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امسال در شــرایطی که ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع 
گلستان زیر کشت سویا رفته، اما محصول بسیاری از مزارع 
به باردهی نرسید و دست کشــاورزان خالی مانده است.به 
گزارش مهر، خشکســالی و کاهش نــزوالت جوی در چند 
سال اخیر موجب خسارات شدید در بخش کشاورزی کشور 
شــده اســت. اقتصاد بیش از نیمی از مردم استان گلستان 
وابســته به کشاورزی اســت و این استان به لحاظ صدمات 
حوزه کشاورزی بیشترین تأثیر اقتصادی را خواهد دید؛ لذا 
رکود در بخش کشاورزی، اقتصاد استان گلستان را بیش از 
سایر استان ها تحت تأثیر قرار خواهد داد و سفره های مردم 
را کوچک تر می کند.استان گلستان رتبه نخست تولید سویا 
در کشــور را دارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد ســویای کشور در این 
استان تولید می شود.سویا نسبت به شالی آب بسیار کمتری 
طلــب می کند، توانایی تثبیت نیتروژن در خاک را دارد و از 
این طریق در تقویت خاک زمین مؤثر است. عالوه بر مصرف 
خوراک و انسان، در صنعت روغن کشی و تأمین غدای دام 
هم نقش ویژه ای دارد. به همین دلیل کارشناسان کشاورزی 
و مسئولین، کشاورزان را تشــویق می کنند کشت سویا را 
جایگزین شالی کنند.اما امسال کشاورزان گلستانی با وجود 
تــالش و هزینه باالیی که برای کشــت این محصول انجام 
دادند، چیزی به جز ضرر و زیان درو نکردند.رسول نصیری 
از کشاورزان روستای دودانگه به خبرنگار مهر گفت: امسال 
دو هکتار سویا کشت کردم، یک ونیم هکتار آن کاماًل علوفه 
شــد، هیچ محصولی نگرفتم و در نیم هکتار از این زمین ها 
فقط ۳۰۰ کیلو ســویا برداشت کردم.این کشاورز گلستانی 
افزود: محصول امســال سویا به غالف بستن نرسید و همان 
مقدار کمی هم که گیاه غالف بست دچار آفت شد.وی اضافه 
کرد: باوجود اینکه بیش از سه بار کل زمین را آبیاری کردم 
عماًل چیزی به جز خســارت عایدم نشد.غالم جافر کشاورز 
روستای نوده ملک گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: امسال 
چهار هکتار از زمین های کشــاورزی خودم را سویا کاشتم؛ 
بــا وجود اینکه چهار مرحله مزرعه را آبیاری کردم ولی کل 
محصــول من دچار آفت زدگی شــد و بیش از ۴۰ میلیون 
تومان ضــرر کردم.وی افزود: بذرهایی کــه در بازار موجود 
اســت معموالً کیفیت خوبی ندارند و سمومی که در اختیار 
کشاورز قرار می گیرد توان از بین بردن آفت ها را ندارد.قربان 
رضایی یکی دیگر از کشاورزان تیز به خبرنگار مهر گفت: من 
چندین سال متوالی از کاشــت سویا ضرر کردم؛ یک سال 

تناژ نمی دهد، قیمت خوب اســت، یک سال محصول پربار 
است اما قیمت ها پایین است و آخرین باری که سویا کاشتم 
سال ۹۷ بود که هیچ محصولی نگرفتم و برای همیشه کشت 
ســویا را کنار گذاشــتم و به جای آن شالی می کارم.معاون 
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی گلستان در گفتگو 
با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش عملکرد محصول سویا به 
بذر موجود در بازار ربطی ندارد و بذرهای موجود در بازار از 
کیفیت خوبی برخوردار است، زیرا اگر مشکل از بذر بود گیاه 
نباید سبز می شد در حالی که محصول کشاورزان سبز شده 
است.محمد رضا عباسی با بیان این مطلب که گرمای بیش 
از حد هوا و خشکسالی عامل اصلی کاهش عملکرد سویا در 
استان اســت، افزود: در گرمای باالی ۳۵ درجه عمل لقاح 
در گیاه ســویا انجام نمی شود و گیاه به مرحله غالف دهی 
نمی رسد. وی ادامه داد: بنا بر گزارشات هواشناسی تابستان 
امســال، گرمای هوا در استان گلستان در ۵۰ سال اخیر بی 
ســابقه بود و به مرز ۵۰ درجه هم رســید و همین گرمای 
توأم با خشکســالی ســویا را نابود کرد.عباسی، کشاورزی 
حفاظتــی را یک روش مؤثر برای افزایش عملکرد محصول 
معرفی کرد و توضیح داد: در همین سال جاری که محصول 

بسیاری از کشــاورزان به باردهی نرسید و خوراک دام شد 
کشــاورزی توانست با استفاده از کشاورزی حفاظتی اراضی 
خود را تقویت کرده و چهار تن در هکتار ســویا برداشــت 
کند.وی با بیان اینکه در روش کشــت حفاظتی، کشاورز از 
شــخم و دیســک زدن زمین خودداری کرده و محصول را 
به صورت مســتقیم می کارد افزود: در این روش برای حفظ 
مواد مغذی زمیــن، کاه و کلش محصوالت از مزرعه خارج 
نمی شود و بقایای محصول را آتش نمی زنند.رئیس اداره پنبه 
و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان هم خبرنگار مهر 
گفت: عملکرد سویا سال گذشته دو نیم تن در هکتار بود اما 
امسال عملکرد سویا به یک و نیم تن در هکتار کاهش پیدا 
کرده است.علی موسی خانی با بیان این مطلب که کیفیت 
بذر و ســایر نهاده هایی که در اختیار کشاورزان قرار گرفته 
همانند سال های گذشته است افزود: امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
هکتار از مزارع گلستان زیر کشت سویا رفته است و عملکرد 

آن نسبت به سال گذشت ۵۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس اداره دانه های روغنی گلستان با بیان اینکه استان 
گلستان در تولید ســویا رتبه نخست را در بین استان های 
کشــور دارد و ۶۰ درصد سویای کشــور در استان گلستان 

تولید می شــود افزود: دانه ســویا دارای ۲۰ درصد روغن و 
۴۰ درصد پروتئین است و برای صنایع دامپروری نیز مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.در همین رابطه، دبیر خانه کشاورز 
گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل ریزش 
گل و عدم غالف دهی در ســویا در سال های قبل هم وجود 
داشته است و این مشکل تا حدود زیادی به مدیریت مزرعه 
توسط کشاورز بر می گردد.علی قلی ایمانی، کاهش عملکرد 
ســویا به علت بذر نامرغوب را کاماًل منتفی دانست و افزود: 
وقتی ســویا در زمین کشاورز سبز می شــود دلیل بر این 
است که بذر پتانســیل تبدیل به محصول را دارد.وی ادامه 
داد: مدیریت صحیح کشــاورز در کشت همه محصوالت در 
عملکرد محصول نقش بســیار مؤثری دارد و این مطلب را 
کارشناسان بعد از سال ها تحقیق به اثبات رسانده اند.ایمانی 
توضیح داد: در همین اســتان ما دو کشــاورز در یک اقلیم 
و شــرایط کاماًل مساوی، با بذر یکســان در همسایگی هم 
اقدام به کشت سویا می کنند که یک کشاورز هیچ محصولی 
نمی گیرد و کشــاورز بعدی تا چهار تن در هکتار محصول 
برداشت می کند، این تفاوت تنها به دلیل نوع مدیریت آنها در 
روش کشاورزی است.دبیر خانه کشاورز به کشاورزان توصیه 
کرد در کنار تجربه خود روش های علمی کاشــت محصول 
را نادیده نگیرند وبا عمل به توصیه کارشناســان، به بهترین 
نحو به محصوالت خود رسیدگی کنند.وی تهیه نهاده ها از 
مراکز معتبر، سمپاشــی محصول در زمان مناسب و آبیاری 
در فواصــل منظم زمانی را به عنوان عوامل مهم در افزایش 
بهره وری محصول نام برد.ایمانی با بیان این مطلب که علم 
در دنیا در حال پوســت اندازی است و با روش های قدیمی 
نمی توان کشــاورزی خوبی داشــت بیان کرد: کارشناسان 
کشاورزی باید با گذراندن دوره های ضمن خدمت علم خود 
را به روز کنند تا بتوانند به کشاورزان درست آموزش دهند.

بنا بر اعالم کارشناسان هواشناسی اقلیم استان گلستان در 
حال تغییر ســریع اســت و گرمای بیش از اندازه سال های 
متوالی محصول ســویا کشــاورزان را نابود می کند.در عین 
حــال با توجه به کاهش منابع آب زیر زمینی، کشــاورزان 
از کشــت شــالی منع و به کشــت گیاهان کم آب تشویق 
می شــوند، بنابراین یا باید بذرهای سویای مقاوم تر به گرما 
در اختیار کشــاورز قرار دهند و یا با فراهم کردن شــرایط، 
 مثل احداث کارخانه کشــت محصول جایگزین را در استان

 تقویت کنند.

سرپرســت اداره کل هواشناســی اســتان 
همدان گفت: طی ۴۵ ســال گذشــته همدان 
در ســال جاری خشکسال ترین سال را تجربه 
کرد که زنگ خطر و تهدید جدی برای منطقه 
است.به گزارش ایسنا، حســین عابد دوشنبه 
اول آذر در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
تغییــر اقلیم از چالش های مطــرح در ایران و 
مورد توجه مســئوالن اســت، گفت: موضوع 
خشکســالی و کمبود بارش در استان همدان 
از اصلی ترین مشــکالت ایجاد شده است.وی 
ادامه داد: همدان تا ســال ۹۹ بــا بحران کم 
آبی مواجه نبود اما اکنون با شــرایط به وجود 
آمــده با همه مراکز و ارگان هــا برای رفع این 
موضوع و فرهنگ سازی در راستای تغییر اقلیم 
و راه هــای مقابله با آن قــدم برمی داریم.عابد 

به موضوع خشکســالی در استان اشاره کرد و 
افزود: توان اقلیمی یــک منطقه حدی دارد و 
اگر به این مسئله برسیم که توان منطقه برای 
استفاده چقدر است راه درست را برای حفاظت 
از اقلیم در پیش گرفتــه ایم.وی تصریح کرد: 
افزایــش گرما، کمبود بارش و خشکســالی از 
مشکالت و رکوردهای امسال استان بوده است 
که به دنبال این موارد مشکالتی برای زندگی 
شــهروندان پیش می  آید که اصطالحا به آن 
»خشکســالی اجتماعی » گفته می شود.عابد 
در ادامه اظهار کرد: بســیاری از امورات جزئی 
و کلی کشور تابع مســائل هواشناسی است و 
اگر به این اصل در همه امور کشــور دقت شود 
می توان جلوی بسیاری از مخاطرات و مشکالت 
را گرفت یا به درســتی بــا آن مقابله کرد.وی 

خاطر نشان کرد: ســازمان هواشناسی وظیفه 
حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات 
طبیعــی را دارد و همواره تالش می کند در هر 
حال دقیق ترین و بروزترین اطالعات و داده ها 
را در اختیار مردم قــرار دهد.عابد مطرح کرد: 
در دنیا ۴۲ مخاطــره وجود دارد که ۳۲ نمونه 
از آن در بحــث آب و هواشناســی اســت و از 
ابتدای امسال ۱۶ مورد هشدار صادر کرده ایم.
وی اضافه کرد: هشدارها به سه رنگ زرد برای 
آگاهی، نارنجــی برای آمادگــی و قرمز برای 
مقابله صادر می شود و از ابتدای آبان ماه چهار 
هشدار در بحث آگاهی از بارش صادر شده که 
خوشــبختانه تحقق یافته است.عابد ادامه داد: 
این هشــدارها در بحث حمل و نقل، سفرهای 
جاده ای و تردد در کوهســتان ها در راســتای 

کمک به مردم و مســئوالن برای جلوگیری از 
اتفاقات ناگوار صادر می شود.این مقام مسئول 
از بازدید مســتمر از ایستگاه ها برای باال بردن 
دقت در گزارشات و اطالعات خبر داد و اضافه 
کرد: اطالعات هواشناسی بر حسب پیش بینی 

هستند و شــرایط جوی دائما در حال تغییر و 
حرکت هستند و این قضیه گاهی باعث می شود 
آنگونه که پیش بینی شده وضعیت پیش نرود 
اما ما تالش خود را برای با خبر کردن مردم از 

اطالعات لحظه ای می کنیم.

نماینده مردم رشــت در مجلس گفت: گیالن دومین استان کشور به لحاظ 
فســاد اداری است که بسیار تأســف بار است لذا با همکاری دیوان محاسبات و 
ســازمان بازرسی تالش داریم برخی از مدیران منطقه را جابجا کنیم.به گزارش 
ایلنا از رشــت، محمدرضا احمدی سنگری با بیان اینکه تالش داریم تصمیمات 
کالن را در اولویت کار خود قرار دهیم اما در کنار آن به مســائل حوزه انتخابیه 
نیز رســیدگی می کنیم، گفت: گیالن دومین استان کشور به لحاظ فساد اداری 
است که بسیار تأسف بار است لذا با همکاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
تالش داریم برخــی از مدیران منطقه را جابجا کنیم.نماینده مردم رشــت در 
مجلس در ادامه با بیان اینکه سال ها است به صنایع استان گیالن هیچ توجهی 
نشده است، عنوان کرد: مجتمع صنعتی »پوشش« بیش از ۴ هزار کارگر داشت 
که می خواستند آن را تبدیل به مجتمع مسکونی کنند که با ممانعت از این کار، 
طی هر ســفر نظارتی به منطقه ای از آنجا بازدید می کنم و تا کنون ۷۵ درصد 
پیشرفت کرده است. البته باید ۴۰۰ دستگاه دیگر در این مکان راه اندازی شود 
تا به صورت مســتقیم برای ۸۰۰ نفر ایجاد اشتغال کند.وی افزود: شرکت ایران 
الکتریک ۳۷۶ نفر سهامدار داشت و واگذاری بدون نظارت، باعث غیرفعال شدن 
آن شــده بود که با حضور رئیس قوه قضاییه وقت، آقای رئیسی قرار شد به این 
موضوع رسیدگی شــود از این رو دادگستری و دادگاه انقالب نیز ورود کرده و 
دو نفر از این دو صنایع که باعث از بین رفتن این صنعت شــده بودند، دستگیر 
شدند.این عضو مجمع نمایندگان استان گیالن در ادامه با اشاره به اقداماتی که 
در بخش بهداشت و درمان، صورت گرفته است به مشکل زباله سراوان اشاره و 
بیان کرد: رشت، بندر انزلی و صومعه سرا مستقیما با این زباله ها و شیرابه ها در 
ارتباط هســتند و بیشترین میزان سرطان و بیماری های مختلف را دارند. بیش 
از ۳۵ ســال است که سایت پسماند سراوان، زباله های ۱۷ شهرستان را در خود 
جای داده و تبدیل به بزرگ ترین انبار زباله شده است. بلندترین درخت گیالن 
۳۵ متر است در حالی که اندازه ارتفاع دپوی زباله سراوان باالی ۹۵ متر است.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان با اشــاره به سفر اعضای 
کمیســیون آموزش مجلس در هفته های گذشــته به گیالن، خاطرنشان کرد: 
نمایندگان مجلس از تاالب انزلی بازدید کردند و متوجه نابودی آن و گیاهان آن 
شدند. سرمنشأ نابودی تاالب انزلی نیز همان زباله های سراوان است لذا اراده ای 
جمعی نیاز اســت که در این خصوص به قالیباف نامه نوشتم تا با یاری مجلس 

و قوه قضائیه و مجریه بتوانیم مشکل این زباله را برای همیشه برطرف کنیم.

رئیس کل دادگســتری هرمــزگان هرگونه قاچاق خــاک از جزیره هرمز را 
تکذیب کرد.به گزارش مهر، علی صالحی در جریان بازدید از جزیره هرمز اظهار 
داشت: با توجه به تصاویر و اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قاچاق 
خاک قیمتی جزیره هرمز، این موضوع به صورت ویژه در دســتور کار دســتگاه 
قضایی استان هرمزگان قرار گرفت که بر اساس بررسی های انجام شده مشخص 
گردید این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه بوده است.صالحی تصریح 
کرد: تنها بخشــی از خاک های رنگی جزیره هرمز در صنایع دســتی اهالی این 
جزیره مورد اســتفاده قرار می گیرد که به نظر کارشناســان تأثیر بســزایی در 
میزان منابع خاک این جزیره ندارد.وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از 
ســرمایه های ملی، گفت: چنانچه هر گونه دست اندازی به معادن خاک یا دیگر 
ذخایر طبیعی در هر نقطه ای اثبات شــود بــدون تردید، برخورد قاطع و بدون 
اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.شایان ذکر است، جزیره هرمز با 
مساحت ۴۲ کیلومتر مربع و مختصات جغرافیایی ۲۷ درجه شمالی و۵۶ درجه 
شرقی در دهانه تنگه هرمز و در میان آب های خلیج فارس قرارگرفته که عالوه 
بر موقعیت بســیار مهم اســتراتژیک در طول تاریخ، با وجود معادن خاک های 
رنگی، کانی ها و ســنگ های زیبا، به لقب موزه زمین شناســی و بهشت زمین 

شناسان نام گرفته است.

دسترنجی که خوراک دام شد

خسارت شدید کشاورزان گلستان در قطب تولید سویای کشور

بدترین خشکسالی همدان در ۴۵ سال اخیر

سرمنشأ نابودی تاالب انزلی
زباله های سراوان است 

قاچاق خاک از جزیره هرمز حقیقت ندارد

افتتاحیه طرح مطالعاتی اندیشه تمدن ساز 
ویژه اساتید دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری

گروه شهرستانها - مهری کرفسی دهکردی: افتتاحیه طرح مطالعاتي 
اندیشه تمدن ساز ویژه اساتید دانشــگاه های استان چهارمحال و بختیاری با 
حضور حجت االســالم فاطمی پور معاون فرهنگی- سیاســی نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه های کشور، حجت االسالم شریف دوست مسئول کشوری 
طرح اندیشه تمدن ســاز، حجت االسالم سعید صفی مسئول نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشــگاه های اســتان چهارمحال و بختیاری و مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشــگاه شــهرکرد، حجت االســالم رضا قاسمی نژاد 
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای آزاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری و دبیر طرح اندیشه تمدن ساز در استان، حجت االسالم اسماعیل 
رئیسی مســئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه پیام نور استان، حجت 
االســالم صغیرا مســئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد ، جمعی از معاونین و مدیران اجرایی دفاتر نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه های استان و جمعی از اساتید دانشگاه به صورت حضوری و برخط 
در دانشگاه شــهرکرد برگزار شد.  در این نشست حجت االسالم سعید صفی 
در سخنانی گفت: ترم گذشته طرح اندیشه تمدن ساز به صورت آزمایشي در 
دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختیاري برگزار شد و اکنون تصمیم 
بر این شــد تا این طرح در همه دانشگاه هاي اســتان چهارمحال و بختیاري 
اجرا شود.مســئول نهاد نمایندگي رهبري در دانشــگاه های استان افزود: در 
تمامی دانشگاه هاي کشــور برنامه ریزي شده است تا طرح اندیشه تمدن ساز 
با محوریت کتاب طرح کلی اندیشــه اسالمی در قرآن اثر مقام معظم رهبری 
برگزار شود. این کتاب مباحث نویني را در اندیشه اسالمي مطرح مي کنند و 
کتابي مطقن و برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات معصومین است.مســئول 
دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه شهرکرد با اشاره به شرکت ۲۴۱ نفر 
از اساتید اســتان چهارمحال و بختیاری در این طرح گفت: ۵۰ گروه تشکیل 
شده است و ۳۴ مربي براي این طرح در نظر گرفته شده است. حجت االسالم 
ســعید صفی گفت: تفاوت این طرح با طرح هاي گذشــته در این اســت که 
مباحث کامال مباحثاتي اســت و اســاتید پس از مطالعه کتاب به مباحثه مي 
پردازند و فقط به صورت سخنراني یا پرسش و پاسخ نخواهد بود.مسئول نهاد 
نمایندگي رهبري در دانشــگاه های استان در ادامه گفت: این طرح دومین بار 
است که در دانشگاه آزاد عملیاتي شده است و مسئولیت و دبیرخانه این طرح 
در استان چهارمحال و بختیاری با دانشگاه آزاد است و در هر دانشگاه یک نفر 

اجراي این طرح را بر عهده خواهد داشت.
حجت االســالم فاطمی پور نیز در سخنانی به صورت برخط گفت: فرصت 
آموزش، آموختن و مطالعه فرصت مغتنمي اســت که در فضاي علمي بیشتر 
به آن توجه مي شــود و الزم است این توجه ادامه دار باشد و در همه حوزه ها 
صورت بگیرد.معاون فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های 
کشور افزود: بسیار مهم است نگاه ما نگاهي دقیق و عمیق باشد و پژوهش هایي 
را در حوزه هاي دیگر مثل رســالت اجتماعي و رســالت الهي خودمان داشته 
باشــیم و دایره معلومات را گســترش دهیم و اصالح روش، منش و عملکرد 
داشته باشیم.حجت االسالم فاطمی پور گفت: با توجه به استقبال خوب اساتید 
دانشــگاه آزاد اســتان چهارمحال و بختیاری از این طرح، تصمیم بر این شد 

اجراي این طرح در سایر دانشگاه ها نیز برنامه ریزي شود.

استقبال از بیان مشکالت روستائیان دیلمان 
در جلسه توجیهی 

گروه شهرســتانها: بیان مشکالت مردم روســتاهای دیلمان در جلسه 
توجیهی دهیاران و شــوراهای شهرستان ســیاهکل با استقبال مردم و توجه 
مســئوالن روبرو شد.در این جلســه که با حضور دکتر فرخی میکال نماینده 
الهیجان و ســیاهکل در مجلس شــورای اســالمی و مقامات شهری و عموم 
دهیاران و اعضای شورای شهر و روستایاری برگزار شد پس از سخنان نماینده 
محترم شهر، محمد ســجادیان نماینده دهیاران بخش دیلمان اهم مشکالت 
مردم روســتای لور و روســتاهای اطراف را گزارش کرد.سجادیان با اشاره به 
اینکه حدود ۱۵ سال پیش از مردم روستای لور پول گرفته و جایگاه استخر و 
ســاخت سد برای ایجاد آب لوله کشی این روستا انجام شده ، گفت: متاسفانه 
آب را به داخل سد آورده اند و پروژه نیمه کاره رها شده است. واقعا در کجای 
دنیا یک چنین پروژه ســاده ای که با مشارکت مردم هم همراه شده ۱۵ سال 

طول می کشد؟
وی تاکید کرد: حدود ۱۳ ســال پیش مخزن آب شــرب با تقریبا سیصد 
میلیون تومان هزینه ســاخته شــده و لوله کشی و شــبکه انجام شده است. 
دویســت و ســی هزار تومان هم به عنوان هزینه کنتور از مردم دریافت شده 
و کنتــور آب به مردم داده اند و ایــن کنتورها در منازل مردم به عنوان دکور 
نگهداری می شود و متاسفانه هر روز درجواب اعتراضات مردم وعده ای جدید 
می دهند. ســجادیان در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: در این روستا 
دکل مخابراتــی همراه اول به ارتفاع ۵۴ متر نصب کرده اند و به صورت نیمه 
کاره رها شــده و در پاســخ به دانش آموزان ، آمــوزش و پرورش ، خانه های 
بهداشــت، دانشــجویان و مردم که چرا این پروژه ۳ سال است رها شده و با 
توجه به شرایط تحصیلی این ســالها تکمیل نمی شود، می گویند تحریم های 

ظالمانه وجود دارد!
دهیار روستای لور ادامه داد: قرار بود روستای ما متحول شود. زیرساخت ها 
درست شود؛ کشــاورزی مکانیزه شود، رفاه و اشتغال ایجاد شود، از مهاجرت 
روســتاییان به شهرها جلوگیری شــود؛ اما همه اینها برای مردم مظلوم این 
منطقه شــعاری بیش نبود. مســئوالن شــهری توجه کنند که مردم از وعده 
خســته شــده اند و دیگر به مسئوالن اعتماد نمی شــود و سخنرانی و جلسه 
دردی از مردم دوا نمی کند. جامعه سیاهکل احتیاج به مدیران مومن جهادی 
، پرتــوان ، خالق، تحول گرا و انقالبی در تراز جمهوری اســالمی دارد.پس از 
این سخنران که با تشویق مردم و عموم مسئوالن روبرو شد، متاسفانه یکی از 
مقامات شهری که از دولت قبل مانده بودند این نماینده دهیاران را به بیرون 
جلســه فراخواند و ایشــان را تهدید به عزل نمود، که این حرکت در روزهای 

بعد با حمایت مردم و مقاومت دیگر مقامات و شورای روستایی خنثی شد.

پیشرفت23 درصدی پست 63.20 کیلوولت ضیابر
گروه شهرستانها: پست ۶۳.۲۰ کیلوولت ضیابر در سال ۱۴۰۱ وارد مدار 
می شــود.بهمن داراب زاده مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت: 
پست ۶۳.۲۰کیلوولت ضیابر با پیشرفت فیزیکی ۲۳.۲درصدی، با ظرفیت۳۰ 
مگاولت آمپر با هدف تامین برق مطمئن و پایدار مناطق شــهری و واحدهای 
صنعتی واقع در شــهر ضیابر و نواحی اطــراف آن، در صورت تامین به موقع 
نقدینگی در سال ۱۴۰۱ آماده بهره برداری خواهد بود.وی افزود: این پست در 
فاز اول دارای دو دســتگاه ترانسفورماتور به صورت بانک با مجموع قدرت ۳۰ 
مگاولت آمپر) ۱۵*۲ مگاولت آمپر( در ســطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و یک فیدر 
ورودی ۲۰ کیلوولت و ۴ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت می باشد.گفتنی است که 
سیستم کنترلی این پست از نوع معمولی می باشد و برای احداث آن اعتباری 
معادل ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.شایان ذکر است که مراسم کلنگ 
زنی این پروژه با حضور مقامات کشــوری و اســتانی در تاریخ بیست خرداد 

امسال برگزار شده بود.

برداشت بیش از ۱۹0 هزار تن مرکبات در گیالن 
گروه شهرســتانها: مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
گیالن گفت؛باغداران گیالنی امســال بیــش از ۱۹۰ هزار تن انواع مرکبات از 
باغ هایشــان برداشت میکنند.منوچهر پارسافر گفت: پیش بینی شده باغداران 
گیالنی امســال ۱۹۵ هزار تن مرکبات به ارزش هــزار و ۱۶۵ میلیارد تومان 
از باغهای شــان برداشــت کنند.وی با بیان اینکه پارســال سال آور مرکبات 
در گیــالن بود افزود: ۹۰ درصد ارقام مرکبات باغهــای گیالن پرتقال از نوع 
تامســون خونی و محلی، ۵ درصد نارنگی و بقیه نیز ســایر مرکبات شــامل 
نارنج، گریپ فروت، دارابی، بالنگ و لیمو اســت.مدیر امور باغبانی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان گیالن افزود: ۱۱ هزار و ۲۳۶ هکتار از زمینهای استان 
بــه باغ مرکبات اختصــاص دارد و ۲۶ هزار و ۱۰۰ بهره بــردار در این حوزه 
فعالیت میکنند.وی اظهار داشــت؛ بیشترین باغهای مرکبات استان گیالن در 
شهرســتانهای رودسر، املش و لنگرود است.پارســافر به باغداران توصیه کرد 
بعد از برداشــت محصول در زمینه تغذیه باغها و مبــارزه با آفات مرکبات به 
مراکز خدمات جهادکشــاورزی مراجعه و راهنمایی الزم را دریافت کنند.وی 
تصریح کرد؛برداشــت مرکبات از اواخر آبان در گیالن آغاز میشــود و تا اواخر 
بهمن ادامه دارد.گیالن دو مرکز فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن دارد.

اخبار کوتاه

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 140060301078000790 مورخه 1400/7/24  هیات موض�وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس ش�اهمرادی فرزند قربانعلی به ش�ماره شناسنامه 2300 صادره از زنجان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مس�احت160 متر مربع در قس�متی از پالک 10349 فرعی از2 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالک 5701 
فرعی از2 اصلی واقع در بخش 12 تهران که به میزان تصرفی خود دارای س�ند مالیکت مش�اعی بوده و تصرفات نامبرده 
در ملک مورد تقاضا محرز گردیده اس�ت  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود 
در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی 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 اول17 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/2
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب�ر رای ش�ماره 140060301079000966 هی�ات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه بر 
غمدی فرزند حس�ن به ش�ماره شناسنامه 3897 صادره از سبزوار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مس�احت 175/55 متر مربع در بخش�ی از پالک 6319 فرعی از88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فروعات از 
88 اصلی قطعه 91 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی تهرانپارس خریداری عادی مع الواس�طه از مالک رس�می 
ش�رکت توس�عه لویزان  محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی 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 اول17 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/2
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آگهی در اجرای موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ�ر ب�ه اینکه هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در ادارهث 
بت اس�ناد وامالک س�عادت آب�اد تهران به موجب رای ص�ادره ش�ماره 140060301145000173 م�ورخ1400/7/28 و نامه 
140060301145000178 مورخ1400/8/5 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای احمد  عباس�یان به ش�ماره ملی 0451910427 
متقاض�ی پرونده کالس�ه 1399114401145000012 را بعنوان مالک ش�ش دانگ یک قطعه زمین ب�ا بنای احداثی در آن به 
مس�احت172/68 متر مربع در قس�متی از پالک 1690 فرعی از116 اصلی واقع در بخش 11 تهران از مالکیت ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی ره پالک ثبتی مذکور محرز اعالم نموده است لذا مفاد رای صادره با استناد ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد تا در صورتیکه شخص 
یا اش�خاص ذینفع به رای صادره اعتراض داش�ته باشند از تاریخ انتش�ار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اس�ناد وامالک س�عادت آباد تهران تس�لیم و رس�ید دریافت دارند مضافا اینکه معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل وقوع ملک نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
این اداره تس�لیم نماید ار این صورت اقدامات اداره ثبت موکول به رای دادگاه می باش�د ودر صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل وقوع ملک را ارایه ننماید اداره ثبت محل 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به داده نخواهد بود. تاریخ 
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