واقع در خیابان کشاورز بخش 29 کرمان 

از مورد مالکیت کبری فرومند.
پالک 774 فرعی از 2811 اصلی خانم اشرف حسین آبادی 
کدملی 3209845050 فرزند قاسم شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 206 مترمربع واقع در خیابان سید جمال 
الدین خیابان فاطمیه بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

حسین اکبری یزدی.
پالک 4 فرعی از 2841 اصلی آقای محمد حسین نظام 

اکبر  فرزند   3111060764 کدملی  آبادی 
شش دانگ یک باب خانه با کاربری مسکونی 

به مساحت 280 مترمربع واقع در خیابان بهار کوثر   بخش 
29 کرمان از مورد مالکیت علی کمال الدینی.

پالک 7 فرعی  از 2967 اصلی خانم طیبه قربانی برواتی 
کدملی 3621039090 فرزند یداهلل شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 185.6 مترمربع واقع در چهارراه جانبازان 
خیابان مهرآوران بخش 29 کرمان از مورد مالکیت دادعلی 

مدنی.
پالک 17 فرعی از 2 فرعی از 3066 اصلی سید محمد 
جالل الدینی  کدملی 3111093506 فرزند سید جواد در 
سه دانگ از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 1153.8 
مترمربع واقع در کمربندی مهداب بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت سید جواد جالل الدینی و معصومه نمکشناس.
پالک 9 فرعی از 3158 اصلی خانم زهرا پارسا کدملی 
باب خانه  فرزند محمد شش دانگ یک   6059595911
با کاربری مسکونی به مساحت 262.5 مترمربع واقع در 
خیابان طالقانی بخش 29 کرمان از مورد مالکیت محمد 

رضا ثابت رای.
پالک 83 فرعی از 6 فرعی  از 3233 اصلی آقای حمید 
دادبین  کدملی 3111392805 فرزند محمد شش دانگ 
مساحت 274.5  به  مسکونی  کاربری  با  خانه  باب  یک 
مترمربع واقع در خیابان امام کوچه قصر حمید بخش 29 

کرمان از مورد مالکیت مشاعی خود متقاضی.
کدملی  ملکیان  رضا  اصلی   3460 از  فرعی   2 پالک 
زمین جهت  در شش دانگ  قنبر  فرزند   3110343886
ادغام در پالک یک فرعی از 3460 اصلی )سابقه  3459 
اصلی  و 3460 اصلی( به مساحت 17 مترمربع واقع در 
کمربندی طالقانی بخش 29 کرمان از مورد مالکیت احمد 

سبحانی پور....

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

ادامه در صفحه 7

آگهی فقدان سند مالکیت   نوبت اول
تسلیم  ضمن  پورفالح  سمیه  خانم 
شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو 
مالکیت  سند  است که  نموده  اعالم 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 92/5 متر 
از  فرعی   6879 شماره  به  تفکیکی   5 قطعه  مربع 
اصلی  از  فرعی   19055 پالک  از  مفروز  اصلی   169
کرج  شهرستان  ثبتی  حوزه  اراضی  در  واقع  مذکور 
الکترونیک  ثبت  مورد   533427 چاپی  شماره  به 
شده  صادر  مشارالیه  بنام   139720331011018371
نموده  المثنی  سند  تقاضای صدور  و  مفقود گردیده 
به  استناد تبصره یک اصالحی  به  لذا مراتب  است. 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد 
روز  ده  مدت  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد 
به  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض 
این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود 
نگردد سند  ارائه  اعتراض اصل سند  یا در صورت  و 
تسلیم  متقاضی  به  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت 

خواهد شد.
حسین رضا نوری شاد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آب را 
َهدر ندهیم
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این یک زنگ خطری جدی برای ایرانیان است. 
دیابت، چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است 
و در ایران نیز به سرعت در حال افزایش است. 
البته این بیماری مزمن جدی و غیرواگیردار، 
قابل پیشگیری است ولی نکته قابل توجه این 

است که بیش از سه چهارم مبتالیان به دیابت 
در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. با 
اینکه سال هاست متخصصان دارند در این زمینه 
هشدار می دهند، اما روند ابتال به این بیماری در 

ایران همچنان رو به افزایش است. 

 زنگ خطر دیابت ۳5 سال 
پیش زده شد

اسدهللا رجب، رئیس انجمن دیابت ایران در 
رابطه با شیوع قابل توجه این بیماری در ایران 
جدیدی  چیز  ابتال،  افزایش  »این  می گوید: 

بلند گفتیم که  ما  پیش  سال   35 نیست. 
ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد. منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا همواره دچار شیوع 
در  زمان  همان  از  ما  و  بوده  دیابت  باالی 

بودیم.«   دیابت  همه گیری 

آگاهی از دیابت، آن را 
کنترل نکرده است

هرچند  یکی از عوامل مبارزه با هر بیماری، 
اما  است،  آن  وجود  به  نسبت  آگاهی 
نشان  ایران  دانشگاه  پژوهشگران  تحقیقات 
می دهد که اگرچه بیش از 79 درصد از افراد  
بودند  آگاه  به دیابت،  ابتالی خود  به  نسبت 
به  موفق  آنها  از  درصد   41 حدود  فقط   اما 
آگاهی  نسبت  شده اند.  بیماری  این  کنترل 
زنان مبتال به دیابت از بیماری خود، بیشتر از 
مردان بود. زنان تحت درمان دیابت بودند و 
بیشتر از مردان قند خون ناشتای کنترل شده 
داشتند. رئیس انجمن دیابت ایران در این 
اینکه  علت  من  نظر  »به  می گوید:  رابطه 
آگاهی نسبت به ابتال کمکی به کنترل دیابت 
نکرده، این نکته است که هزینه های آموزش 
و پیشگیری برای ابزار و تجهیزات الزم کنترل 
دیابت، هیچ متولی ندارد و بیمه هم آنها را 
پرداخت  دنبال  به  فقط  و  نمی گیرد  گردن 

داروهاست.« هزینه  

فقدان رویکرد پیشگیرانه
 مسئله اصلی بیماری های غیرواگیردار

این متخصص درباره علل شیوع دیابت اضافه 
می کند: »دلیل اصلی این مسئله آن است که در 
کشور ما به مسئله پیشگیری توجه نمی شود. 
دیابت قابل پیشگیری است اما نه بیماران نه 
پزشکان و نه متولیان حوزه سالمت، هیچ کدام 
رویکرد پیشگیری ندارند. ابتالی به دیابت برای 
هر کسی ممکن است پیش بیاید، اما مهم این 
جلوگیری  برای  پیشگیرانه  اقدامات  است که 
از عوارض آن در دستور کار قرار بگیرد.« رجب 
ضمن انتقاد از رویکرد دارومحور در بخش درمان 
ادامه می دهد: »اساسًا بیماری ای مثل دیابت با 
مسئله پیشگیری بیش از هر چیزی گره خورده 
است. اگر نحوه برخورد ما با آن پیشگیرانه باشد، 
آموزش و توانمندسازی افراد در معرض دیابت را 
اولویت قرار می دهیم. آموزش باید در این زمینه 
به نحوی باشد که فرد برخالف میل باطنی خود 
عمل کند و نسبت به شرایطش توانمند شود و 
مسئولیت اجتماعی خود را به عنوان فرد دیابتی 

به انجام برساند.« 

 پیشگیری ممکن است
رجب در ادامه درباره کنترل دیابت می گوید: 
»در کشورهای اروپایی به ویژه اروپای شمالی، 
شیوع دیابت 12 درصدی است به بیان دیگر 
از  توانسته اند  این کشورها  درصد   88 یعنی 
شیوع این بیماری، پیشگیری کنند. در حالی که 
میزان شیوع دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال 
اینکه  بیان  با  او  است.«  درصدی  آفریقا، 97 

بیش از 30 سال است این آمارها بیان شده، 
صرف  و  پیشگیری  فرهنگ  »نبود  می گوید: 
نکردن هزینه برای آن مشکل عمده ما است.«

 ابتالی یزدی ها به دیابت 
بیشتر  از  سایر  مناطق

ایران،  دانشگاه  پژوهشگران  تحقیقات  طبق 
بررسی شیوع دیابت در مناطق مختلف ایران 
نشان داد که بیشترین شیوع دیابت به ترتیب 
شیوع  و کم ترین  درصد   20.8 حدود  یزد  در 
شده  مشاهده  درصد   8.3 حدود  ارومیه  در 
است. همچنین بیشترین شیوع پیش دیابت 
در ساری حدود 42.8 درصد و کم ترین شیوع 
در فسا حدود 6.5 درصد است. به عالوه در 
به  مازندران  در  نفر  هزار   200 اخبار  تازه ترین 
این جمعیت، 60  از  مبتال هستند که  دیابت 

زن هستند.  درصدشان 

سبک زندگی و تغذیه نامناسب 
عامل ابتال به دیابت

رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به تغییر 
سبک زندگی از روستانشینی به شهرنشینی 
ایرانیان  درصد   80 از  »بیش  ادامه گفت:  در 
مشکالت  شهرنشینی  و  هستند  شهرنشین 
شیوه  تغییر  دارد.  روستانشینی  با  متفاوتی 
زندگی به سمت کم تحرکی، استرس، تغذیه 
سختی  تحمیلی  وضعیت  همگی  نامناسب 
برای مردم ایجاد کرده است.« این متخصص 
و  دیابت  که  نکته  این  به  اشاره  با  آخر  در 
انداختن  رویکرد  با  آن  مشابه  بیماری های 
امروز به فردا رفع نمی شود و باید به موقع به 
متخصصان مراجعه کرد تاکید کرد که فرهنگ 
پیشگیری باید در ارتباط با این بیماری درونی 
شود همانطور که سایر کشورها توانسته اند آن 

را کنترل کنند.

طبق آخرین تحقیقات، شیوع دیابت در ایران ۱5 درصدی شده است

زنگ خطر دیابت شنیده نشد
رئیس انجمن دیابت ایران: ۳5 سال پیش ما بلند گفتیم که ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد

اختصاص ۱۱۱ کتاب 
درسی به خط بریل 

برای نابینایان 
به گفته معاون برنامه ریزی آموزشی و 
پرورش  و  آموزش  سازمان  توانبخشی 
کتاب  عنوان   111 کشور،  استثنایی 
شکل  به  و کم بینایان  نابینایان  درسی 
بریل و 32 عنوان کتاب به شکل گویا 
اسماعیل  ایرنا،  به گزارش  تبدیل شد. 
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  برقی 
در  استثنائی  پرورش  و  آموزش 
کم بینا  و  نابینا  دانش آموزان  خصوص 
و شرح خدمات تخصصی این سازمان 
 239 و  هزار   5 اکنون  بیان کرد: »هم 
بخش  در  کم بینا  و  نابینا  دانش آموز 
دانش آموزان  تحصیل  فراگیر  آموزش 
کنار  در  و  عادی  مدارس  در  نابینا 
 906 و  هزار  و  غیرمعلول  دانش آموزان 
دانش آموز در مدارس آموزش نابینایان 
مشغولند.  تحصیل  به  کم بینایان  و 
در  دانش آموز   228 تعداد  این  از 
شبانه روزی  مدارس  خوابگاه های 
دارند.  اقامت  کم بینایان  و  نابینایان 
استثنائی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
شبانه روزی  آموزش  مرکز   9 دارای 
و  استان   5 در  و کم بینایان  نابینایان 
در کل 23 مرکز آموزشی دانش آموزان 
سراسر  در  بینایی  آسیب  دارای 
آموزش  حوزه  معاون  است.«  کشور 
پرورش  و  آموزش  توانبخشی  و 
سازمان  اولویت  بر  تاکید  با  استثنائی 
میان  در  بریل  خط  ترویج  برای 
تدوین  از  و کم بینا  نابینا  دانش آموزان 
کمک  دستورالعمل  و  راهنما   30
آموزشگرهای  و  مربیان  برای  آموزشی 
کم بینا  و  نابینا  دانش آموزان  آموزش 
خط  آموزش  بسته  تولید  جمله  از 
دانش آموز  از  اعم  نوآموزان  به  بریل 
و کم بینایان  نابینایان  آموزشی  و کادر 

داد. خبر 

کودکان کرمانی، قربانی 
چالش های اجرایی 

قانون حمایت از اطفال
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
با  کرمان  استان  دادگستری  جرم 
دستگاه های  قانونی  وظایف  به  اشاره 
اطفال  به  خدمات رسانی  در  اجرایی 
»عملیاتی شدن  گفت:  نوجوانان  و 
نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  قانون 
است.«  مواجه  چالش   با  کرمان  در 
قویدل  مهدی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
نحوه  بررسی  هم اندیشی  نشست  در 
زمینه  در  اجرایی  دستگاه های  تعامل 
مددجویان  وضعیت  به  رسیدگی 
»ضعف  افزود:  اجتماعی  اورژانس 
تعامل  و  همکاری  عدم  مدیریت، 
نبودن  پاسخگو  و  نهادها  و  ادارات 
قانونی  وظایف  قبال  در  مسئوالن 
از  کافی  بودجه  اختصاص  عدم  و 
روی  پیش  چالش های  مهم ترین 
ماده  اجرایی  آیین نامه  عملیاتی شدن 
از اطفال و نوجوانان  6 قانون حمایت 
ادامه  در  او  است.«  استان  این  در 
آیین نامه   50 ماده  »مطابق  بیان کرد: 
از  حمایت  قانون   6 ماده  اجرایی 
و  هماهنگی  ایجاد  نوجوانان  و  اطفال 
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه 
اجتماعی،  فرهنگی  کارگروه  عهده  بر 
این  است.  و سالمت  خانواده  و  زنان 
بانوان  امور  دفتر  توسط  باید  کارگروه 
استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  و 
و  دستگاه ها  وظایف  و  تشکیل 
توجه   با  شود.  پیگیری  آنها  اقدامات 
و  اطفال  از  حمایت  قانون  اینکه  به 
اجرایی  آیین نامه  نیز  و  نوجوانان 
و  سهم  تعیین  با  قانون  آن   6 ماده 
طریق  از  دستگاه ها  از  یک  هر  نقش 
به  گذشته  سال  در  معاونت  این 
مطالبه گری  و  ابالغ  ذی ربط  مسئوالن 
و  اطفال  مهم  مسئله  لذا  است،  شده 
در  باید  آسیب  معرض  در  نوجوانان 
نهادها  و  دستگاه ها  کاری  اولویت 
مردم نهاد  سازمان های  همچنین  و 
دستگاه ها  رو  این  از  گیرد.  قرار 
باید  قانونی  وظایف  انجام  بر  عالوه 
نسبت  هم  اخالق  و  شرع  به حکم 
نشان  خاصی  توجه  موضوع  این  به 
تاکید کرد:  قضایی  مقام  این  دهند.« 
»بی توجهی به کودکان موجب تشکیل 
در محاکم قضایی  زیادی  پرونده های 
جمعیت  افزایش  آن  دنبال  به  و 
اصالح  کانون  و  زندان ها  در  کیفری 
حضور  نوعی  به  و  می شود  تربیت  و 
اصالح  کانون  در  بزهکار  نوجوانان 
عملکرد  تمام نمای  آیینه  تربیت، 

است.« اجرایی  دستگاه های 

دیابت یکی از تنها بیماری های غیرواگیردار جهان است که خطر مرگ زودهنگام در آن در جهان، به جای کاهش در حال افزایش است. 
بیماری ای که هم می تواند به سابقه خانوادگی و افزایش سن برگردد و هم به شدت با عوامل محیطی چون سبک زندگی و الگوی مصرف 
پیوند معناداری دارد. طبق آخرین آمارهای جهانی فدراسیون بین المللی دیابت)IDF( تقریبًا 5۳7 میلیون بزرگسال ۲۰ تا 7۹ سال 
با دیابت زندگی می کنند. پیش بینی می شود که تعداد کل افراد مبتال به دیابت تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴۳ میلیون نفر و تا سال ۲۰۴5 به 
78۳ میلیون نفر افزایش یابد. وضعیت ایران هم از جهان جدا نیست و طبق آخرین پژوهشی که با مشارکت متخصصان و پژوهشگران 
پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۲۰۲۱ بر روی بیش از  ۱۶۳ هزار ایرانی به انجام رسید،  شیوع دیابت و پیش دیابت 
به ترتیب در بین بزرگساالن ایرانی ۳5 تا 7۰ ساله، برابر با ۱5.۰ و ۲5.۴ درصد بوده است. پژوهشگران این پژوهش که از سال ۲۰۱۱ 
در حال پیگیری این مسئله بوده اند با ذکر این نکته که در طی این سال ها همواره دیابت در ایران روندی صعودی داشته، توجه ویژه 
به وضعیت این بیماری در کشور را ضروری دانستند. اسدهللا رجب، رئیس انجمن دیابت ایران در این رابطه به »پیام ما« می گوید که 

شیوع دیابت و بیماری های غیرواگیردار از نبود رویکرد و فرهنگ پیشگیری در ایران، رنج می برند.

اسدهللا رجب، رئیس انجمن 
دیابت ایران: در کشورهای 

اروپایی به ویژه اروپای 
شمالی، شیوع دیابت 12 

درصدی است به بیان دیگر 
یعنی 88 درصد این کشورها 

توانسته اند از شیوع این 
بیماری، پیشگیری کنند. در 

حالی که میزان شیوع دیابت 
در منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا، 97 درصدی است
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آگهي مزایده عمومی 
اداره کل دامپزشکی استان زنجان در نظر دارد طبق مجوزهای قانونی، ملک تحت اختیار خود را به شرح جدول زیر با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

و  کلیه اشخاص حقیقی  از  لذا  برساند  به فروش  از طریق مزایده عمومی  و  اسناد مزایده  برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج در  الکترونیکی  )www.setadiran.ir(  بصورت 
حقوقی واجد شرایط و دارای صالحیت قانونی دعوت می شود جهت آگاهی از شرایط مزایده و ارسال اسناد و مدارک با بهره گیری از سامانه فوق الذکراقدام نمایند.

** برگزاری مزایده فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می باشد و کلیه مراحل  فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،بارگذاری فیش واریزی سپرده )تضمین شرکت در مزایده( ، ارسال پیشنهاد قیمت،بازگشایی 
و بررسی قیمت ها ، اعالم به برنده و ...  در بستر سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.

**اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و تسلیم پاکت سپرده  به نشانی زنجان – خیابان خرمشهر – روبروی پارک ملت – اداره کل دامپزشکی استان زنجان – اداره امور اداری،رفاه و 
پشتیبانی و ) واحد دبیرخانه( مراجعه فرمایید.       شماره تماس ۳۳۰۱۶۲۴۰-۰۲۴ ، ۳۳۰۱۶۱۲۹-۰۲۴ و  نمابر ۰۲۴-۳۳۰۱۶۱۲8

اداره کل دامپزشکی استان زنجان
شناسه آگهی : 1414377

- مشخصات ملک

کاربریمشخصات اموال )ملک(ردیف
عرصه

)متر مربع(
اعیان

)متر مربع(
قیمت پایه 

کارشناسی )ریال(
میزان سپرده 

)ریال(

1
عرصه و اعیان ساختمان دامپزشکی روستای رجعین به 
شماره ملک 27 فرعی از 116 اصلی از بخش 7 زنجان

نوع کاربری اداری است و طبق مجوز سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، 
امکان تغییر کاربری، بر اساس قوانین و مقررات جاری، وجود دارد.

5،000،000،000500،000،000)حدودًا( 2000145/5

مهلت دریافت اسناد مزایده
مهلت بازدید از ملک هر روز

از ساعت 8 تا 13
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت 

در سامانه
آخرین مهلت تحویل فیزیکی پاکت اسناد مزایده و اصل فیش بانکی سپرده به 

واحد دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان زنجان و اخذ رسید

تا تاریخ: 1401/09/19از تاریخ: 1401/09/08تا تاریخ: 1401/09/07از تاریخ:  1401/09/01
تا ساعت 14:00

روز یکشنبه مورخ 1401/09/20
ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/21

روش پرداخت سپردهزمان اعالم برندهزمان بازگشاییمحل بازگشایی و اعالم به برنده

فیش بانکی)واریز نقدی(روز سه شنبه مورخ 1401/09/22ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/09/22ساختمان شماره 2 اداره کل دامپزشکی استان زنجان

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

و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی   

برابر رای شماره 140160319012002665 هیات 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان 
بشماره  حسن  فرزند  رستمی  صدیقه  خانم 
شناسنامه 403 صادره از سیرجان در یک باب 
پالک  مربع  متر   232/28 مساحت  به  خانه 
شهید  خیابان  سیرجان  در  واقع  اصلی   257
خریداری  کرمان   35 بخش  شمالی  نصیری 
احمدزاده  العابدین  آقای زین  از مالک رسمی 
خدادادی  علی  و  الدینی  کریم  محمدرضا  و 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  پور 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
نسبت  اشخاص  صورتی كه  در  می شود  آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به 
اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند  داشته 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
از اخذ رسید، ظرف مدت  اداره تسلیم و پس 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است 
مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۰5۴۰۱

نوبت دوم

به گفته پیمان صابریان، این 
همکاری در سه حوزه آموزش 
تخصصی نجاتگران هالل احمر و 
کارمندان راهور در مواجه با حوادث 
ترافیکی، آموزش همگانی مردم 
و پژوهش های الزم در راستای 
پیشگیری و کاهش تصادفات 
رانندگی انجام می شود

خبر

کاهش تصادفات جاده ای با آموزش و همکاری هالل احمر  و  پلیس
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
با  جمعیت  این  همکاری  از  احمر  هالل 
مردم  همگانی  آموزش  برای  راهور  پلیس 
و  احمر  هالل  نجاتگران  متقابل  آموزش   و 
فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  کارکنان 
داد.  خبر  جاده ای  تصادفات  کاهش  برای 
احمر،  هالل  جمعیت  از  ایرنا  گزارش  به 
پژوهش  آموزش،  معاون  صابریان  پیمان 
سرهنگ  و  احمر  هالل  جمعیت  فناوری  و 
معاونت  سرپرست  حسن زاده  سیروس 
راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی 

و  احمر  هالل  همکاری  جزئیات  درباره 
مواجهه  آمادگی  افزایش  برای  راهور  پلیس 
ترافیکی  حوادث  و  رانندگی  تصادفات  با 
برنامه ریزی کردند. به گفته پیمان صابریان، 
این همکاری در سه حوزه آموزش تخصصی 
در  راهور  و کارمندان  احمر  هالل  نجاتگران 
مواجه با حوادث ترافیکی، آموزش همگانی 
راستای  در  الزم  پژوهش های  و  مردم 
رانندگی  تصادفات  کاهش  و  پیشگیری 
پژوهش  آموزش،  معاون  می شود.  انجام 
و فناوری جمعیت هالل احمر توضیح داد: 

هالل احمر سال هاست که وظیفه حاکمیتی 
پاسخ به تصادفات جاده ای را پذیرفته است 
و پایگاه های امداد و نجات جاده ای سازمان 
صورت  به  جمعیت  این  نجات  و  امداد 
از  متشکل  شیفت  چند  در  و  شبانه روزی 
حوادث  مصدومان  جان  عملیاتی،  تیم های 
از طرفی پلیس  را نجات می دهد.  ترافیکی 
راهور نیز در جاده های کشور مشغول فعالیت 
دو  این  تجارب  تحلیل  و  تجمیع  و  است 
از  پیشگیری  در  موثری  می تواند گام  نهاد 
تصادفات رانندگی و پاسخ سریع و مناسب 

باشد.  ترافیکی  حوادث  وقوع  هنگام  در 
تصادفات  به  پاسخ  در  داد:  ادامه  صابریان 
احمر  هالل  نجاتگران  است  قرار  جاده ای، 
آشنایی  و  حقوقی  مسائل  همچون  مواردی 
ایمن صحنه حادثه در  تثبیت  و  با مقررات 
جاده های پرتردد را از پلیس راهور بیاموزند 
و در مقابل کارکنان راهنمایی و رانندگی نیز 
قلبی  احیای  اولیه،  مثل کمک های  مواردی 
از  مصدومان  ایمن  رهاسازی  و  ریوی  و 
هالل  مربیگری  با  دیده  حادثه  خودروهای 
هم افزایی  این  با  تا  ببینند  آموزش  را  احمر 
پوشش بهتری برای پاسخ سریع و مناسب 
افزود:  او  شود.  برقرار  جاده ای  حوادث  به 
فناوری جمعیت هالل  و  پژوهش  اداره کل 

تحقیقات  دفتر  کنار  در  می تواند  احمر 
وضعیت  از  که  را  اطالعاتی  و  آمار  پلیس، 
ترافیک جاده ها، حجم و شکل تصادفات و 
عملیات های جست وجو و نجات جاده ای در 
حوادث رانندگی به دست می آید، در کنار هم 
قرار داده و با تجزیه و تحلیل این آمارها در 
پیشگیری از وقوع حوادث و پاسخ سریع و 
مناسب به تصادفات جاده ای نقش موثری 
ساختارها  این  افزود:  صابریان  بازی کنند. 
خادم  سایت  در  آنالین  آموزش های  شامل 
)خانواده آماده در مخاطرات( و آموزش های 
در  مردم  عموم  و  امدادگران  حضوری 
خانه های هالل شهری،  و  شعب هالل احمر 

است. عشایری  و  روستایی 
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پالک 5 فرعی از 352 اصلی آقای مجید فرامرزپور کدملی 
3111376281 فرزند محمد        شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 357.3 متر مربع واقع در خیابان چمران بخش 

29 کرمان از مورد مالکیت فاطمه صنعتی.
پالک 3 فرعی از 3733 اصلی آقای آصف غضنفری نیا بمی  
کدملی 3110221004 فرزند رضا  شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 394 مترمربع واقع در 
کمربندی طالقانی خیابان مفتح  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت ماشاهلل غضنفری نیا و مریم لشکری زاده .
پالک 28 فرعی از یک فرعی از 4270 اصلی آقای عبداله 
غالمشاهی کدملی 6059900933 فرزند علی شش دانگ 
یک باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 327 مترمربع 
واقع در بلوار محمد آبادی کوچه 9 بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت نصرت اله ناصری.
باقیمانده 4392 اصلی خانم فاطمه  از  پالک 15 فرعی 
جواد  فرزند   3209593876 کدملی  مهدابی  حیدری 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 350 مترمربع واقع 
در خیابان افالطونیان بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

محمد ابراهیم عامری.
پالک 1509 فرعی از 412 فرعی از 4446 اصلی میثم 
عباس  فرزند   3111507858 کدملی  زاده  جزینی 
شش دانگ یک باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 
260.5 مترمربع واقع در بلوار امیر کبیر  بخش 29 کرمان 

از مورد مالکیت محمد ابراهیم عامری.
پالک 305 فرعی از 4839 اصلی خانم پریرخ دری جانی  
کدملی 3111375870 فرزند محمد  شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 279.8 مترمربع واقع 
در میدان امام حسین خیابان وصال بخش 29 کرمان از 
و محمد جواد ساالر  و سیروس  منوچهر  مالکیت  مورد 

بهزادی.
پالک 306 فرعی از 4839 اصلی خانم فرشته گوری بمی 
کدملی 3111462201 فرزند علی  شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 385.5 مترمربع واقع 
مورد  از  امام خیابان وصال بخش 29 کرمان  میدان  در 

مالکیت منوچهر و سیروس و محمد جواد ساالر بهزادی.
پالک 8 فرعی از 4852 اصلی آقای وحید اسحاقی نژاد  
یک  احمد   شش دانگ  فرزند  کدملی 3110722844 
باب خانه به مساحت 297.15 مترمربع واقع در خیابان 
امیر کبیر بخش 29 کرمان از مورد مالکیت محمد نایبان 

تبریزی.
پالک 10 فرعی از یک فرعی از 4869 اصلی آقای محمد 
رضا  فرزند  کدملی 3100403827  آبادی  صوفی  امین 
شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1163.60 مترمربع 
واقع در خیابان امیرکبیر بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

ماشاله اقبالی زاده و رمضان صوفی آبادی .

اطهره  اصلی خانم  از 5039  از 2 فرعی  پالک 7 فرعی 
عظیمی  کدملی 3110139197 فرزند حسن  شش دانگ 
 20.48 مساحت  به  تجاری  کاربری  با  مغازه  باب  یک 
مترمربع واقع در خیابان شهید صدوقی    بخش 29 کرمان 

از مورد مالکیت ورثه محمد صادق بهرامی.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 30 کرمان

پالک 466 فرعی از 472 اصلی عباس صفرزاده کدملی 
3111238806 فرزند شعبان شش دانگ یک باب خانه با 
کاربری مسکونی به مساحت 503 مترمربع واقع در پشت 

رود بخش 30 کرمان از مورد مالکیت سید علی سجادی .
پالک 97 فرعی از 69 فرعی از 828 اصلی آقای وحید رضا 
بدرآبادی  کدملی 3100256425 فرزند رضا شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 333.4 مترمربع واقع در اسفیکان 

بخش 30 کرمان از مورد مالکیت عذری پشوئی.
نژاد  لرستانی  آقای مجید  از 836 اصلی  پالک 5 فرعی 
کدملی 6059642551 فرزند پرویز    شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 244 مترمربع واقع در 
روستای تمیک   بخش 30 کرمان از مورد مالکیت عباس 

ابراهیم پور.
پالک 6 فرعی از 836 اصلی خانم سیما خرمیان کدملی 
4829803991 فرزند عوض شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 251.7 مترمربع واقع در روستای تمیک بخش 30 

کرمان از مورد مالکیت عباس ابراهیم پور.
پالک 49 فرعی از 842 اصلی خانم نصرت پورحاتم کدملی 
و  باب خانه  نظر شش دانگ یک  فرزند   3110389878
باغچه با کاربری مسکونی به مساحت 625.22 مترمربع 
واقع در چهل تخم زیدآباد کوچه والیت بخش 30 کرمان از 

مورد مالکیت سید غالمرضا عماد.
پالک 11 فرعی از 1113 اصلی امیر ارسالن آزادی کدملی 
3111524446 فرزند فلک ناز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 276.3 مترمربع واقع در خیابان بوعلی بخش 

30 کرمان از مورد مالکیت عباس رنجبر.
پالک 5 فرعی از 1198 اصلی خانم اعظمه عرب  کدملی 
3110898551 فرزند قنبر شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 292.34 مترمربع واقع در خیابان بهشتی بخش 

30 کرمان از مورد مالکیت ابراهیم صائب.
پالک 19 فرعی از 1357 اصلی ایوب ابراهیم آباد کدملی 
3111119092 فرزند محمد  شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 70 مترمربع واقع در خیابان بوعلی بخش 30 

کرمان از مورد مالکیت رخساره جهان آبادی.
پالک 135 فرعی از 2 فرعی از 1596 اصلی محمد رنجبر 
کدملی 3111503097 فرزند عباس  شش دانگ یک باب 
خانه و باغ با کاربری باغی مسکونی به مساحت 3406 
مترمربع واقع در روستای حمزه ای   بخش 30 کرمان از 

مورد مالکیت عباس رنجبر.

پالک 4 فرعی از 1630 اصلی خانم اشرف اسمعیلی بندری 
کدملی 3110552515 فرزند حسین شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 105.5 مترمربع واقع در امیرآباد بخش 30 

کرمان از مورد مالکیت علی فکری صفری زاده.
پالک 8 فرعی از 1364 اصلی خانم عصمت دهقان کروکی 
یک  شش دانگ  عیسی  فرزند   3110939101 کدملی 
باب خانه به مساحت 250.37 متر مربع واقع در شهر بم  
خیابان بوعلی غربی کوچه بهداشت بخش 30 کرمان از 

مورد مالکیت محمد علی بهزادی.
پالک 6 فرعی از 1854 اصلی آقای حسین بازدار کدملی 
3111620921 فرزند حسن  شش دانگ یک باب خانه 
با کاربری خانه باغ  به مساحت 325.3 مترمربع واقع در 
خواجه عسکر بخش 30 کرمان از مورد مالکیت حسن 

کمال الدینی.
از 1907 اصلی آقای علی  از یک فرعی  پالک 8 فرعی 
حسن  فرزند   3111394085 کدملی  افشار  کریمی 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 263.1 مترمربع واقع 
در خواجه عسکر بخش 30 کرمان از مورد مالکیت علی 

کمال الدینی .
فرعی  از 2  قسمتی  در  اصلی  از 2275  فرعی  پالک 4 
2275 اصلی به مساحت 931.05 مترمربع و 2168 اصلی 
385.15  مترمربع آقای حسین شجاع حیدری کدملی 
3110189380  فرزند رمضان در شش دانگ یک قطعه 
باغ جهت ادغام در پالک 3 فرعی از 2275 اصلی  واقع 
در باغچمک بخش 30 کرمان از مورد مالکیت سیف اهلل 

شجاع حیدری .
پالک 2 فرعی از 3021 اصلی آقای علی کریمی افشار 
کدملی 3111394085 فرزند حسن    شش دانگ یک 
باب خانه با کاربری مسکونی  به مساحت 577.3 مترمربع 
واقع در خواجه عسکر خیابان شفا بخش 30 کرمان از مورد 

مالکیت اکبر کمال الدینی.
از 3085  از 2 فرعی  از 316 فرعی  پالک 2852 فرعی 
اصلی آقای امان اله جاللی کدملی 6059909841 فرزند 
یارمحمد شش دانگ یک باب خانه با کاربری مسکونی به 
مساحت 390 مترمربع واقع در خیابان سیدالشهدا کوچه 
3 بخش 30 کرمان از مورد مالکیت مشاعی خود متقاضی 
و مالکیت بی بی جان زارع و تقی و خدیجه و جمشید 

همگی جاللی .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان 

پالک 27 فرعی از 1233 اصلی خانم مژده نشیبی کدملی 
مغازه  باب  یک  شش دانگ  علی  فرزند   3111598055
مشتمل بر طبقه فوقانی با کاربری مسکونی به مساحت 
بلوار شهدا   بخش 31  بروات  66.65 مترمربع واقع در 

کرمان از مورد مالکیت حیات بنی اسدی .
پالک 28 فرعی از 1233 اصلی آقای علی نشیبی کدملی 

3110434520 فرزند مرتضی       شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری مسکونی به مساحت 418.95 مترمربع واقع 
در بروات بلوار شهدا   بخش 31 کرمان از مورد مالکیت 

حیات بنی اسدی .
حمزه  امیر  آقای  اصلی   1315 از  فرعی   236 پالک 
باقری برواتی والیتا از طرف سانیا باقری برواتی کدملی 
3100801751 فرزند امیر حمزه شش دانگ یک باب خانه 
با کاربری مسکونی به مساحت 327.6 مترمربع واقع در 

بروات بخش 31 کرمان از مورد مالکیت محمد تدین.
پالک 237 فرعی از 1315 اصلی آقای محمد علی سیدی 
شش دانگ  علی  فرزند  کدملی 3111393380  مرغکی 
مغازه مشتمل بر انباری با کاربری مسکونی به مساحت 
96.95 مترمربع واقع در بروات بلوار شمالی چهار راه بسیج  

بخش 31 کرمان از مورد مالکیت علی تدین.
پالک 40 فرعی از 2595 اصلی خانم فاطمه بنی اسدی 
کدملی 3110473356 فرزند سلیمان   شش دانگ یک 
باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 524.75 مترمربع 
واقع در بروات بخش 31 کرمان از مورد مالکیت خانمجان 

بنی اسدی .
پالک 6 فرعی از 2612 اصلی خانم فاطمه اسمعیلی نسب 
کدملی 3110472708 فرزند محمود شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 231.8 مترمربع واقع در بروات بخش 31 

کرمان از مورد مالکیت حسین مشیری.
پالک 60 فرعی از 2632 اصلی خانم سکینه ساجدی پور 
کدملی 3111301524 فرزند عباس شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 189.72 مترمربع واقع در بروات بخش 
31 کرمان از مورد مالکیت ماهی وحیدزاده رحمت آبادی.

پالک 61 فرعی از 2632 اصلی ابراهیم ساجدی پور کدملی 
3111608492 فرزند عباس

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216.8 مترمربع واقع 
در بروات بلوار جنوبی   بخش 31 کرمان از مورد مالکیت 

ماهی وحیدزاده رحمت آبادی.
پالک 9 فرعی از 2824 اصلی خانم معصومه امان دادی 
قطب آبادی کدملی 3110443791 فرزند اکبر  شش دانگ 
با کاربری مسکونی به مساحت 244.36  یک باب خانه 
مترمربع واقع در بروات بلوار معلم   بخش 31 کرمان از 

مورد مالکیت محمد صادق فردوسی و کبری فرومند.
پالک 1 فرعی از 2831 اصلی آقای محمد مهدی فاتحی 
ملک آبادی  کدملی 3100389824 فرزند علی در یک و 
نیم دانگ از شش دانگ یک باب خانه و باغچه با کاربری 
مسکونی به مساحت 690.3 مترمربع واقع در بروات بلوار 
معلم بخش 31 کرمان از مورد مالکیت علی فاتحی ملک 

آبادی.
پالک 1 فرعی از 2831 اصلی خانم فاطمه بلوچ آبدوغی 
رستمی کدملی 3209773823 فرزند مهدی در سه دانگ 
از شش دانگ یک باب خانه و باغچه با کاربری مسکونی به 
مساحت 690.3 مترمربع واقع در بروات بلوار معلم بخش 

31 کرمان از مورد مالکیت علی فاتحی ملک آبادی .
پالک 1 فرعی از 2831 اصلی خانم زهرا فاتحی ملک آبادی 
کدملی 3100312104 فرزند علی در یک و نیم دانگ از 
شش دانگ یک باب خانه و باغچه با کاربری مسکونی به 

مساحت 690.3 مترمربع واقع در بروات بلوار معلم بخش 
31 کرمان از مورد مالکیت علی فاتحی ملک آبادی.

امالک تقاضا شده واقع در بخش 32 کرمان 
علیرضا  آقای  اصلی   57 از  فرعی   2 از  فرعی   5 پالک 
مرتضی  فرزند   3100149025 کدملی  عزیزآبادی  
شش دانگ یک باب خانه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 
288.95 مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر دشت آباد 
خیابان امام رضا  بخش 32 کرمان از مورد مالکیت سید 

غالمحسین فاطمی.
علیرضا  آقای  اصلی   57 از  فرعی   2 از  فرعی   6 پالک 
در  مرتضی  فرزند   3100149025 کدملی  عزیزآبادی  
شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 32.05 مترمربع واقع 
در شهرستان نرماشیر روستای دشت آباد بخش 32 کرمان 

از مورد مالکیت سید غالمحسین فاطمی .
پالک 507 فرعی از 4 فرعی از 258 اصلی خانم صغری 
میرزاده تهرودی کدملی 3209554706 فرزند قاسم در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 365.4 مترمربع واقع 
در شهرستان نرماشیر رستم آباد  بخش 32 کرمان از مورد 

مالکیت مرتضی خدادوست.
پالک 3 فرعی از 2961 اصلی آقای رضا مشکی کدملی 
3111226093 فرزند خدامراد در     شش دانگ یک باب 
خانه و باغ با کاربری باغی و مسکونی به مساحت 7239.2 
مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر روستای طرز بخش 32 

کرمان از مورد مالکیت اسماعیل مشکی.
پالک 26 فرعی از 3005 اصلی آقای خدامراد رسام کدملی 
3110441901 فرزند فضل علی  شش دانگ یک باب خانه 
و باغ با کاربری خانه باغ به مساحت 5814.72 مترمربع 
واقع در شهرستان نرماشیر روستای طرز بخش 32 کرمان 
از مورد مالکیت خیر نسا مشکی و مالکیت مشاعی خود 

متقاضی.
رحمانی  مهدی  آقای  اصلی  از 4154  فرعی  پالک 47 
کدملی 3209687544 فرزند رحمان    شش دانگ یک 
باب خانه مشتمل بر باغ با کاربری خانه باغ به مساحت 
روستای  نرماشیر  شهرستان  در  واقع  مترمربع   2528
قلعه  اکبر  مالکیت  مورد  از  کرمان   32 بخش  کامرانیه 

محمودی.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان 

پالک یک فرعی از 184 اصلی آقای محمد نادعلی زاده 
هابیلی کدملی 3110703173 فرزند علی شش دانگ یک 
باب خانه با کاربری خانه باغ به مساحت 145.5 مترمربع 
واقع در دهبکری ولیعصر  بخش 33 کرمان از مورد مالکیت 

غالمحسین کریمی افشار.
پالک 3 فرعی از 283 اصلی رضا حبیب اللهی کدملی 
خانه  باب  یک  قنبر شش دانگ   فرزند   3110957353
با کاربری مسکونی به مساحت 587.7 مترمربع واقع در 
دهبکری کوچه شهید افشارمنش بخش 33 کرمان از مورد 

مالکیت نجف افشاری پور.
پالک یک فرعی از 412 اصلی محسن گیالنی پور کدملی 
3031326202 فرزند حسین        شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری خانه باغ به مساحت 815.15 مترمربع واقع 
در دهبکری گلستان 3 بخش 33 کرمان از مورد مالکیت 

فاطمه و مریم شرف همگی کریمی افشار و 
عباس ایزد پناه .

کدملی  فهیم  امین  آقای  اصلی  از 455  فرعی  پالک 2 
3110999846 فرزند اکبر شش دانگ     یک باب خانه 
با کاربری خانه باغ به مساحت 279.32 مترمربع واقع در 
دهبکری گلستان بخش 33 کرمان از مورد مالکیت تقی 

سبزواری.
پالک 26 فرعی از 700 اصلی آقای رضا حسین شاهی 
برواتی کدملی 3110984652 فرزند داود شش دانگ یک 
باب خانه با کاربری خانه باغ به مساحت 238.6 مترمربع 
واقع در دهبکری سرمیدان کوچه بوستان   بخش 33 

کرمان از مورد مالکیت عباسقلی کریمی افشار.
پالک 27 فرعی از 700 اصلی آقای کدملی 3111032663 
فرزند علی شش دانگ یک باب خانه با کاربری خانه باغ به 
مساحت 1305.2 مترمربع واقع در ده بکری سرمیدان 
بخش 33 کرمان از مورد مالکیت گرگعلی کریمی افشار 

و حسین افشاری پور.
پالک 39 فرعی از 893 اصلی آقای مهدی کریمیان کدملی 
2992926744 فرزند قنبر شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 380 مترمربع واقع در دهبکری بخش 33 کرمان 

از مورد مالکیت رمضان افشاری پور.
پالک 3 فرعی از 961 اصلی خانم معصومه رستمی برواتی 
کدملی 3110457180 فرزند قنبر شش دانگ یک باب 
به مساحت 419.2  کاربری مسکونی  با  باغچه   و  خانه 
مرادخانی   سرمیدان  اراضی  دهبکری  در  واقع  مترمربع 

بخش 33 کرمان از مورد مالکیت عزیز اهلل افشارمنش .
پالک 2 فرعی از 1288 اصلی آقای منصور بیگلری کدملی 
3110865092 فرزند حبیب اله در سه دانگ از شش دانگ 
یک باب خانه و باغچه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 
855.9 مترمربع واقع در دهبکری کوچه انقالب  بخش 33 

کرمان از مورد مالکیت دیانوش محمدی افشار.
پالک 2 فرعی از 1288 اصلی خانم پروین میر احمدی 
از  دانگ  سه  در  جالل  فرزند   3110204193 کدملی 
شش دانگ یک باب خانه و باغچه با کاربری باغ مسکونی 
به مساحت 855.9 مترمربع واقع در دهبکری کوچه انقالب  

بخش 33 کرمان از مورد مالکیت دیانوش محمدی افشار.
پالک  یک فرعی از 1329 اصلی خانم سعیده اماندادی 
کدملی 3111254143 فرزند عبداهلل    شش دانگ یک باب 
خانه با کاربری خانه و باغچه به مساحت 304.3 مترمربع 
واقع در دهبکری جنب مسجد امام حسین کوچه خلیج 
فارس بخش 33 کرمان از مورد مالکیت غالمرضا افشارمنش.

پالک 115 فرعی از 1550 اصلی خانم زهرا فدائی پور 
کدملی 3110672960 فرزند محمد   شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 409 مترمربع واقع در دهبکری کوچه 
خلیج فارس 31 بخش 33 کرمان از مورد مالکیت حبیب 

اهلل افشاری پور.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/15

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
شناسه آگهی : 1413124

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

نوبت اول

سرپرست محیط زیست نظرآباد بر ضرورت احداث سیستم تصفیه فاضالب شهری 
در این شهرستان تاکید کرد.

محمد محمودی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به جمعیت 170 هزار نفری 
نظرآباد، بازچرخانی فاضالب، احداث یک تصفیه خانه فاضالب انسانی و استفاده 
مجدد از فاضالب با توجه به کمبود منابع آبی در این شهرستان ضروری به نظر 
می رسد. وی ادامه داد: در این راستا زمینی به مساحت 120 هکتار در بخش جنوب 
غربی شهرستان نظرآباد پیشنهاد شده و محل احداث تصفیه خانه نیز 25 هکتار در 
نظر گرفته شده است. این مسئول توضیح داد: با توجه به اهمیت احداث سیستم 
تصفیه خانه فاضالب گزارش ارزیابی و طرح مطالعاتی این کار از الزامات اجرای پروژه 

است که باید توسط کارفرما که شرکت آبفا است، صورت بگیرد.
سرپرست محیط زیست نظرآباد ابراز کرد: این طرح پس از اخذ مجوز و موافقت 
محیط زیست اجرا شده و پیش بینی می شود ظرفیت احداث سیستم تصفیه خانه 

فاضالب 50 هزار متر مکعب باشد.
محمودی توضیح داد: با اجرای این طرح و بازچرخانی فاضالب شهری، می توان به 

حفظ منابع آبی در آینده امیدوار بود.

| محمدتوکلی |  معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی مازندران با اشاره به 
پیشرفت خوب مسکن ملی در برخی از شهرهای استان، گفت: مهم ترین مشکل 

تأمین زمین مسکن ساخت آماده پروانه است.
سیدعباس رهگشای، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران درباره آخرین 
وضعیت نهضت مسکن ملی اظهار کرد: 117هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کردند 
که از این تعداد 28هزار نفر واجد شرایط بودند. وی افزود: طی یک سال اخیر بخش 

قابل توجهی از زمان صرف تامین و مشکالت تعیین اراضی مورد نیاز شد.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه مهم ترین مشکل تامین 
زمین مسکن ساخت آماده پروانه است، تصریح کرد: در این زمینه منابع طبیعی و 
سایر دستگاه ها در حال همکاری  هستند ولی به دلیل اینکه تمام زمین ها قابلیت سبز 

شدن دارد اجازه ساخت مسکن داده نمی شود که بزرگترین مشکل است.
رهگشای در پاسخ به این سوال که آیا مرحله بعدی ثبت نام نیز خواهیم داشت، 
بیان کرد: این برنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود ولی در حال 
حاضر اولویت تعیین تکلیف متقاضیانی است قبال ثبت نام کرده و سهم آورده 

خود را واریز کردند.

| مومنی |  جلسه کمیته هماهنگی با شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی استان 
با حضور مدیر و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان و 
مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت های حمل و نقل تحت پوشش منطقه گلستان در 
سالن اجتماعات شرکت نفت استان برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان، در ابتدا سید محمد حسینی، مدیر منطقه 
از مدیران شرکت های حمل و نقل و رانندگان نفتکش که با تالش و سختکوشی 
موجبات  بنزین  مصرف  افزایش  و  نفتی  فرآورده های  مصرف  ناترازی  شرایط  در 

سوخت رسانی مطلوب به مصرف کنندگان را فراهم آورده اند تشکر و قدردانی نمود.
وی پیرامون نقش حمل و نقل به عنوان یکی از بارزترین محورهای توسعه در کشور، 
خاصه در چرخه تاثیرگذار و راهبردی سوخت رسانی مطالبی بیان و از خدمات ارزشمند 
و حرکت بخش شرکت های حمل و نقل و رانندگان نفتکش قدردانی و بر اهتمام 

شرکت در رفع  مشکالت و چالش های احتمالی پیش رو تاکید کرد.
در ادامه جلسه دهقان رئیس تأمین و توزیع منطقه اطالعیه های صادره از ستاد 
تهران و موارد مرتبط با شرکت های حمل و نقل و رانندگان محترم نفتکش ها مطالبی 

را مطرح کرد.

نظرآباد ۱7۰ هزار نفری
سیستم فاضالب شهری ندارد

تأمین نشدن زمین دلیل کندی 
پیشرفت طرح ملی مسکن در مازندران

جلسه کمیته هماهنگی با شرکت های 
حمل فرآورده های نفتی برگزار شد

| البرز   | | مازندران  | | گلستان |
خرید حمایتی بیش از 

یک تن زعفران از کشاورزان 
خراسان شمالی 

خراسان شمالی - مدیر تعاون روستایی خراسان 
100 کیلوگرم  و  تن  یک  حمایتی  خرید  از  شمالی 

داد. استان خبر  این  کشاورزان  از  زعفران 
جلیل رمضانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
از  استان  این  از کشاورزان  خرید حمایتی زعفران 
19 آبان ماه آغاز شده است، گفت: خرید حمایتی تا 

پایان دی ماه ادامه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه ورود سازمان تعاون روستایی 
منظور  به  محصول  این  حمایتی  خرید  برای 
جلوگیری از بروز ضرر و زیان به کشاورزان است، 
علت  به  از کشاورزان  تعدادی  واقع  در  کرد:  اظهار 
محصول کرده اند،  این  تولید  برای  هزینه هایی که 
توان نگهداری محصول خود برای افزایش قیمت 
آن را ندارند به همین دلیل برای اینکه زعفران با 
حمایتی  خرید  نیفتد،  دالل  دست  در  قیمت کم 

می شود. انجام 
هر  حمایتی  خرید  قیمت  کرد:  تصریح  رمضانی 
کیلوگرم نگین زعفران 41 میلیون و 350 هزار تومان 
 20 دالل ها  پیشنهادی  قیمت  به  نسبت  است که 

است. بیشتر  درصد 
به گفته وی در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم نگین 
زعفران در این استان توسط دالل 35 میلیون تومان 
است. مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: 
خرید حمایتی زعفران در این استان تعادل قیمت 
محصول در بازار و رضایت کشاورزان زعفران کار را به 

دنبال خواهد داشت.
اینکه  به دلیل  وی تصریح کرد: طی سال گذشته 
بود، خرید حمایتی صورت  قیمت زعفران مناسب 
نگرفت اما در سال 99 خرید حمایتی زعفران انجام 
و مقدار 2 تن و 100 کیلوگرم زعفران خریداری شد.

رمضانی قیمت خرید حمایتی نگین زعفران در سال 
99 را 13 میلیون تومان اعالم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استقبال کشاورزان 
گفت:  است،  خوب  زعفران  حمایتی  خرید  از 
نگین  تن   2 دی ماه  پایان  تا  می شود  پیش بینی 

شود. خریداری  زعفران 
رمضانی افزود: هم اکنون یک مرکز خرید حمایتی 
تولید  عنوان قطب  به  فاروج  در شهرستان  زعفران 
این محصول در استان فعال بوده و خرید محصول 

از کشاورزان انجام می گیرد.
تولیدکننده  خراسان شمالی سومین  است  گفتنی 
زعفران در ایران است که به طور میانگین حدود 22 

تن زعفران از مزارع این استان برداشت می شود.

بیرجند

زیر زمینی در  افت سفره های آب  و  بارندگی  به کاهش  با توجه 
خراسان  جنوبی هیچ راهی جز اصالح الگوی مصرف چه در بخش 

کشاورزی و چه شرب وجود ندارد.
این روزها بیشتر مردم از خشکسالی، کاهش بارندگی و مشکالت 
ناشی از آن صحبت می کنند ولی زمانی که به عملکرد بسیاری از 
شهروندان نگاه می کنیم شیوه مصرف آنان با سال های ترسالی 

هیچ تفاوتی نکرده است.
آب آنقدر با ارزش و گران قیمت است که حتی در سال های پر 
باران باید قدردان رحمت الهی بوده و قطره قطره آن را چون ُدر 
گرانبهایی مراقب باشیم و تکلیف در سال های خشکسالی کاماًل 

است. مشخص 
وضعیت منابع آب در خراسان جنوبی به گونه ای است که مسئوالن 
به  خلیج فارس  و  عمان  دریای  از  آب  انتقال  را  چاره  راه  تنها 
خراسان جنوبی دانسته اند و قدم هایی نیز در این عرصه برداشته 

است. شده 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  عباس زاده،  علیرضا 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  آبان ماه  دوم  خراسان جنوبی 
انتقال آب از دریای عمان یکی از گزینه های تامین آب استان 
خراسان جنوبی است، گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق 

اجراست. در حال  با کاربری صنعتی  کشور 
وی با اشاره به اینکه که در مرحله نخست فقط برای استان سیستان 

و بلوچستان، کاربری مصرف شرب برای آن تعریف شده است، 
اظهار کرد: عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب از دریای 
عمان به شرق کشور و برای استان های سیستان و بلوچستان، 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی آغاز شده است.
عباس زاده ادامه داد: افق اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان 

برای خراسان جنوبی تا سال 1404 تعریف شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در 
افق این طرح 280 میلیون مترمکعب آب به سیستان و بلوچستان، 
60 میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت و خدمات به خراسان 
 جنوبی و 120 میلیون مترمکعب نیز برای مصارف صنعت و خدمات 

به خراسان  رضوی اختصاص می یابد.
به راستی آیا مردم از میزان بارندگی در سال های اخیر و حتی 
پاییز امسال و وضعیت سدهای خراسان جنوبی مطلع هستند؟ 
بیندازیم جدیت ما در اصالح  ارقام  آمار و  به  اگر نگاهی  شاید 
الگوی مصرف آب بیش از قبل شود. سعید سروری، مدیرکل 
سدهای  وضعیت  درباره  نیز  خراسان  جنوبی  آب منطقه ای 
خراسان  جنوبی 75  سدهای  حجم  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی 
میلیون مترمکعب است. وی با اشاره به اینکه در حاضر تنها 15 
درصد از حجم سدهای خراسان  جنوبی آب دارد، بیان کرد: به بیانی 
دیگر حجم سدهای خراسان  جنوبی در حال حاضر 8 میلیون و 800 

هزار مترمکعب است.

زخم خشکسالی بر تن خراسان  جنوبی
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   - ایالم 
از  84 کیلومتر  ایالم گفت:  جاده ای  نقل 
جاری  سال  در  استان  این  اصلی  راه های 
روکش آسفالت شده است. سید زاهدین 
بر  اظهار داشت: امسال عالوه  چشمه خاور 
آسفالت، لکه گیری راه ها با پنج هزار و 997 
تن قیر در سطح راه های استان انجام شده 
است. وی بیان کرد: 64 هزار متر درزگیری 
به  میکروسرفیسنینگ  اجرای  عملیات  و 
طول 21 کیلومتر در سطح جاده های استان 
سال  در  کل  اداره  این  اقدامات  دیگر  از 
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  است.  جاری 
همچنین  شد:  یادآور  ایالم  جاده ای  نقل 
به  شانه سازی  و  شیروانی  شیب  اصالح 
طول 496 کیلومتر از دیگر اقدامات انجام 
بوده است. استان  راه های  شده در سطح 
 25 مدت  این  کرد:  اضافه  خاور  چشمه 
دستگاه   50 شده،  تعریض  پل  دستگاه 
دستگاه   15 تنقیه،  و  پاکسازی  پل 
برای  پل  دستگاه   200 و  تعریض  جهت 

است.  اقدام  دست  در  تنقیه  و  تعمیرات 
خط کشی،  لکه گیری،  شانه سازی،  وی 
دیگر  از  را  راهنمایی  عالئم  و  تابلو  نصب 
اجرایی  دستگاه  این  زودبازده  اقدامات 
 679 و  14 هزار  یادآور شد:  و  عنوان کرد 
ایمنی  عالئم  تابلو  تعمیر  و  نصب  عدد 
از  عدد   61 حریم  به  تجاوز  شناسایی  و 
اداره کل راهداری و حمل  اقدامات  جمله 
و نقل جاده ای ایالم در سال جاری بوده 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  است. 
20 کیلومتر حفاظ  نصب  از  ایالم  جاده ای 
بتنی )نیوجرسی( در محورهای مواصالتی 
و گفت:  داد  استان طی سال جاری خبر 
سطح  در  نیوجرسی  کیلومتر   45 نصب 
اقدام  دست  در  مواصالتی  محورهای 
مربعی  کیلومتر  هزار   20 استان   است. 
عراق  همسایگی  و  کشور  غرب  در  ایالم 
دارای 145 کیلومتر بزرگراه، 670 کیلومتر 
یک  و  فرعی  راه  891 کیلومتر  اصلی،  راه 
است. روستایی  راه  648 کیلومتر  و  هزار 

روکش آسفالت 8۴ کیلومتر از راه های استان ایالم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم: اصالح شیب 

شیروانی و شانه سازی به طول 
496 کیلومتر از دیگر اقدامات 

انجام شده در سطح راه های استان 
بوده است
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 آستارا غرق در زباله/ انبوهی از زباله های رهاشده در ساحل دریای خزر، حاشیه رودخانه ها، پناهگاه حیات وحش، حاشیه تاالب استیل و معابر بندر مرزی آستارا، سیمای این 
شهر توریستی و گردشگرپذیر را زشت و نازیبا کرده است./ عکس از محمدرضا رشیدی

عکس:  ایمنا

نیمه شب

از ناله مرغی که در ژرفای ظلمت

بال و پر می زد

ز جا جستم

ناله آن مرغ زخمی همچنان از دور می آمد

لحظه ای در بهت بنشستم

ناله آن مرغ زخمی همچنان از دور می آمد

ماه غمگین

ابر سنگین

خانه در غربت

ناله آن مرغ زخمی همچنان از دور می آمد

لحظه هایی شهر سرشار از صدای ناله مرغان زخمی شد

اوج این موسیقی غمناک، در افالک می پیچید!

مانده بوده سخت در حیرت که آیا هیچ کاری 

می توانستم؟

آسمان، هستی، خدا، شب، برگ ها چیزی

نمی گفتند

آه در هر خانه این شهر،

مادران با گریه می خفتند،

دانستم

فریدون مشیری

معنای  به  انجیل  در  کتاب  این  نام 
عهد  در  و  است  شیاطین«  »سلطان 
اطالق  اکرون«  شهر  »خدای  به  عتیق، 
در  آن  داستان  رمان که  این  می شود. 
اتفاق  مصر  و  سوریه  در  و  پنجم  قرن 
مسیحیت  اولیه  تاریخچه  به  می افتد، 
را که  زمانی  و  پرداخته  مصر  کشور  در 
امپراتوری  رسمی  مذهب  مسیحیت 
روم شد، بررسی کرده است. به گزارش 
کشور  در  این کتاب  روزنامه  گاردین، 
مصر بسیار جنجال آمیز بوده و مقامات 
عربی  نسخه  را  آن  این کشور  مذهبی 
کتاب »رمز داوینچی« توصیف کرده اند.

و  مهر  چوبی  جعبۀ  یک  در  طومارها 
در  باستانی  خرابه های  در  موم شده 
وضعیت  در  و  سوریه  در  حلب  نزدیکی 
رمان  این  وقایع  شدند.  کشف  خوبی 
علیا،  مصر  در  میالدی  پنجم  قرن  در 
اسکندریه و شمال سوریه رخ می دهد؛ 
مسیحیت  پذیرش  از  پس  فضای  در 
کشمکش  روم،  امپراتوری  جانب  از 
و  سو  یک  از  کلیسا  بزرگان  فرقه ای 
نوکیشان از سوی دیگر و بت پرستی ای 
رمان  این  است.  افول  به  رو  که 
زندگی نامه هیپا راهب مسیحی مصری 

تاریخ  از  پرتالطمی  دوره  در  که  است 
دوره ای  می زیست،  مسیحی  کلیسای 
که اختالفات گسترده ای بین کلیساهای 
اصلی به دلیل اختالف بر سر ماهیتشان 

آمد. وجود  به 
این رمان برنده جایزه بوکر عربی در سال 
٢٠٠٩ و جایزه بریتانیایی »آنوبی« برای 
بهترین رمان ترجمه شده به انگلیسی در 
ناشر  موندی«  »توبی  شد.   ٢٠١٢ سال 
می گوید:  »عزازیل«  درباره  این کتاب 
توانسته  خوبی  به  کتاب  این  نویسنده 
تاریخ  از  بخشی  به  پرداختن  با  است 
مخاطبان  مناسب  پرداخت  با  و  جهان 
بسیاری را نه تنها در جهان عرب بلکه در 

با خود همراه کند. سراسر جهان 

| عزازیل | 
| نویسنده: یوسف زیدان |
| مترجم: حمیدرضا مهاجرانی |

| انتشارات: ققنوس |

کارگردان  جایزه  می زنند«  حرف  »زنان  کارگردان 
این  برای  را  اسپرینگز  پالم  فیلم  جشنواره  سال 
فیلم می گیرد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، این 
جایزه در مراسمی که 5 ژانویه در مرکز همایش های 
اهدا  پولی«  »سارا  به  می شود  برگزار  جشنواره  این 
خواهد  ادامه  ژانویه   16 تا  جشنواره  این  می شود. 
پولی«  »سارا  جشنواره  این  رئیس  به گفته  داشت. 
در مسیر تحسین شده نویسندگی و کارگردانی خود 
درخشیده  می زنند«  حرف  »زنان  فیلم  با  بار  این 
میریام  کتاب  از  اقتباسی  که  فیلم  این  است. 
برجسته مخاطب  بازیگران  از  با گروهی  توس است 
احساس  از  پر  و  سینمایی  سفری  به  خود  با  را 
برای  کمپیون  جین  می برد.  طبیعی  بازی های  و 
»بابل«  برای  ایناریتو  الخاندرو جی  »قدرت سگ«، 
 12« برای  کوئین  مک  استیو  پرنده ای«،  »مرد  و 
هوا«،  در  »باال  برای  رایتمن  بردگی«، جیسون  سال 
تارانتینو  کوئنتین  »مبارز«،  برای  او.راسل  دیوید 
ژائو  کلوئه  و  هالیوود«  در  روزگاری  »روزی  برای 
برای »آوارگان« پیش از این موفق به دریافت این 
اسکار  نامزدی  فیلم های  این  همه  شده اند.  جایزه 
در بخش بهترین کارگردانی را کسب کردند و از این 
فیلم هایشان  برای  ژائو  و  ایناریتو  کمپیون،  میان 
شدند.  کارگردانی  بهترین  اسکار  کسب  به  موفق 
با  امسال  بازیگر  فارل  بود کالین  اعالم شده  پیشتر 
می شود.  تجلیل  جشنواره  این  صحرای  نخل  جایزه 
بازی رونی مارا، کلر فوی،  با  »زنان حرف می زنند« 
کارتی،  مک  شیال  آیوی،  جودیت  باکلی،  جسی 
آگوست  نیل،  لیو مک  میشل مک لئود، کیت هالت، 

ساخته  دورمند  مک  فرانسیس  و  ویشا  بن  وینتر، 
»پولی«  خود  را  فیلم  این  فیلمنامه  است.  شده  
نوجوان  بازیگر  ساله که   43 »پولی«  است.  نوشته 
فیلمنامه  برای  بود  جزیره«  »داستان های  سریال 
مستند  و  شد  اسکار  نامزد  او«  از  »دور  اقتباسی 
فیلم  جوایز  برنده  می گوییم«  »داستان هایی که  او 
فیلم لس آنجلس، هیئت  انجمن منتقدان  از  مستند 
شد  نیویورک  فیلم  منتقدان  حلقه  و  فیلم  نقد  ملی 
فیلمنامه  برای  آمریکا  نویسندگان  انجمن  جایزه  و 

دریافت کرد. هم  را 

| سینمای جهان  |

| تئاتر  | | موسیقی  |

| سینمای ایران  |

از هنرمندان  نفر   22 اخیر  ناآرامی های  در پی 
عکاسان  از  تعدادی  و  موسیقی  عرصه 
انجمن  و  موسیقی  خانه  و  شدند  بازداشت 
آخرین  اطالعیه ای  طی  عکاسان  صنفی 
وضعیت افراد بازداشت شده را تشریح کردند.

به گزارش ایسنا، خانه موسیقی در اطالعیه ای 
هنرمندان  وضعیت  آخرین  درباره ی 
توضیح  اخیر،  حوادث  در  بازداشت شده 
و  فرهنگی  جامعه   نگرانی  به   توجه  »با  داد: 
حوادث  در  بازداشت شده  هنرمندان  خانواده 
اخیر، به منظور اطالع از آخرین وضعیت این 
را  اطالعیه   این  ایران  موسیقی  خانه  افراد، 

کرد.« منتشر 
است:  آمده  موسیقی  خانه  اطالعیه  متن  در 
اطالعیه های  و  اخبار  در  که  »همان طور 
کمیته ای  تشکیل  زمان  از  است،  آمده  قبلی 
و  سینما  تئاتر،  خانه  نمایندگان  از  متشکل 
 28 تاریخ  به  امروز  تا  مهرماه  در  موسیقی 
آزادی  پیگیر  ایران  موسیقی  خانه  آبان ماه، 
موسیقی  عرصه  در  بازداشت شده  هنرمند   22

است.« بوده 
در ادامه این اطالعیه نام هنرمندان بازداشتی 
آنها  آزادی  پیگیر  تاکنون  موسیقی  خانه  که 
نام  آنها  بین  در  شده که  عنوان  است،  بوده 

می خورد. چشم  به  )نوازنده(  افقه  نوید 
همچنین در اطالعیه خانه موسیقی از شروین 
قویدل  عماد  موسوی،  وحید  سید  حاجی پور، 
نام  هنرمندانی  عنوان  به  اسدپور  مجتبی  و 
برده شده که تا به اکنون آزاد شده اند و تاکید 
در  بازداشتی  هنرمندان  باقی  وضعیت  شده 
آزادی  برای  الزم  رایزنی های  و  پیگیری  حال 
است. در ادامه متن این اطالعیه آمده است: 
امروز مسیر دشواری  تا  نماند مسیر  »ناگفته 
ما  روی  پیش  جدی  موانع  گه گاه  و  بوده 
بستر  یک  وجود  ما  انتظار  علم کرده اند.  قد 
سرنوشت  پیگیری  برای  قانونی  و  مناسب 
بازداشت شدگان اخیر بود که به دالیل روشن 
است.  نبوده  هموار  حال  به  تا  مسیر  این 

میرزایی  محمود  آقای  جناب  مورد  در  اما 
طی  امیدواریم  شده  انجام   پیگیری هایی  با 
یکی دو روز آینده خبرهای خوبی را بشنویم.

همراهی  همیشه  مثل  شما  از  ما  درخواست 
برای آزادی عزیزانمان است. در این روزها به 
چگونه  پرسیده اید  ما  از  تماس ها  طی  کرات 
کمک  بازداشت شده  هنرمندان  به  می توانیم 
مورد  در  اگر  است  این  ما  پاسخ  و  کنیم؟ 
که  هنرمندانی  )به ویژه  بازداشت شده  افراد 
مانند  اطالعاتی  نیستند(  موسیقی  خانه  عضو 
کد ملی، محل سکونت، محل بازداشت و دارا 
را دارید، حتما ما   ... و  نبودن وکیل  یا  بودن 

بگذارید.« جریان  در  را 
نیز  مطبوعاتی  عکاسان  صنفی  انجمن 
افراد  وضعیت  جدیده  اطالعیه ای  در 
است: تشریح کرده  اینگونه  را  بازداشت شده 

در  مطبوعاتی  عکاسان  صنفی  »انجمن 
می داند  الزم  خود،  صنفی  مسئولیت  راستای 
را  بازداشت شده  همکاران  شرایط  آخرین  که 
عکاسی  جامعه  و  انجمن  اعضای  اطالع  به 

برساند. ایران 
 1401 شهریور   28 روز  معیری که  یلدا  خانم 
ابتدا  بود،  شده  بازداشت  حجاب  خیابان  در 
و  اوین  زندان  به  سپس  قرچک،  زندان  به 
است.  شده  منتقل  قرچک  زندان  به  مجددا 
روز   60 از  بیش  گذشت  با  معیری  خانم 
است  بازداشت  در  قرچک  زندان  در  همچنان 
است.  شده  تفهیم  ایشان  به  اتهامی  موارد  و 
و  تلفنی  تماس  امکان  از  حاضر  حال  در  او 
است. برخوردار  خانواده  با  هفتگی  مالقات 

روز  ایسنا،  خبرگزاری  عکاس  جعفری  آریا 
نیروهای  توسط   1401 مهرماه   3 یک شنبه 
اصفهان  در  شخصی اش  منزل  در  و  امنیتی 
موارد  مدت  این  در  است.  شده  بازداشت 
مربوط  که  است  شده  تفهیم  او  به  اتهامی 
هستند.  انقالب  و  کیفری  دادگاه های  به 
دادگاه  برگزاری  زمان  به  وثیقه  قرار  پذیرفتن 
انجمن  به  آریا  خانواده  دارد.  بستگی  انقالب 

دادند  اطالع  ایران  مطبوعاتی  عکاسان  صنفی 
ایشان خوب است  که حال جسمی و روحی 
و  تلفنی  تماس  امکان  از  حاضر  حال  در  و 
است. برخوردار  خانواده  با  هفتگی  مالقات 

19 مهرماه در  از سه شنبه  اسماعیلی  حسین 
آقای  است.  بازداشت  در  بزرگ  تهران  زندان 
در  می برد،  رنج  نیز  بیماری  از  اسماعیلی که 
از  یکی  با  زندان  از  توانست  ابتدایی  روزهای 
عکاسان  صنفی  انجمن  هیئت  مدیره  اعضای 
درباره  و  بگیرد  تماس  ایران  مطبوعاتی 
مدت  این  در  او  دهد.  اطالع  خود  وضعیت 
داشته  مالقات  نیز  خود  خانواده  با  توانست 
باشد و آخرین جلسه بازپرسی او انجام شده 
اسماعیلی  حسین  به  اتهامی  موارد  است. 
تفهیم شده و همچنان در زندان تهران بزرگ 
است. زمان برگزاری دادگاه نامشخص است.
عکاسان  صنفی  انجمن  پیگیری های  علی رغم 
این  انتشار  لحظه  تا  متاسفانه  مطبوعاتی، 
عادل  خانواده  با  ارتباط  امکان  اطالعیه، 
خبری  پایگاه  مطبوعاتی  )عکاس  کریمی 
هاژه در کردستان( و محمد رمضانی )عکاس 
ایسنا در خواف( برای انجمن فراهم نشده و 
اطالعات بیشتری از وضعیت ایشان به دست 

است.« نیامده 
شده:  گفته  اطالعیه  این  پایانی  بخش  در 
شرایط  پیگیری  را  خود  مسئولیت  »انجمن 
از  اعم  بازداشتی،  مطبوعاتی  عکاسان  تمامی 
بر  مدت  این  در  و  می داند  غیرعضو  و  عضو 
اساس ظرفیت های حقوقی و قانونی خود، به 
نهادهای  از  اعم  مسئولین کشور  با  مکرر  طور 
و  گرفته  تماس  امنیتی  و  قضایی  دولتی، 
درباره شرایط عکاسان بازداشتی کسب اطالع 
کرده  درخواست  را  عکاسان  این  آزادی  و 

است.
به  ایران  مطبوعاتی  عکاسان  صنفی  انجمن 
پیگیری های خود ادامه خواهد داد و امیدوار 
هرچه  همکارانمان  آزادی  شرایط  است 

شود.« فراهم  سریع تر 

خنیاگرم«  یک  »فرزند  نمایش  اجرای 
شکرخدا  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
مجموعه  در  یکشنبه  روز  از  گودرزی 
به گزارش  از سر گرفته شد.  تئاتر شهر 
عمومی  روابط  از  نقل  به  هنرآنالین 
عمومی  اجرای  شهر،  تئاتر  مجموعه 
به  خنیاگرم«  یک  »فرزند  نمایش 
شکرخدا  کارگردانی  و  نویسندگی 
نهم  و  بیست  یکشنبه  روز  از  گودرزی 
آبان در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

شد. گرفته  سر  از 
ابراهیمی،  انسیه  نمایشی  اثر  این  در 
فاطمه  خباز،  سجاد  تواضعی،  فاطمه 
خراسانی، فاطمه دهقانی، فراز شیرانی، 
هستی  کاظمی،  زیبا  فدوی،  فرهود 
کوزه کنان،  رنجی  امیرحسین  کرمی، 
هوشمند  نوریان،  آیسان  مهرابی،  زهرا 
بازیگر  عنوان  به  بافتیان  سحر  هنرکار، 

یک  »فرزند  نمایش  دارند.  حضور 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  خنیاگرم« 
با   19 ساعت  روز  هر  شکرخدا گودرزی 
مدت زمان 90 دقیقه و قیمت بلیت 100 
به  شهر  تئاتر  مجموعه  چهارسو  تاالر  در 

رود. می  صحنه 

هنرمند  برای  را  گرمی  التین  جایزه  آلوارز«  »آنجال 
نوظهور در 95 سالگی کسب کرده است. به گزارش ایرنا، 
با این جایزه او به مسن ترین برنده این جشنواره بزرگ 

موسیقی بدل شد.
به نقل از روزنامه گاردین، برای اولین بار کارلوس، نوه 
اندی  نام   به  کوبایی  بازیگر  یک  با کمک  آلوارز  آنجال 
گارسیا، آهنگ های او را در آلبومی ضبط کرد که با این 

آلبوم نامزد جایزه گرمی التین شد.
گفته شده که آلوارز کوبایی-آمریکایی برای چند دهه 
ترانه می نوشته اما به غیر از جمع کوچکی از نزدیکانش 

آنها را با کسی در میان نگذاشته بود.

مهرداد  کارگردانی  به  »بی آبان«  سینمایی  فیلم 
و  هنر  سینمایی  گروه  در  آذر  ابتدای  از  کوروش نیا 
از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  می شود.  اکران  تجربه 
اولین  تجربه،  و  هنر  سینمایی  عمومی گروه  روابط 
در  آذر  اول  از  کوروش نیا  مهرداد  کارگردانی  تجربه 

می شود. اکران  تجربه  و  هنر  سینمایی  گروه 
با  قاسمی  محمد  علی  تهیه کنندگی  به  فیلم  این 
علیرضا  اخالقی راد،  بازیگرانی همچون رضا  هنرمندی 
داستان  اسدالهی،  صحرا  ادبی،  نسیم  استادی، 

ازدواج خود  ماه  در  است که  آبان  نام  به  جنگلبانی 
و  می شود  بچه ای  دختر  غیرعمد  کشتن  به  متهم 
پس از این اتفاق، دچار مشکالتی می شود که برای 

نیست. پیش بینی  قابل  او 
مهرداد کوروش نیا فیلمنامه نویس و  نمایشنامه نویس 
نمایشی  و  تصویری  هنرهای  عرصه  شده  شناخته 
سریال های  فیلمنامه های  نویسندگی  و  است 
نمایشنامه هایی همچون  و  همچون  کرگدن ، ممنوعه 
داشته است. برعهده  را  عزازیل  و  رویا  کابوس یک 

در دو اطالعیه مطرح شد:

آخرین وضعیت عکاسان و نوازندگان بازداشتی

آغاز مجدد اجرای نمایش 
»فرزند یک خنیاگرم«

جایزه گرمی 
برای خواننده ۹5 ساله

اکران »بی آبان« در هنر  و تجربه

 تجلیل از کارگردان فیلم »زنان حرف می زنند«


