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لزومصرفهجوییدرآبیاری
فضایسبزتهران

وضعیت مخازن سدهای پنجگانه تامین 
است  کننده  نگران  تهران  شرب  آب 
سدهای  مخازن  آب  حجم  به طوریکه 
در  طالقان  و  امیرکبیر  الر ،  ماملو ،  لتیان ، 
حدود  به  جاری  سال  از  روز  هفتادمین 
بود که  رسیده  مکعب  متر  میلیون   ۵۳۰
این عدد ۲۷ درصد از حجم آب مخازن 
است.  کمتر  پارسال  مشابه  تاریخ  در 
و  البرز  استان های  آب  تامین  چنانچه 
کنیم  کسر  فوق الذکر  رقم  از  را  قزوین 
شرب  آب  تامین  که  می شود  مشاهده 
بارش  کم  فصول  در  فقط  که  تهران 
میلیون   ۷۰۰ از  بیش  پاییز  و  تابستان 
نامطلوبی  شرایط  در  است  مکعب  متر 
همه  در  است  الزم  لذا  و  گرفته  قرار 
به  جویی  صرفه  آب،  مصرف  زمینه های 
گیرد.  قرار  نظر  مد  اصلی  هدف  عنوان 
شرایطی  چنین  در  اینکه  به  توجه  با 
زیرزمینی  آب  منابع  از  آب  استحصال 
چاه  به  موسوم  چاه های  از  استفاده  و 
بحران افزایش می یابد لذا در طرف دیگر 
آب  مصرف  شود که  سعی  باید  موضوع 
فضای سبز در این شرایط به طور جدی 
آب  منابع  در  کمبود  تا  یافته  کاهش 
زیرزمینی خسارت های  سفره های آب 

نیاورد. بار  به  را  دیگری 
مصرف آب برای آبیاری فضای سبز شهر 
تهران حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب در 
آب  منابع  از طریق  عمدتا  بوده که  سال 
قنوات  تعدادی  و  تهران  شهر  زیرزمینی 

می شود.  استفاده 
مخازن  در  آب  کمبود  حاضر  شرایط  در 
محسوس  تهران  پنج گانه  سدهای 
صدا  و  مختلف  طرق  از  مکررًا  و  بوده 
به  تهران  در  آب  موضوع کمبود  سیما  و 
اما   می شود.  آگاهی رسانی  عموم  اطالع 
هنوز  که  می کنیم  مشاهده  متاسفانه 
موضوع صرفه جویی و کاهش مصرف آب 
تهران  شهرداری  سبز  فضای  بخش  در 
فضای  آبیاری  کماکان  و  نشده  تبیین 
تمام  شدت  با  پارک ها  و  چمن ها  سبز ، 
دارد. ادامه  بارش  پر  سال های  همانند 
فرهنگی  نظر  از  اقداماتی که هم  از  یکی 
از یک  برای کاهش مصرف آب  تبلیغ  و 
طرف و کاهش مصرف آب در فضای سبز 
فضای  آبیاری  است ،  موثر  درصد   ۵۰ تا 
سبز در شب هنگام است زیرا به وسیله 
این روش کاهش تبخیر صورت گرفته و 
پیرامونی  هوای  دمای  هنگام  چون شب 
کمتر بوده لذا راندمان آبیاری فضای سبز 

می یابد.  افزایش  محسوسی  بطور 
تهران  شهرداری  که  می شود  پیشنهاد 
تمام  تقریبا  تابستان  فصل  ابتدای  از 
سبز  فضای  معاونت  اجرایی  مجموعه 
سبز ،  فضای  کارگران  از  اعم  را  تهران 
آبیاری  و  نگهداری  پیمانکاران  پارک ها ، 
را  اجرایی  عوامل  سایر  و  سبز  فضای 
و  ملزم کرده   در شیفت شب  به حضور 
آب  مصرف  برنامه ریزی کنند که  طوری 
درصد   ۵۰ تا  سبز  فضای  آبیاری  برای 

یابد. کاهش 
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درختان»ازباران«درختان»ازباران«،،قربانیبرنجکاریقربانیبرنجکاری

2

4

6

3

2

5

1

 ما
ام

پی

یادگار امام با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست در 
درازمدت، گفت: وقتی سهم طبیعت را ندهید باعث 
خشک شدن مرداب ها و طبیعت می شوید؛ غافل از 
اینکه طبیعت بعد از مدتی همین کاستی ها را به صورت 
یک سیلی، مثل ریزگردها و... به ما برمی گرداند.« به 
پایگاه خبری-تحلیلی جماران، سید حسن  گزارش 
خمینی در دیدار رئیس و جمعی از کارکنان سازمان 
حفاظت از محیط زیست در حرم مطهر امام، با تبریک 
هفته محیط زیست، گفت: در مباحث حوزوی بحثی با 
عنوان »تزاحم« وجود دارد. تزاحم به عبارت ساده یعنی، 
انسان در یک لحظه همه خوبی ها را می خواهد، اما 
نمی تواند همه آنها را با هم داشته باشد. در دایره تزاحم 
عقل حکم می کند سراغ گزینه ای برویم که مهم تر و 
بهتر است و منافع بیشتری دارد. او حفظ محیط زیست 
را یکی از آن محاسباتی دانست که اگر برنامه ریزان و 
سیاستمداران به آن توجه نکنند، مانند کودکی می شوند 
که در کوتاه مدت با بی توجهی به آن، مزیتی را به دست 
می آورند ولی منفعت بسیار بزرگی را در درازمدت از 
دست می دهند. یادگار امام افزود: حتما باید مشکل 
اشتغال حل شود، فقر برداشته شود، توسعه پدید آید 
و... ولی باید اینها را در سبد هزینه و فایده گذاشت و 
سراغ مالک های اهّم رفت که از جمله آنها حفظ محیط 
زیست است.  او تأکید کرد: باید توجه داشت که نکند 
ما به خاطر یک منفعت کوتاه مدت، که البته باید آن 
را هم حل کنیم، هزینه ای غیرعاقالنه می پردازیم. باید 
بدانیم که در صورت انتخاب این مسیر، درحال از بین 
بردن سرمایه ای هستیم بعدها اصال امکان جبران آن را 
نداریم و یا اگر امکانش را داریم باید د ها برابر آن، هزینه 
کنیم؛ البته توجه نکردن به منافع بلند مدت بین نسلی، 
از جمله سالمت محیط زیست، در کوتاه مدت منافعی 

هم دارد، اما مثال باعث شور شدن دریاها می شود.
یادگار امام افزود: وقتی سهم طبیعت را ندهید باعث 
غافل  و طبیعت می شوید؛  ها  خشک شدن مرداب 
از اینکه طبیعت بعد از مدتی همین کاستی ها را به 
ما  به  و...  ریزگردها  مثل  مانند  سیلی،  یک  صورت 
برمی گرداند و همین محصوالتی را که انسان کاشته بود 
نیز از بین می برد. سید حسن خمینی اظهار داشت: 
محیط زیست حکم منافع دراز مدتی را دارد که ممکن 
است امروز درک درستی از آن نداشته باشیم، اما اگر 
بخواهیم تشبیه کنیم، مثل عذاب های اخروی است 
که ممکن است زندگی کوتاه مدت دنیا ما را از توجه به 
آن غافل کند، ولی این واقعیت است که در صورت بی 
توجهی به آن، طبیعت به ما سیلی خواهد زد. او گفت: 
همیشه به ذهن ها می رسد که فعاالن محیط زیستی 
یعنی  می کنند.  خیال بافی  و  می خواهند  آرمان شهر 
ممکن است طرف بگوید شکم بچه من خالی است، 
اما شما دنبال انقراض گونه آسیایی یوزپلنگ هستید؟! 
به همین خاطر، ادبیات فعل در دفاع از محیط زیست 

پیش نمی رود. یعنی دلسوزی برای طبیعت نمی تواند 
کسی را که االن دچار مشکل هست، به هشدار بیاورد.
باید مسائل  داد:  ادامه  امام در همین زمینه  یادگار 
محیط زیستی را دقیق تر، لطیف تر، عینی تر و قابل 
فهم تر به کسانی که این واقعیت ها را نمی دانند، 
بگویید تا نکند گرفتار این وضعیت شوید که در کوتاه 
فالن  در  را  اشتغال  و  معیشتی  مشکل  یک  مدت 
منطقه از کشور حل می کنید، اما بعدها گرفتاری های 
بزرگتری برای همان کسانی که آنجا زندگی می کنند به 
دلیل عدم توجه به محیط زیست در تصمیمات قبلی، 
پدید می آید . یعنی دقیقا نوع ادبیات دفاع از محیط 
زیست، باید ادبیاتی باشد که معلمان اخالق دارند؛ 
معلمان اخالق مدام به انسان هشدار می دهند که 
نکند چشمت را به روی زندگی این دنیا باز کنی و به 
قیامت توجه نداشته باشی! او اظهار داشت: نکته سوم 
این است که بعضی از ما انسان ها فردمحور هستیم. 
مثال بعضی موارد فرار مغزها به همین دلیل است که 
فرد می گوید خودم و نهایتا خانواده ام از این کشور 
برویم و به من مربوط نیست که چه بر سر مردم کشور 
می آید! نفس اینکه انسان از ایثار جدا می شود و می 
گوید کاری به بقیه ندارم و می خواهم خودم پیشرفت 
کنم، در همه انسان ها به صورت بالقوه وجود دارد.
سید حسن خمینی با اشاره به اینکه یکی از مسائل 
مربوط به محیط زیست، »منطقه محوری« است، 
تصریح کرد: ممکن است اهالی فالن استان پر آب 
است بگویند، »ما اینجا بدبختی بکشیم برای اینکه آب 
پنج استان آن طرف تر برود و سهم طبیعت شود؟! 
آنها خودشان به فکر خودشان باشند. ما در اینجا فقر 
داشته باشیم برای اینکه خاک به حلق کس دیگری 
نرود؟! من به او چه کار دارم؟! ما دنبال حل مشکل 
خودمان هستیم«. حتی یک پله باالتر از نگاهی که 
بیان شد، این است که بگوییم، »ما به دنبال حفظ 
محیط زیست ایران هستیم؛ به ما چه که در عراق 
چه چیزی پیش می آید؟!« غافل از اینکه وضعیت 
محیط زیست آن منطقه روی خودشان هم اثر می 
گذارد! در چنین موقعیتی نقش یک سازمان ملی 
خیلی پررنگ می شود که نگاه ها را »مّلی« و »فرا 
مّلی« کند. یادگار امام سپس در بیان راهکار عملی 
زدودن نگاه های منطقه محور به محیط زیست، گفت: 
با نصیحت و تبلیغ بخشی از مردم تحت تاثیر قرار 
می گیرند، ولی سازمان حفاظت محیط زیست اگر 
می خواهد مّلی نگاه کند و به صورت عملی مشکالت 
را حل کند، به این توجه کند که اگر مردم یک منطقه 
فداکاری می کنند و از برخی مزیت های اراضی منطقه 
خود استفاده نمی کنند تا محیط زیست دیگر مناطق 
آسیب نبیند، باید از بودجه کالن کشور منافعی به آنها 
برسد و سهم قابل توجهی در مقابل این ایثار و از خود 

گذشتگی به آنها داده شود.

هشدارسیدحسنخمینینسبتبهبیتوجهیبهحفاظتازمحیطزیست
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|زهرانژادبهرام|

ناکامیاقتصادیزنان
باافزایشبیکاری

اشتغال کشور  وضعیت  از  شده  منتشر  آمار  
درصد   16 به  زنان  بیکاری  نرخ  می دهد  نشان 
افزایش  کنار  در  موضوع  این  است.  رسیده 
آنان  برای  را  اخراج های زنان، مسائل بسیاری 
به  ورود  با  می رسد  نظر  به  است.  ایجاد کرده 
و  قیمت ها  افزایش  اقتصادی،  جراحی  دوره 
اشتغال  موضوع  خانوار،  خرید  قدرت  کاهش 
داشته،  مشکالتی  هم  گذشته  از  که  زنان 
به  نگرانی  این  مواجه شود.  بن بست  با  اکنون 
زنان  بین  در  بیکاری  شیوع  با  آمده که  وجود 
نبود فرصت های شغلی، میزان فقری که بر  و 
طور  به  یابد.  افزایش  می شود،  تحمیل  زنان 
تحصیلکرده   زنان  بیکاری  نرخ  همواره  سنتی 
مردان  برابر  دو  ارشد  و کارشناسی  کارشناسی 
بیکاری شان  نرخ  دکتری  دارای  زنان  و  بوده 
 ۲۷ اینکه  وجود  با  می رسد.  هم  برابر   سه  به 
هستند،  زن  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن  درصد 

بیکارند. ایرانی  تحصیلکرده  زنان  6۰درصد 

آبراَهدرندهیم
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رئیس جمهور عصر پنج شنبه وقتی به  همراه 
تعدادی از وزیران و اعضای کابینه در نشست 
شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری 
حاضر شد، درباره مدیریت منابع آب گفت: 
را  منابع آب  این است که  بر  »بنای دولت 
به نفع مردم استان چهارمحال و بختیاری 
حق  تا  کند  توزیع  همجوار  استان های  و 
هیچکس ضایع نشود و عدالت اجرا شود. 
آب  جامع  طرح  در  باید  مهم  مساله  این 
دیده شود.« او که در نشست شورای اداری 
استان کهگیلویه و بویراحمد »اعتماد مردم« 
را »سرمایه ملی« توصیف کرد، مسئله آب 
را مسئله ای بسیار مهم ارزیابی و تأکید کرد: 
»آب در این منطقه نسبت به قبل کمتر شده 
و نگرانی های ایجاد شده نیز همین است که 
آب این منطقه کاهش یافته و به میزان قبل 
نیست؛ لذا در اینجا کنار کمبود آب، مدیریت 
آب نیز مطرح است و برای موفقیت در این 
امر، مشارکت همه مردم الزم است.« او آب 
شرب را اولویت نخست در این استان عنوان 
کرد و گفت: »در این استان که از نعمت آب 
برخوردار است، در برخی شهرها و روستاها 
شاهد آبرسانی با تانکر هستیم و باید این امر 

مدیریت شود.«
اما آن چه ابراهیم رئیسی در ادامه سخنانش 
آب  مدیریت  در  مسئله  مهمترین  به عنوان 
رئیسی  بود.  عدالت«  »مسئله  مطرح کرد، 
آب  از  استفاده  برای  جامع  »طرح  گفت: 
بر  باید مبتنی  شرب، صنعتی و کشاورزی 
قانون و توام با عدالت تهیه شود و نخبگان 
قرار  طرح  این  جریان  در  منطقه  و  استان 
گیرند، دانستن همگان در این خصوص یک 
ضرورت بسیار مهم است. شرط موفقیت این 
طرح مشارکت مردم است لذا باید برای مردم 

به صورت کامل تبیین شود و میزان اختصاص 
آب در هر بخش مشخص و اعالم شود.«

تاکید ابراهیم رئیسی بر لزوم توجه به بحران 
صورت گرفته  حالی  در  استان  این  در  آب 
شاهد  همواره  گذشته  سال های  طی  که 
وضعیت  به  استان  این  مردم  اعتراضات 
در  آبی  شدید  تنش های  و  آب  بحرانی 
طبیعتًا  که  اعتراضاتی  بودیم.  استان  این 
کشاورزان استان پیشگامان آن هستند اما 
به واقع تنها محدود به این گروه نبوده و با 
آب  وضعیت  به  نسبت  نگرانی ها  به  توجه 
شرب مردم این استان پرآب، به نظر می رسد 
بحث از ابعاد دیگر نیز محل تامل است. بر 
این اساس با وجود سدهای عظیم مارون 
و کوثر در اطراف کهگیلویه اما تنش آبی در 
روستاهای بخش سوق شهرستان کهگیلویه 
به مرز بحران رسیده و این در حالی است که 
آن طور که پاییز سال گذشته در گزارش های 
مردم  بودیم،  شاهد  استان  این  از  متعدد 
برخی از این روستاها تا یک هفته از داشتن 
گزارشی که  در  هستند.  محروم  شرب  آب 
ایسنا در این رابطه و در نخستین روز آبان ماه 
آمده  فرستاده،  خود  خروجی  روی   14۰۰
است: »به گفته مردم روستا بحران آب در 
این روستاها آنقدر جدی است که بعضا تا ۵ 
روز یا حتی یک هفته آب ندارند و آبدار روستا 
هم می گوید برخی وقت ها از آب فالن روستا 
می زنم که نیم ساعت آب به روستایی که حق 

آن نیست، بدهم.«
این اوضاع که در ماه ها و سال های گذشته به 
دفعات اعتراضات گسترده مردم این استان 
را نیز برانگیخته و بارها کشاورزان و آبداران 
این استان را مقابل ساختمان های مختلف 
دولتی کشانده و به تجمع و تحصن واداشته 

روشن  که  دارد  ادامه  همچنان  حالی  در 
نیست آیا در سال جاری هم همچنان شاهد 
آن مشکالت خواهیم بود یا نه! مشکالتی که 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و 

بویراحمد سال گذشته نیز در چنین روزهایی 
اینکه شهر  بیان  با  و  داده  قرار  تاکید  مورد 
یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و 
شهرهای سی سخت و لیکک با مشکل آب 
روبه رو هستند، گفته است: »همچنین ۲۰۵ 
مواجه  آبی  تنش  با  استان  این  روستای 
که  سخنانی  در  برخه  اسفندیار  هستند.« 
آذرماه سال گذشته مطرح کرد، با اشاره به 
تخصیص اعتبارات جدید برای مقابله با تنش 
آبی استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: »این 
اعتبارات 4 برابر سال گذشته بود اما تاکنون 
۲۰ درصد استانی و ملی تخصیص یافته و 
8۰ درصد مانده است.« اما این مشکالت و 
تنش های آبی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
و  استخوان کشاورزان  به  را  چنان کارد  گاه 
آبداران کهگیلویه و بویراحمد رسانده که بعضًا 
دست به خودسوزی زده اند. شیوه اعتراضی 
مواردی  در  تلخ که  البته  و  پرهزینه  بسیار 
حتی منجر به مرگ این کشاورزان و آبداران 
معترض شده و با این حال، حتی تا همین 
خردادماه 14۰1 نیز شاهد نمونه هایی از این 
دست اعتراضات و تجمعات مردمی بوده ایم. 
وبسایت های  برخی  گزارش  بنابر  چنان که 
محلی، در سومین روز خرداد ماه سال جاری، 
دیشموک  شهر  آبفای  آبداران  از  تعدادی 
به خاطر خودسوزی آبدار چاروسایی و البته 
به علت آن چه »ناکارآمدی بعضی مسئوالن 
ملحق  و  برون سپاری  از  خروج  و  مربوطه 
جلوی  شده،  عنوان  انسانی«  نیروی  به 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند 

تجمع  آن  از  پس  هفته  دو  حدود  حاال  و 
ابراهیم رئیسی با حضور در این  اعتراضی، 
استان بر لزوم حل مشکالت و تنش های 

تاکید کرده است. استان  این  آبی در 
بررسی  مسئول  را  نیرو  وزارت  رئیسی که 
احتمالی  راهکارهای  و  آب  دالیل کاهش 
افزایش آن خوانده، همچنین گفته است: 
»طرح جامع آب مبتنی بر عدالت در توزیع 
آن باید تدوین و الگوی کشت مناسب تدوین 
شود، مردم نیز باید همکاری کنند و نسبت به 
یکدیگر بدبین نباشند.« او با تأکید بر اینکه 
مسئله آب با مدیریت مردم حل می شود، 
نیست که  این  بر  دولت  »بنای  بیان کرد: 
مشکالت را ببیند و بگذرد بلکه معتقدیم با 
همکاری و مشارکت مردم و نخبگان باید 
مشکالت را حل کرد، برخی گره ها مردم را 
رنج می دهد و نباید ادامه یابد؛ بنای دولت 
بر این است که منابع آب را به نفع مردم 
این استان و استان های همجوار توزیع کند 
تا نگذارد حق هیچکس ضایع شود و عدالت 
اجرا شود که این مهم باید در طرح جامع آب 
دیده شود.« او با تأکید بر لزوم آب گیری 
سد باباحیدر تا آخر سال جاری بیان کرد: 
»این طرح بیش از 1۰ سال به درازا کشیده 
و وقت آن است که سه شهرستان از مواهب 
سد بهره مند شوند.« او تصریح کرد: »مبنای 
پیشرفت و توسعه کشور بر عدالت استوار 
استان ها  برای  سرزمینی  آمایش  و  است 
و کشور نسخه خوبی در این زمینه است، 
بر مبنایی باید حرکت کنیم که مورد توافق 

همگان باشد.«

در  سیزدهم  دولت  رئیس  تاکیدات  این 
و  استان کهگیلویه  اداری  شورای  نشست 
بویراحمد  در حالی صورت گرفت که همزمان 
رئیس جمهوری  که  کشاورزی  جهاد  وزیر 
گفت:  می کرد،  همراهی  سفر  این  در  را 
ظرفیت های  دارای  بختیاری  و  چهارمحال 
ماهیان  تولید  حوزه  در  بی نظیری  بسیار 
سردابی، خوراک آبزیان و... است که امروز 
با افتتاح کارخانجاتی که انجام شد می توان 
گفت ایران حدودا در خوراک میگو از واردات 
جواد ساداتی نژاد  است. سید  بی نیاز شده 
اعالم کرد که ظرفیت ۳۷۰  اساس  این  بر 
دارد.  وجود  خوراک  این  تولید  تن  هزار 
همچنین استاندار چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه این استان روزگاری پرآب ترین 
استان کشور محسوب می شد، تصریح کرد: 
مواجه  زیادی  آبی  چالش های  با  »اکنون 
»این  گفت:  حیدری  غالمعلی  شده ایم.« 
برای تامین آب شرب و کشاورزی  استان 
است که  مواجه  زیادی  با مشکالت  پایدار 
نیاز است این مشکالت با نگاه کالن و ملی 
مدیریت و رفع شود.« این در حالی بود که 
معاون اجرایی رئیس قوه مجریه نیز در این 
جلسه حضور داشت و در سخنانی به اجرای 
طرح های زیربنایی در این استان پرداخت. 
»طرح هایی  گفت:  مرتضوی  صولت  سید 
و  اداری چهارمحال  در نشست شورای  که 
بختیاری به تصویب رسید شامل ۳1 طرح 
در حوزه زیربنایی است که این استان را از 

می کند.« خارج  بن بست 
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ناکامیاقتصادیزنان
باافزایشبیکاری

و  اقتصادی  دوره جدید  این  به  ورود  با 
و  حقوق کارگران  درصدی   ۵8 افزایش 
کارکنان بخش خصوصی، زنان بیشتری 
قرار  نیرو  تعدیل  معرض  در  هم 
کارفرماها  از  بسیاری  زیرا  می گیرند. 
حقوق  افزایش  میزان  این  تامین  توان 
مساله  موضوع،  این  بر  عالوه  ندارند.  را 
اشتغال های  حوزه  در  زنان  ناکامی های 
است  مطرح  خویش فرمایی  و  خانگی 
است  به گونه ای  اقتصادی  شرایط  زیرا 
ممکن  آن ها  محصوالت  فروش  که 
روبه رو  زیادی  چالش های  با  است 
حوزه های  بتوانند  اینکه  امکان  و  شود 
محدود  کنند  تقویت  را  خوداشتغالی 
ظرفیت های  ناکامی ها  این  این  است. 
ایجاد  جامعه  برای  را  نگران کننده ای 
از  بخشی  که  دلیل  این  به  می کند، 
اجتماعی  در حوزه های مختلف  زنان که 
نیازهای  تامین  کننده  می کنند  فعالیت 
خانوار هستند. این مساله باید از سوی 
اگر  گیرد که  قرار  توجه  مورد  مسئوالن 
ایجاد  جامعه  در  شغلی  فرصت های 
های  ظرفیت  زنان  برای  باید  می شود، 
به  کارفرمایان  و  بگیرد  شکل  بیشتری 
و  قانونی  حمایت های  داشتن  با  نوعی 
کارکنان  نگهداشتن  به  نسبت  امتیازاتی 
زن ترغیب شوند. اکنون روزگاری است 
تامین  باید  هم  با  مردان  و  زنان  که 
و  بگیرند  عهده  بر  را  خانوار  هزینه 
تنهایی  به  درآمد  یک  با  زندگی  اداره 
مساله  بر  عالوه  نیست.  امکان پذیر 
اقتصادی در حوزه اشتغال زنان، مساله 
زنان  واقع  در  است.  مهم  هم  اجتماعی 
را  تازه ای  فرصت های  اجتماع،  ورود  با 
فراهم  اجتماعی  برای کسب مهارت های 
فضای  از  آن ها  ماندن  دور  می کنند. 
مالی  منابع  نشدن  تامین  و  اجتماعی 
عمده  چالش  دو  خانوار،  زندگی  برای 
پیش روی زنان بیکار است و کم توجهی 
برای  زیادی  هزینه  موضوع  این  به 
جامعه دارد. براساس آمارهایی که مرکز 
آمار منتشر کرده، 6۵ درصد اشتغال زایی 
در کشور مربوط به بنگاه های خرد است 
هستند.  زنان  آن  شاغلین  درصد   ۷۰ و 
همه گیری  با  سال گذشته  دو  طول  در 
اقتصادی  تحریم های  و  کرونا  بیماری 
و بحث جراحی اقتصادی، بیکاری زنان 
جدیدی  چالش های  گذشته  از  بیش 
بسیاری  می کند.  فراهم  جامعه  در  را 
فعالیت  خرد  بنگاه های  در  زنانی که  از 
و  محرومند  بیمه  داشتن  از  می کنند 
دلیل  به  شغل شان  دادن  دست  از  با 
بتوانند  اینکه  امکان  بیمه حتی  نداشتن 
استفاده  بیکاری  بیمه  ظرفیت های  از 
این  ندارد.  وجود  آن ها  برای  نیز  کنند 
روانی  نگرانی های  بروز  موجب  اتفاقات 
و جسمی برای جامعه می شود. در عین 
مستقل  شکل  به  زنان  از  حال گروهی 
قطع  با  که  می کنند  زندگی  خانواده  از 
از گذشته  بیش  درآمدشان  منابع  شدن 
دچار چالش می شوند. آمار منتشر شده 
فعال  جمعیت  بین  از  می دهد  نشان 
بیکار  قبل  سال  به  نسبت  آن ها   9/۲
و  میلیون   ۲ به  تعدادشان  که  هستند 
سیصد و هفتاد و چهار هزار نفر می رسد 
 1۳99 سال  به  نسبت  بیکاری  نرخ  و 
بود، کاهش  شده  اعالم  درصد   9/6 که 
نشان  جزئیات  اما  است.  کرده  پیدا 
بر  بالغ  بیکار،  جمعیت  بین  از  می دهد 
مرد  نفرشان  هزار   ۷۰۵ و  میلیون  یک 
درصد   ۷/9 بیکاریشان  نرخ  و  بودند 
درصد   ۵ قبل  سال  به  نسبت  است که 
کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری در 
 ۰/4 رسیده که  درصد   16 به  زنان  میان 
واقع  در  میدهد.  نشان  افزایش  درصد 
ایجاد برخی  با وجود  بیکاران زن  تعداد 
پیدا  تنها کاهش  نه  شغلی،  فرصت های 
است. داشته  هم  افزایش  بلکه  نکرده 
در نهایت ضروری است که تصمیم گیران 
توجه کنند.  نکته  چند  به  برنامه ریزان  و 
اول ارتقای فرصت های شغلی برای همه 
و در نظر گرفتن زنان به عنوان نیمی از 
برای  شغلی  فرصت های  باید  جامعه که 
تسهیالت  ایجاد  دوم  شود.  ایجاد  آن ها 
نگه داشتن  برای  کارفرمایان  برای 
کارکنان زن با توجه به افزایش حقوقی 
صورت گرفته  خصوصی  بخش  برای  که 
است. سوم ایجاد فرصت های برابر بین 
نیروهای رسمی و نیروهای دولتی که از 
ایجاد  چهارم  شده.  تعیین  دولت  سوی 
بیمه ای  ویژه  به  حمایتی  ظرفیت های 
برای  اجتماعی  تامین  سازمان  سوی  از 
در  که  زنانی  و  خودسرپرست  زنان 
به  توجه  می کنند.  فعالیت  خرد  مشاغل 
این چهار نکته می تواند تا حدود زیادی 
شیب بیکاری زنان را کاهش دهد و در 
عین حال به تله فقر افتادن آن ها را تا 

محدود کند.  حدی 

مادوروبهتهرانآمد
کاخسعدآبادتعطیلشد

نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال وارد تهران شد. 
ایران  به  ونزوئال  رئیس جمهور  ایسنا، سفر  به گزارش 
به دعوت رسمی آیت هللا »سید ابراهیم رئیسی« انجام 
 می شود و دو روزه است. رئیس جمهور ونزوئال پس از 
سفرش به ترکیه به ایران سفر کرد. استقبال رسمی در 
مجموعه سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رئیس جمهور  و 
برگزاری نشست مشترک هیأت های عالی رتبه دو کشور، 
این  است.  تهران  به  مادورو  سفر  برنامه های  جمله  از 
درحالی است که مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از 
تعطیلی تمام کاخ ها، موزه ها و محوطه باز آن در روزهای 
جمعه، شنبه و یکشنبه برابر با بیستم، بیست ویکم و 
تعطیلی  است.  داده  خبر   14۰1 خردادماه  بیست ودوم 
مجموعه سعدآباد با سفر نیکالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال و هیأت سیاسی و اقتصادی همراه او به ایران، 
مقارن است. به گزارش ایسنا، کاخ سعدآباد از روز دوشنبه 
۲۳ مردادماه فعالیت خود را دوباره از سر می گیرد. ساعت 
بازدید از کاخ های این مجموعه در روزهای عادی از 9 

صبح تا 19 عصر است.

محسنرضاییتهدیدکرد
کاشاسرائیلغلطیبکند

تامحوشکنیم
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در آیین بزرگداشت شهید 
اشاره  با  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  در  بروجردی  محمد 
اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و  روز  به سخنان چند 
تهدیداتی که علیه ایران داشته اند، تصریح کرد: »مقامات 
نمی خواهم  که  طرح  فالن  که  کرده اند  تهدید  اسراییل 
اسمش را ببرم می خواهند اجرایی کنند، ای کاش اسراییل 
ما  دست  به  بهانه ای  و  بکند  غلطی  یک  و  جرات کرده 
به گزارش  محو کنیم.«  زمین  روی  از  را  او  ما  تا  بدهد 
خبرگزاری فارس، محسن رضایی در این نشست گفت: 
برای بزرگداشت مرد بزرگی دور هم جمع شده ایم البته 
امروز بزرگداشت پیشمرگان کرد مسلمان هم هست که در 
گمنامی جان خود را فدای انقالب کردند. معاون اقتصادی 
رییس جمهوری بیان کرد: »انقالب اسالمی همه سراب ها را 
کنار زد و در مقابل زورگویان عالم ایستاد و شما در این چند 
روز اخیر مشاهده می کنید که رژیم صهیونیستی، آمریکا 
و کشورهای اروپایی مجدد برای شکستن این مقاومت 
متحد شده اند.« رضایی تصریح کرد: »دنیا در حال تغییر و 
پوست اندازی است اگر کشور ما در این تحول نقش آفرینی 

کند، می تواند جایگاه خود را حفظ کند.«

محمودواعظی:
دولتترمزدستیگرانیها

رابکشد
رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم در پاسخ به 
این سوال که فکر می کنید طرح اقتصادی جدید دولت 
سیزدهم و یارانه 4۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی 
مردم کمک می کند یا خیر گفت: »تا یک حدی کمک 
می کند اما گرانی ها امروز تا حدی افزیش پیدا کرده  
است که این ۳۰۰ یا 4۰۰ هزار تومان جواب نمی دهد. 
آنقدر سفره مردم کوچک شده که باید راه حل دیگری 
پیدا کنند.« به گزارش ایلنا، محمود واعظی افزود: »مهم 
پیش  این  از  بیش  ندهند گرانی  اجازه  است که  این 
االن  بکشند.  را  آن  ترمز دستی  زودتر  هر چه  و  برود 
همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه 
اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است. کاری 
اقتصادی  به عنوان طرح تحول  را  انجام می دهند  که 
نمی بینم. دوران ما ۲۵ قلم کاال سوبسید می گرفت، ما 
آن را رساندیم به ۷ کاال؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام 
شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.« واعظی گفت: 
»امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲4 
هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم 
که نمی خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، 
وقتی قیمت ارز باال برود، خود به خود گره می خورد.«

رئیس دولت سیزدهم با تاکید 
بر این که »طرح جامع برای 
استفاده از آب شرب، صنعتی و 
کشاورزی باید مبتنی بر قانون 
و توام با عدالت تهیه شود و 
نخبگان استان و منطقه در 
جریان این طرح قرار گیرند«، 
دانستن همگان در این خصوص 
را »ضرورتی بسیار مهم« خواند 
و گفت: »شرط موفقیت این 
طرح مشارکت مردم است.«

در حالی که نماینده ایاالت 
متحده در نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
اقدام سازمان انرژی هسته ای 
ایران در قطع برخی دوربین های 
فراپادمانی آژانس را »غیرسازنده« 
خواند و گفت که دنبال تشدید 
تنش با ایران نیستیم

پیامما|»بهنامخداوبهنامملتبزرگایران،یکقدمهمازمواضعمانعقبنشینینمیکنیم.«اینشایدمهمترین
جملهایبودکهابراهیمرئیسیدرجریانآخریناستانیاشبهاستانکهگیلویهوبویراحمدوالبتهدرارتباطباآخرین
تصمیمشورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیبهزبانآورد.آنچهرئیسدولتسیزدهمنیمروزپنجشنبهدرجمع
گروهیازشهرونداناستانچهارمحالوبختیاریمطرحکرد،اگرچهباتاکیدبر»نام«و»خواست«و»سخنملتایران«
ومشخصًاهمانشهروندانچهارمحالوبختیاریمطرحشدامابیشازآنکهبهمسئلهآببهعنوانمهمترینمنبعانرژی
کهاینشهروندانزندگیشانرابهآندرگیرمیبینند،به»انرژیهستهای«وفعالیتهایجمهوریاسالمیدرراستای
استفادهازحقمسلماستفادهازاینانرژیمربوطبود.بااینهمهامارئیسیدرجریاناینسفر،پیشوپسازصحبت
دربارهپروندههستهایایران،بهموضوعآبوبرنامههایدولتسیزدهمدرخصوصاجرایطرحهایآبیایناستاننیز
پرداختوازجملهدرنخستینبخشازبرنامههایاینسفراستانی،ازطرحهایآبیاستانبهصورتهواییبازدیدکردو

باتوضیحاتوزیرنیروواستاندارچهارمحالوبختیاریدرجریانروندفعالیتآنهاقرارگرفت.

استاندار استان چهارمحال و 
بختیاری در نشست شورای 
اداری استان که به ریاست 

رئیس جمهوری برگزار شد، با 
بیان اینکه استان چهارمحال و 
بختیاری روزگاری پرآب ترین 

استان کشور محسوب می شد، 
گفت که اکنون با چالش های آبی 

زیادی مواجه شده ایم

گزارشروز
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واکنشهابهقطعنامهشورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیدربارهپروندههستهایایرانادامهدارد؛

بهسویقطعتمامدوربینهایفراپادمانی
شامگاه پنجشنبه بود که باالخره پس از چند 
ایران  ارشد  رایزنی مسئوالن  روز و چند هفته 
و  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مسئوالن  و 
گمانه زنی رسانه ها و تحلیلگران ایرانی و غیرایرانی 
درباره سرنوشت همکاری های ایران و آژانس 
جمهوری  هسته ای  پرونده  انتظار  در  آن چه  و 
اسالمی است، باالخره در حالی قطعنامه شورای 
حکام آژانس با رای اکثریت اعضاء و رای منفی 
و ممتنع اقلیت، به تصویب رسید که ساعتی 
اقدامات  از  اسالمی  جمهوری  آن،  از  پیش 
واکنشی خود در این خصوص پرده برداشته و بر 
این اساس فعالیت تعدادی از دوربین های فرا 
پادمانی آژانس متوقف شد. اما این پایان قائله 
نبود و حتی می توان گفت که ماجرا تازه از این 
نقطه آغاز شد. چه آن که پس از این تحوالت 
بود که موج جدیدی از واکنش های مقام های 
ایرانی و خارجی به راه افتاد و در شرایطی که 
داخل کشور از رئیس جمهوری تا رئیس سازمان 
انرژی اتمی و حتی برخی نمایندگان مجلس به 
این موضوع واکنش نشان دادند، آن سوی مرزها 
طرف  مختلف  ارشد کشورهای  مقام های  نیز 

شاخص  اعضای  برخی  و  هسته ای  مذاکرات 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

این رابطه اظهار نظر کردند.
بر این اساس در حالی که آژانس بین المللی 
روند  اعالم کرد که  بیانیه ای  در  اتمی  انرژی 
تاسیسات  از  نظارتی  دوربین های  جمع آوری 
انرژی  سازمان  کرده،  آغاز  را  ایران  هسته ای 
اتمی ایران نیز با انتشار ویدیویی از خاموشی 
تعداد قابل توجهی از دوربین های نظارتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خبر داد. ویدئویی که 
اپراتورها،  در آن این مسئله دیده می شود که 
برق متصل به دوربین های فراپادمانی را قطع 
می کنند. این در حالی بود که رئیس سازمان 
ادامه  در  نیز  اسالمی  جمهوری  اتمی  انرژی 
اعالم کرد که این سازمان فعالیت تعدادی از 
در  و  داده  خاتمه  را  پادمانی  فرا  دوربین های 
آینده، به فعالیت باقی این دوربین ها نیز خاتمه 
غیرسازنده  رویکرد  دلیل  به  ایران  می دهد. 
آژانس و تصویب قطعنامه اخیر با موضوع ایران، 
گام های عملی متقابلی را اتخاذ کرده و این در 
حالی بود که ایسنا دیروز به نقل از یک منبع 

مطلع از این خبر داد که ایران کار تولید و نصب 
نسل های جدید سانتریفیوژ از جمله IR-6 و 

می دهد. را سرعت   ۲m-IR و   4-IR
سانتریفیوژهای  نصب  که  شرایطی  در  اما 
دوربین های  غیرفعال سازی  و  پیشرفته 
ایران  است که  اقداماتی  جمله  از  فراپادمانی 
در واکنش به صدور قطعنامه در شورای حکام 
مورد  آژانس،  قطعنامه  داد،  دستورکار  قرار  در 
و  گرفته  قرار  سعودی  عربستان  استقبال 
وزارت این کشور با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
»عربستان از ایران می خواهد که به همکاری با 
آژانس و حل وفصل مشکالت برجسته بپردازد. 
عربستان امیدوار است که اعضای شورای حکام 
حمایت کامل خود را از آژانس اتمی و مدیرکل 
در  آمریکا  نماینده  همچنین  دهند.«  ارائه  آن 
نشست شورای حکام نیز در بیانیه ای در واکنش 
به قطعی دو دوربین نظارتی آژانس اتمی در 
ایران گفت: »اگر این گزارش ها درست باشند، 
پاسخ  در  شفافیت  برای کاهش  ایران  قصد 
و  است  قابل تاسف  شدیدا  قطعنامه،  این  به 
برای نتیجه دیپلماتیکی به دنبالش هستیم، 

غیرسازنده است. ما به دنبال تشدید تنش ها 
نیستیم.« ایران  با 

همزمان در شرایطی که برخی اصولگرایان حامی 
عضو  انبارلویی،  محمدکاظم  جمله  از  دولت 
بیان  با  شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
اینکه »آژانس در نقش جاسوس صهیونیست ها 
باید  »ایران  که  کرد  تاکید  شده«،  ظاهر 
عضویتش در آژانس را به تعلیق درآورد«، یک 
نماینده اصولگرای مجلس یازدهم نیز با اشاره 
به توقف فعالیت دوربین های فراپادمانی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، بر حمایت مجلس از 
آصفری  محمدحسن  کرد.  تاکید  اقدام  این 
نمی شود  سبب  آژانس  »رفتار  دارد  تاکید  که 
جمهوری اسالمی از حقوق هسته ای خود دست 
زمانی که  »تا  است:  همچنین گفته  بردارد«، 
رفع تحریم ها به طور کامل عملیاتی نشود، ایران 

هم گزینه های خود را روی میز می آورد.«
که  بود  زمانی  واکنش ها  این  اوج  شاید  اما 
ابراهیم رئیسی در جریان بیست وچهارمین سفر 
استانی خود، در جمع گروهی از مردم کهگیلویه و 
بویراحمد به قطع نامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و گفت: 
ایران در سخن حق خود جدی است.  »ملت 
ایران  علیه  حکام  شورای  در  اگر  کردید  تصور 

قطعنامه صادر کنید ما از مواضع مان عقب نشینی 
خواهیم کرد؟« رئیسی که با حضور در مجموعه 
ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد، با گروهی از 
شهروندان چهارمحال و بختیاری دیدار می کرد، 
همچنین گفت: »به نام خدا و به نام ملت بزرگ 
ایران یک قدم هم از مواضع مان عقب نشینی 
سیاسی  نفوذ  با  شما  مگر  کرد.  نخواهیم 
خودتان چند بیانیه و قطعنامه در سازمان های 
راه  مگر  نکردید؟  صادر  ایران  علیه  بین المللی 
به جایی بردید؟!« او همچنین ساعتی بعد با 
حضور در یک نشست خبری که در پایان این 
سفر استانی تدارک دیده شده بود، به قطعنامه 
شورای حکام علیه ایران اشاره کرد و گفت: »با 
این اقدامات نمی توان جمهوری اسالمی را وادار 
به عقب نشینی کرد.« رئیسی گفت: »بر مواضع 
خود پافشاری می کنیم تا حقوق ملت ایران به 
رسمیت شناخته شود.« این سخنان رئیسی در 
اسالمی  حالی مطرح شد که همزمان محمد 
نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان 
این که »تعداد این  دوربین های  فراپادمانی، 1۷، 
18 عدد است«، گفت: »ما فعالیت تعدادی از 
دوربین ها را خاتمه دادیم، بقیه اش را هم امشب 

و فردا خاتمه خواهیم داد.«



پیامک شما را دربـاره 
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اردبیل

از تخصیص ۳  اسالمی  رییس مجلس شورای  نایب 
اجرایی  عملیات  ادامه  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار 
برای  سد  مخزن  اراضی  تملک  و  کیوی  سد  پایاب 

داد. خبر  آن  آبگیری کامل 
با  ایرنا  با خبرنگار  نیکزاد روز جمعه در گفت وگو  علی 
اشاره به سفر یک روزه خود به شهرستان های خلخال 
این  مردم  مطالبات  سفر  این  در  کرد:  اظهار  کوثر  و 
با حضور  و  از مسئولین ملی و استانی  دو شهرستان 
معاونین چند وزیر و مدیران اجرایی استان و شهرستان 

ارزیابی قرار گرفت. و  بررسی  مورد 
نایب رییس مجلس افزود: هدف ما از سفر به خلخال 
و کوثر باز کردن گرهی از گره ها و مشکالت مردم است 
و چه زیبا و بهتر است که به جای نوشتن و تصویب  
1۰۰ مصوبه غیر عملی 1۰ مصوبه در این سفرها تصویب 

کرده و به همه آن ده مورد عمل کنیم.
نیکزاد گفت: انتظار من از مدیران اجرایی ملی و استانی 
وفا به عهد و عمل به قول های داده شده به مردم منطقه 
در زمان وعده داده شده  است و مدیران حاضر در سفر 
به خلخال و کوثر یقین داشته باشند که مصوبات این 
سفر با جدیت از سوی هیئت رئیسه مجلس و دستگاه 
نظارتی پیگیری شده و اگر چنانچه الزم شود از وزیر 
مربوطه پیگیر اجرای قول های داده شده خواهیم بود.

اسالمی تخصیص  اول مجلس شورای  رئیس  نایب   

۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی 
برای  سد  مخزن  اراضی  تملک  و  کیوی  سد  پایاب 
اعتبار  ریال  میلیارد   18۰ اختصاص  آن،  آبگیری کامل 
آوری  جمع  برای  شرقی  آذربایجان  منطقه ای  برق  به 
تیرهای برق باقیمانده در بستر سد کیوی و اجرای 6/۷ 
کیلومتر از سامانه پایاب سد برای تامین آب هزار و ۲۰۰ 
هکتار از اراضی پایین دست، را از دستاوردهای این سفر 

برای پروژه بزرگ سد کیوی اعالم کرد.
او همچنین گفت: اجرای آسفالت ۵ کیلومتر از محور 
سکرآباد،  به  کیوی  کیلومتری   ۵/۷ احداث  حال  در 
بازنگری و اجرای 1۵ طرح هادی روستایی، کمک 1۰۰ 
از  کیوی  شهر  فاضالب  پروژه  ادامه  به  ریالی  میلیارد 
راه  آسفالت  ،۲۰ کیلومتر  وزارت کشور  اعتبارات  محل 
وحمل  راهداری  سازمان  اعتبارات  محل  از  روستایی 
ونقل جاده ای، احداث یک سد معیشتی از برکات این 

است. به شهرستان کوثر  سفر 
نیکزاد با اشاره به نیمه کاره رها شدن پروژه راه سازی 
عنوان  به  خلخال که  شهر  ۵.۵ کیلومتری  کمربندی 
قطعه چهار راه شریانی رضوانشهر- خلخال -میانه - 
تملک کامل  کرد:  اظهار  می شود،  محسوب  میاندوآب 
با اختصاص ۲۰۰  این کمربندی  اراضی واقع در مسیر 
میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت ساخت  و توسعه 

اجرا خواهد شد. نقل کشور  زیربناهای حمل و 

تخصیص300میلیارداعتبار
برایادامهاجرایپایابسدکیوی

اعالم کرد  ای  اطالعیه  صدور  با  تجارت گیالن  و  معدن  صنعت،  اداره کل 
11 تا ۲۳ طی  که برق واحدهای تولیدی فقط یک روز در هفته)از ساعت 
مستقر  فوالدی  غیر  مشترکان  برای   ) چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای  از  یکی 
در شهرک های صنعتی و صنایع بزرگ خارج از شهرک ها قطع می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت گیالن در 
در  و  متعدد  های  پیگیری  دنبال  به  است:  آمده  منتشره   جدید  اطالعیه 
تا   11 )از ساعت  روز تعطیلی در هفته  اخذ موافقت؛ فقط طی یک  نهایت 
فوالدی  غیر  مشترکان  برای   ) چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای  از  یکی  در   ۲۳
جدول  شهرک،  از  خارج  بزرگ  صنایع  و  صنعتی  های  شهرک  در  مستقر 
بندی ها  نوبت  این  اتخاذ شده که در جدول زیر  نوبتی  زمانبندی تعطیلی 

است. شده  آورده 
فوالدی  مشترک  پنج  شده که  افزوده  صمت گیالن  اداره کل  اطالعیه  در 
)نورد فوالد گیالن، شمش انزلی، فوالد آناهیتا، فوالد امیرکبیر، فوالد پارس 
به صورت  ابالغی  به رعایت سقف مصرف  برنامه ریزی مکلف  دیلم( طبق 

باشند. قبلی می  ریزی  برنامه  برابر  تمام طول هفته  در  مستمر 

 کلنگ احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی شهر قم، روز پنجشنبه با حضور احمد 
امیرآبادی عضو هیات  رئیسه مجلس شورای اسالمی و ابراهیم معتمدی معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری قم به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب قم، مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب 
استان در حاشیه این آیین اظهار داشت: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت 
مخازن ذخیره آب شهر قم و با اعتباری بالغ بر ۵1۰ میلیارد ریال و طی یک سال 

به اجرا خواهد رسید.
وی با بیان اینکه مخازن ذخیره آب برای اطمینان بخشی به تامین پایدار آب از 
لحاظ کمی و کیفی حائز اهمیت هستند، حجم ذخیره مخازن آب استان را در حال 
حاضر ۳6۰ هزار مترمکعب اعالم و خاطرنشان کرد: احداث مخازن ذخیره آب در 

شهر می تواند به تامین پایداری آب در شهر به ویژه در مواقع بحرانی کمک کند.
وی با اشاره به تامین آب شهر قم از خارج از استان و فاصله های دور بیان 
داشت: با توجه به اینکه احتمال بروز مشکل در خط انتقال دور از ذهن نیست 
برنامه ریزی هایی برای ایجاد مخازن ذخیره جدید برای پایداری آب در شبکه 

انجام شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( در اجرای پروژه های جهاد آبرسانی هیچ گونه انتفاعی ندارد، گفت: قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( بازوی مهم اجرایی در به ثمر نشستن پروژه های محرومیت زدایی 
است.به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، مجید آقازاده حبشی در نشستی که با 
حضور مدیرعامل، معاونان و دیگر مدیران این شرکت برگزار شد اظهارداشت: پایش وضعیت 
موجود، مدیریت تامین و مدیریت مصرف در شمار وظایف ما است که خوشبختانه در 
بحث پایش وضعیت و مدیریت تامین هر آنچه  در توان داشته ایم انجام دادیم و تنها در 
مدیریت مصرف است که باید با ایجاد حساسیت مردم را به کمک بطلبیم.معاون مهندسی 
و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به موضوع جهاد آبرسانی با همکاری قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این راستا چیزی در حدود 19 
هزار و 6۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور آبرسانی به روستاهای محروم کشور در قالب جهاد 
آبرسانی و انعقاد قرارداد با قرارگاه  امام حسن)ع( در نظر گرفته شده که تاکنون هفت هزار 
میلیارد تومان تخصیص یافته است.او با تاکید بر اینکه دیدگاه ما به قرارگاه امام حسن 
دیدگاه پیمانکار و کارفرما نیست، افزود: قرارگاه امام حسن )ع( را در به سرانجام رساندن 

پروژه های محرومیت زدایی بازوی مهم اجرایی خود می دانیم.
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راهاندازیپاسخگویی
برخطدرشرکت
گازگلستان

سیده حبیبه مومنی، گلستان - به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز گلستان، طالبی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان با اشاره به اینکه امروزه 
انتظارات مشتریان در حال رشد است افزود: 
مشتریان انتظار دارند با ساده ترین و سریع ترین 
درخواست های شان رسیدگی  به  روش ممکن 
شود که سرویس چت آنالین یا گفتگوی برخط 
و  دوسویه  ارتباط  ایجاد  برای  وب سایت ها  در 
به عنوان یکی از سریع ترین و مؤثرترین ابزار، 
زمینه های تسهیل در برقراری ارتباط با مشتری ها 
را بهبود بخشیده و رضایت مندی آن ها را به همراه 
دارد.طالبی اظهار داشت: این شرکت در راستای 
مسئولیت اجتماعی و بهبود خدمات و بهره مندی 
هرچه بیشتر از ظرفیت های الکترونیکی، این 
امکان را برای مشتریان به وجود آورده است که 
بالفاصله پس از روبه رو شدن با مشکل، سؤال 
خود را از طریق گفتگوی برخط مطرح کرده و 
در فاصله زمانی کوتاهی جواب خود را دریافت 
به  استان گلستان  کنند.مدیرعامل شرکت گاز 
بیان برخی از مزیت های راه اندازی چت آنالین 
و گفت: کم  اشاره کرد  این شرکت  سایت  در 
کاهش  شرکت،  به  مردمی  مراجعات  شدن 
هزینه ها و صرف وقت مردم، ثبت و درج سریع 
به موقع  رسیدگی  مردم،  توسط  درخواست ها 
به مطالبات و تقاضاهای مطرح شده، برقراری 
ارتباط دوسویه و آنالین، ارائه مشاوره و راهنمایی 
بیشتر رضایت مندی  فراهم شدن هرچه  الزم، 
مشتریان و موارد مرتبط دیگر از جمله مزایای 

این نرم افزار است.

پرداخت46هزارمورد
تسهیالتبهمددجویان
کهگیلویهوبویراحمد

امداد  مدیرکل کمیته  بویراحمد-  و  کهگیلویه 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای تأسیس 
صندوق قرض الحسنه کمیته امداد در استان 
تاکنون 4۵9۳۳ مورد تسهیالت در سرفصل های 
مختلف به مددجویان تحت حمایت پرداخت 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  است.  شده 
کمیته  مدیرکل  مبشری،  قباد  امداد،  کمیته 
صندوق  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  امداد 
هدف گسترش  با  والیت  امداد  قرض الحسنه 
فرهنگ یاری رساندن به نیازمندان جامعه و در 
نیازمندی های  از  گره گشایی  وسیع تر  نگاهی 
است. شده  راه اندازی  جامعه،  محروم  مردم 

فرهنگ سازی  و  بهره گیری  اینکه  بیان  با  او 
جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و استفاده 
از ظرفیت خیران و نیکوکاران در زمینه دستگیری 
توجه جدی مدیران  مورد  نیازمندان همواره  از 
کمیته امداد است، گفت: صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت در کهگیلویه و بویراحمد با هدف 
ارائه خدمات قرض الحسنه به اقشار آسیب پذیر 
و مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال 
1۳9۵ تأسیس شد.مبشری با اشاره به اینکه 
فرهنگ  و  سنت  توسعه  و  ترویج  گسترش، 
قرض الحسنه در جامعه از رویکردهای راهبردی 
کمیته امداد در این صندوق است، اظهار کرد: از 
ابتدای تأسیس صندوق قرض الحسنه کمیته 
امداد در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون 4۵ هزار 
و 9۳۳ مورد تسهیالت با اعتبار ۲۵1 میلیارد و 
496 میلیارد تومان در سرفصل های مختلف 
به مددجویان و نیازمندان پرداخت شده است.

-----

----------
----------

امام جمعه قزوین گفت: 
بیش از هزار سال پیش 

بزرگان فرهنگ این ملت در 
سفرنامه هایشان نوشته اند 

قزوین مانند نگینی می ماند 
که اطرافش را باغ فراگرفته 
است، جالب است که گفته 

شده این باغ ها نیاز به 
پرچین هم نداشته و همین 

نشان می دهد که فرهنگ 
مردم آنقدر باال بوده که باغ ها 

نیاز به مانع نداشته است

خراسان رضوی- رئیس سازمان صنعت، معدن و 
برنامه عملیاتی  تجارت خراسان رضوی گفت: در 
را  خود  ساله  چهار  دوره  یک  طی  شده  تدوین 
استان  در  فعالی  معدن  موظف کرده ایم که هیچ 
تعهد  همچنین  نشود.  تعطیل  مشکالت  دلیل  به 
کرده ایم در سال جاری ۵۳۲ معدن استان تعیین 
کمک حال  معادن  فعال سازی  زیرا  شود  تکلیف 

است. اقتصاد کشور 
در  ماه،  پنج شنبه، 19 خرداد  امیررضا رجبی عصر 
و  معدن  تالشگران  تخصصی  همایش  دومین 
پارس  صنایع معدنی خراسان رضوی که در هتل 
رضوی  خراسان  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد 
از  یکی  دارد که  باالیی  ظرفیت  معدن  بخش  در 
آهن  سنگ   معدن  استان  این  منابع  مهمترین 
خواف است. این استان به لحاظ تعداد پروانه های 
داراست.  را  کشور  اول  رتبه  معادن  بهره برداری 
تاکنون بیش از 1۰1۵ پروانه بهره برداری معادن در 

است.   شده  صادر  استان 
او افزود: در حال حاضر بیش از ۲.8 میلیارد تن 

برداشت  دارد که  وجود  استان  در  معدنی  ذخایر 
ساالنه از این ذخایر ۵۵ میلیون تن است. همچنین 
هفت کارخانه سیمان در استان فعالیت دارد که 1۰ 

درصد سیمان کشور را تولید می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
بخش  ساالنه  تولیدات  ارزش  عنوان کرد:  رضوی 
معدن در استان ۲۵ همت در سال است که سهم 
در  شده  تولید  افزوده  ارزش  مجموع  از  مناسبی 
استان را شامل می شود. همچنین در حال حاضر 
61 گواهینامه کشف معتبر معادن در حال  پیگیری 
و ۲۲۷ پروانه اکتشاف معتبر نیز در استان صادر 
شده است.او ادامه داد: تاکنون 9 پهنه اکتشافی 
به  اکتشاف  آن   کار  که  شده  معرفی  استان  در 
نیز  اکتشافی  پهنه   ۲ روی  است.  رسیده  اتمام 
در حال مطالعه هستیم و یک پهنه نیز در حال 
واگذاری برای مطالعات اکتشافی است. تشکیل 
خراسان  در  معدنی  فعالیت های  واحد  پنجره 
رضوی منجر به برطرف شدن مشکالت مربوط به 

شد. استعالمات  حوزه 

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: بیش از هزار سال 
پیش بزرگان فرهنگ این ملت در سفرنامه هایشان 
نوشته اند قزوین مانند نگینی می ماند که اطرافش را 
باغ فراگرفته است، لذا این باغستان باید حفظ شود 
و نباید دستخوش تخریب قرار بگیرد و این موضوع 

امری مشخص است و همه بر آن واقفیم.
آیت هللا عابدینی با اشاره به اهمیت باغستان سنتی 
قزوین خاطرنشان کرد: باید باغستان سنتی قزوین 
که تاریخچه بسیار طوالنی دارد را حفظ کنیم، درباره 
باغستان سنتی هزار سال پیش صحبت شده و این 
بدان معنی است که پیش از آن هم باغستان وجود 

داشته است.
هزار سال پیش  از  بیش  قزوین گفت:  امام جمعه 
سفرنامه هایشان  در  ملت  این  فرهنگ  بزرگان 
نوشته اند قزوین مانند نگینی می ماند که اطرافش را 
این  فراگرفته است، جالب است که گفته شده  باغ 
نشان  همین  و  نداشته  هم  پرچین  به  نیاز  باغ ها 

می دهد که فرهنگ مردم آنقدر باال بوده که باغ ها نیاز 
باید حفظ  باغستان  این  لذا  است،  نداشته  مانع  به 
این  و  بگیرد  قرار  تخریب  دستخوش  نباید  و  شود 
موضوع امری مشخص است و همه بر آن واقفیم.
استان  در  صنایع دستی  کرد:  تصریح  مسئول  این 
و  دارد  روستا  و  شهر  در  بسیار  فرصت های  قزوین 
ما می توانیم صنایع دستی را فعال کنیم و مسئوالن 
به گونه ای که  باشند  داشته  آن  به  بیشتری  اهتمام 
مالی  و هم بحث حمایت های  آموزش  هم موضوع 
فعالیت  این حوزه  در  و کسانی که  بگیرند  را جدی 
دارند حمایت کنند و از این ظرفیت برای اشتغال زایی 

کنند. استفاده  حداکثری 
وی در پایان اظهار کرد: مبادا موضوع باغستان سنتی 
قزوین دستاویز رسانه های بیگانه و دشمنان باشد و 
کاری کنند که مسئوالن در این خصوص مقابل هم 
و  را جمع کنیم  باید حواسمان  بنابراین  بگیرند  قرار 

فریب دشمنان را نخوریم.

تعیینتکلیف532معدندرخراسانرضویتاپایانسال

امامجمعهقزوین:
باغستانسنتیقزویننبایدتخریبشود

رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی عنوان 

کرد: ارزش تولیدات ساالنه بخش 
معدن در استان ۲۵ همت در سال 
است که سهم مناسبی از مجموع 

ارزش افزوده تولید شده در استان 
را شامل می شود

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتكلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

كالسه   14۰۰/۲/۲6 مورخه   14۰۰6۰۳۰9۰۰1۰۰۰۲19 شماره  رای  برابر 
14۰۰1144۰9۰۰1۰۰۰۳88 موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

مالکانه  قزوین تصرفات  ثبت ملك منطقه یك  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
اكبر آشوری فرزند اصغر كدملی 4۳91۲۳1۰8۵ صادره قزوین ششدانگ  بالمعارض متقاضی 
جنوبغرب   4 بخش  اصلی   ۲۰ از  فرعی   ۲6 پالك  مربع  متر   8۷/۲۵ به مساحت  خانه  یکباب 
قزوین كه در سهم مالك متن قرار گرفته گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۳/۰4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۳/۲1

شعبانعسگری–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملكمنطقهیكقزوین

وم
 د

ت
نوب

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰16۰۳19۰۷9۰۰۰۰۵9-14۰1/۰۲/۲۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خداداد طیاری ایالغی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
111صادره ازجیرفت در یک باب خانه  به مساحت ۳۰۰متر مربع پالک 16۷۳فرعی از188- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان کوچه اندیشه ۳ 
خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:11۰
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۳/۰۷ – تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰1/۳/۲1

محمدکردستانی-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککهنوج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰۳19۰۰۲۰۰۰986-14۰1/۰۲/۳1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه دادخدایی فرزند نورک بشماره شناسنامه ۳9۷ صادره از کهنوج  در 
ششدانگ ساختمان مغازه به مساحت 9۷.16مترمربع پالک 1۵61 فرعی از49۷- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1۳ فرعی از 49۷- اصلی قطعه چهار واقع در قلعه گنج بلوار شهید سلیمانی شهرک گلشهر خریداری 
از مالک رسمی آقای احمد احمدی )ورثه نورک احمدی ( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ./م الف:۵۲1
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1.۳.۷- تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰1.۳.۲1

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالککهنوج

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 14۰16۰۳19۰۰۵۰۰۰1۵۷مورخ 14۰1/۰۲/۲۵هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ثبت ملك  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعيت 
بشماره  محمود  فرزند  مهدیه کاویانی  آقای/خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهداد 
به مساحت ششدانگ ۳88/۵۰ مترمربع   از شهداد در ششدانگ یکبابخانه  شناسنامه ۰ صادره 
پالك 14 فرعی از ۲894-اصلي واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شهداد خیابان شفا شهرک 
امام رضا تقاضا و انتقال ملک از محل مالکیت شهرداری شهداد محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۳/۲1

تاريخ انتشار نوبت دوم :  14۰1/۰4/۰4              

خانم مهسا عقیقی بصیر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 16 اسدآباد برابر 
وارده شماره1۰۰8۰۲8/14۰1 مورخ ۳/۳/14۰1مدعی است که سند مالکیت از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به شماره مسلسل 9۰۰88۳ سری ج 98  در حومه بخش یک همدان  واقع  پالک1۰/4۷۷6۷/۵۷۲۰۲ 
نامعلوم مفقود  بنام خانم مهسا عقیقی بصیر به علت  الکترونیک 1۳99۲۰۳۲6۰۰1۰۰49۲6  دفتر امالک 
مورخ   6۲81 1/۳/1۳99و  مورخ   894۰ و  مورخ1۵/6/1۳99   944۳ شماره  رهنی  اسناد  برابر  و  گردیده 
۷/1۲/1۳96تنظیمی دفترخانه ۳8 همدان نزد بانک مسکن و موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه 
در رهن می باشد، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می 
شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت 1۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 

شد . مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است .

آقای فریدون نوروززاده امیری با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۳ 
همدان با برگه احراز هویت به شماره درخواست  14۰116۲6۵۳۵۰9۰۰۰۲۰6 مورخ14۰1/۰۲/۲9  
تنظیمی در دفترخانه شماره ۳ همدان14۰1/۰1/۲۰ مدعی گردیده است که سند مالكيت پالک 
1 فرعی از ۳۵48 اصلی واقع در بخش دو همدان به شماره مسلسل ۳96۲1۵ذیل ثبت 
4649 دفتر 1۲۲ صفحه 189 به علت نامعلوم مفقود گردیده و در بیع شرط نیست لذا به 
استاد تبصره الحاقی به ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر 
کسی مدعی انجام معامله و با وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی طی مدت 1۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
و یا سند معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و 
نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت 
المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم 

جامع امالک تهیه و گزارش شده است.

ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانكرمان
ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکشهداد

شمارهنامه:1401۸۵۶۲۶0010033۸۸-تاریخارسالنامه:1401.03.09
سازمانثبتاسنادوامالككشور-حوزهثبتملکهمدانناحیهیک

آگهیفقدانسندمالکیت

شماره:0034۷۸-تاریخ:1401/03/1۸
قوهقضاییه-سازمانثبتاسنادامالككشور-ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانهمدان

آگهیفقدانسندمالکیت

ابراهیمسیدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهداد
شناسهآگهی:1332588

مالف:4۷1
شناسهآگهی:133281۷

مالف:4۷2
شناسهآگهی1332814

سازمانثبتاسنادوامالککشور
حوزهثبتملکمنطقهیکگرگان

تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده ۳ وماده 1۳
آئین نامه قانون تعیین  تکلیف  

برابر رای های شماره 14۰16۰۳1۲۰۰1۰۰1۰۲۲ و 14۰16۰۳1۲۰۰1۰۰1۰۲1 
و 14۰16۰۳1۲۰۰1۰۰1۰۲۳

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی تصرفات 

مالکانه
و   14۰۰11441۲48۰۰۰6۲۵ های  کالسه  بالمعارض 
تقاضای    14۰۰11441۲48۰۰۰6۲6 و   14۰۰11441۲48۰۰۰6۲4
ملی  وکد   ۵۳ شناسنامه  شماره  به  گرمنی  هادی  آقای   –  1
۲۲698۲6469 صادره از علی آباد فرزند علی اصغر در 1۵۰۰ سهم 
مشاع از ۷۵۰۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ۲ – 
آقای احمد لیاقی به شماره شناسنامه 6 وکدملی ۲۲۳969۵۷81
صادره از بندر ترکمن فرزند حسن در ۲۰۰۰ سهم مشاع از ۷۵۰۰ 
ایمان  آقای   –  ۳ مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم 
لیاقی به شماره شناسنامه ۳۰44 وکد ملی ۲1۲۲6864۷۲صادره 

ازگرگان فرزند احمد در 4۰۰۰ سهم مشاع از ۷۵۰۰ سهم
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت کل عرصه : ۷۵۰۰ 
مترمربع ازپالک شماره ۲۵۷ – اصلی واقع در اراضی قاسم آباد 
انتقال  از  بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت 

ازمالک رسمی آقای رحمت اله اسدی به متقاضیان دارد .
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
روزآگهی می شود از این رو اشخاصی که نسیت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
، دادخواست خود را به مرجع  تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 

ذیصالح قضائی تقدیم نماید .
نوبت دوم  انتشار  تاریخ   14۰1/۰۳/۲1 : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

14۰1/۰4/۰6 :
م الف : 11۲۲6                                                                                    
علیبرقی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیکگرگان
ازطرفغالمرضاقاسمی
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عکس:   ایسنا

|اورامانتختکردستان|
اورامانات  منطقه  در  شهری  نام  تخت  اورامان 
کارشناسان  نظر  اساس  بر  است که  کردستان 
تا  شهر  این  دارد.  قدمت  سال   ۳۰۰۰ از  بیش 
قبل از سال 1۳9۰ با عنوان یک روستا شناخته 
می شد تا اینکه به همراه روستای سرپیر به شهر 
اورامان تخت تغییر پیدا کرد. بسیاری این مکان 
می شناسند  روستا  یک  عنوان  به  هم  هنوز  را 
از  اصیلش  و  هوای سنتی  و  حال  به خاطر  و 
که  شهر  این  می برند.  لذت  آن  در  گشت و گذار 
اورامان  و  هورامان  تخت،  هورامان  نام های  با 
همسایه  عراق  با  غرب  از  می شود  شناخته  نیز 
است و از شمال به سروآباد و از جنوب به استان 

می رسد. کرمانشاه 
خانه های  تخت،  اورامان  شهرت  اصلی  دلیل 
شکل گرفته اند  پلکانی  صورت  به  است که  آن 
این  دارند.  ماسوله گیالن  به  زیادی  و شباهت 
خانه ها به دست اهالی و با سنگ و چوب در 
به فلک کشیده رشته کوه های  دل کوه های سر 
زاگرس ساخته شده و لقب هزارماسوله را برای 

آورده اند.  ارمغان  به  شهر 
توجه  تخت جلب  اورامان  در  اولین چیزی که 
اینجا  در  است.  آن  باشکوه  معماری  می کند، 
در  تندی  شیب  در  می بینید که  را  خانه هایی 
دره اورامان شکل گرفته اند و هماهنگی خاصی 
به صورت  و  از سنگ  دارند. خانه ها  با طبیعت 

معنا که  این  به  شده اند؛  ساخته  خشکه چین 
پنجره های  است.  نرفته  به کار  آن ها  در  مالتی 
از  گلدان ها  و  گل  و  چوبی  سقف های  آبی، 
هستند.  تخت  اورامان  خانه های  زیبایی های 
برخی خانه ها در این دیار قدمتی بیش از 9۰۰ 
سال دارند و آسیب زیادی ندیده اند. / کارناوال

با افزایش جمعیت جهان و میل روزافزون به فرآورده های گوشتی، 
همه ساله نیاز بازارهای جهانی به تولیدات دام و طیور افزایش 
می یابد. در این راستا جنگل های بیشتری جهت ایجاد چراگاه ها 
از بین می رود. عالوه بر این نگهداری و پرورش دام، میزان زیادی 

سوخت فسیلی تولید می کند که عامل آلودگی هواست. 

ليال دوباره قسمت ابن السالم شد
عشق بزرگم، آه چه آسان حرام شد

مي شد بدانم اين که خط سرنوشت من
از دفتر کدام شب بسته وام شد؟
اول دلم فراق تو را سرسري گرفت
وان زخم کوچک دلم آخر جذام شد
گلچين رسيد و نوبت با من وزیدنت
ديگر تمام شد گل سرخم،  تمام شد

شعر من از قبيله خون است خون من
فواره از دلم زد و آمد کالم شد

ما خون تازه در تن عشقيم و عشق را
شعر من و شکوه تو،  رمز دوام شد
بعد از تو باز عاشقی و باز، آه نه

اين داستان به نام تو، اینجا تمام شد

حسین منزوی

 Eretmochelys الک  پشت پوزه عقابی با نام علمی
imbricata جانداری دریایی است که عالوه بر ایران 
در برخی دیگر از نقاط دنیا هم دیده شده اما خانه 
اصلی آن کشورمان ایران است. در سال های دور به 
جز ایران در چین و ژاپن هم تعداد الکپشتان پوزه 
عقابی زیاد بود اما به دلیل صید بی رویه منقرض یا 
در حال انقراض اند. به طور کلی این جانداران زیبا در 
آب های اقیانوس اطلس، هند و آرام دیده شده اند اما 
به دلیل گوشت خوش طعم و الک زیبا و رنگارنگشان، 
آن قدر به دام صیادان افتاده اند که اگر فکری برای 
آن ها نکنیم حتما تا چند سال دیگر کامال در دنیا 
و  زیبا  بدن های  عقابی ها  پوزه  می شوند.  منقرض 
مسطح خود را زیر الِک محافِظ خیره کننده ای پنهان 

دارند. شگفت انگیز  و  دیدنی  چهره ای  و  کرده اند 
ویژگی خاص این گونه الکپشت ها، پوزه یا منقار 
کوتاهشان است. آن ها در قسمت دهان منقاری 
کوچک و خمیده دارند که برای غذا خوردن بسیار 
مکش  به  شبیه  منقارها  این  می کند.  کمکشان 
جاروبرقی عمل می کند و به کمک آن ها غذاهایشان 
را به داخل می کشند، به همین دلیل به آن ها پوزه 
این الکپشت ها  کوتاه می گویند.  منقار  یا  عقابی 
جثه ای بزرگ دارند و به صورت میانگین طولشان 
به یک متر و وزنشان به 8۰ کیلوگرم می رسد، به 
همین دلیل صید آن ها آسان است. الک پشت پوزه 
عقابی از زیباترین گونه های الکپشت های دریایی 
از جانوران که  )گونه ای  باخه ئیان  یا  ایان  باخه  و 
نهان گردن ها با سنگ یا الکی در پشت( محسوب 

می شود. / کارناوال

آبشاری فصلی است که در ۷۵  لرستان  کول چپ 
کیلومتری محور خرم آباد به اندیمشک در مسیر اتوبان 
کول چپ  آبشار  است.  واقع شده  زال(  )پل  جدید 
لرستان در ارتفاع 9۲۳ متری از سطح دریا قرار دارد و 
در اطرافش آثاری از زندگی غارنشینی به دست آمده 
است؛ همچنین پای این آبشار یکی از زیستگاه های 
سمندر خالدار امپراتور یا همان سمندر لرستانی است. 
این سمندر گونه ای بسیار نادر و در معرض انقراض با 
14 سانتی متر طول و پوست قهوه ای رنگ، با خال ها و 
نوارهای زرد یا نارنجی زیبایی است که تنها در مناطق 
کول  می شوند.آبشار  یافت  لرستان  استان  جنوبی 

چپ پل دختر را می توان قلب تپنده این صخره ها 
دانست، معجزه طبیعت که موجب نقش ونگاری 
زیبا در دل صخره ها شده است؛ رسوباتی که مانند 
قندیل هایی از سقف آویزان اند، رسوبات آهکی که بر 
کف غار مانند میله ها و استوانه های مخروطی شکل 
گرفته اند، وجود آثار تاریخی مانند آسیاب های آبی 
که نشان از زندگی دیرین مردم در این منطقه دارد 
و باغ های چشم نواز و پربار انار و انگور همه  و همه 
زیبایی کول چپ را دو چندان کرده است.کول در 
زبان لری به دو معنای پشت و عمیق به کار می رود؛ 
کول چپ منطقه ای عمیق است که صخره ها آن را 
احاطه کرده اند و به علت ریزش کوه، چپ کرده و 

شکل گرفته است. / کارناوال

الکپشتپوزهعقابی

آبشارکولچپلرستان
آبخوان

انتشارات:اگه/ کتاب جنگ آخر زمان 
 The War of انگلیسی  عنوان  با 
ماریو  اثر   the End of the world
آن  داستان  و  است  یوسا  بارگاس 
نشان  را  جامعه  از  بخش  دو  برخورد 
دور  هم  از  سال  سالیان  می دهد که 
بی بنیاد  رویاهای  در  هر یک  و  مانده 
خود فرورفته بودند و اکنون در جنگی 

می کنند. دیدار  یکدیگر  با  بی امان 
یوسا یکی از مهم ترین رمان نویسان و 
جنوبی  آمریکای  معاصر  مقاله نویسان 
نویسندگان  معتبرترین  از  که  است 
یوسا  می رود.  شمار  به  خود  نسل 
مانند:  بزرگی  نویسنده کتاب های  که 
در  گفتگو  سگی،  سال های  بز،  سور 
 ۲۰1۰ سال  در  است،  و…  کاتدرال 

شد. ادبیات  نوبل  جایزه  برنده 
ادبیات  دارد  اعتقاد  که  یوسا 
است،  دنیا  در  چیز  خارق العاده ترین 
در کتاب جنگ آخر زمان هم – مانند 
کتاب سور بز – یک رمان خارق العاده 
تاریخ  از  برگی  که  است  کرده  خلق 
اصلی  اتفاقات  است.  برزیل  کشور 
بر  بز  سور  مانند  درست  کتاب  این 

است. واقعیت  مبنای 
خود  کتاب  این  یوسا  بارگاس  ماریو 

بلندپروازنه ترین کار خود می شمرد  را 
میان  از  بود  قرار  »اگر  می گوید  و 
کرده ام  منتشر  تاکنون  رمان هایی که 
رمان  این  کنم،  انتخاب  را  یکی 
می بود.«  زمان  آخر  جنگ  احتماال 
بیان  چنین  را  آن  دلیل  همچنین  او 

: می کند
این اولین رمان من است که مکانش 
در  بلکه  نیست،  پرو،  در کشور خودم 
روی  برزیل،  یعنی  دیگر،  کشوری 
در  رمان  این  اینکه  دیگر  می دهد. 
که  است  کتابی  اولین  حال  عین 
زندگی  دوره  با  معاصر  رویدادهایش 
به  که  است  کتابی  بلکه  نیست،  من 

می شود. مربوط  نوزدهم  قرن 
رابطه  در  زمان  آخر  جنگ  کتاب 
سنت  و  مدرنیته  میان  تعارض  با 

بوک کافه  است./ 

|کتابجنگآخرزمان|
|ماریوبارگاسیوسا|
|مترجم:عبدهللاکوثری|

چهره های  حضور  با  کن«  زمزمه  سالمم  گوش  »در  نمایش 
شد. افتتاح  تئاتر  سرشناس 

اولین اجرای نمایش در گوش سالمم زمزمه کن شب پنج شنبه 
با حضور اکبر زنجان پور، رضا بابک، اکبر رحمتی، کاظم هژیرآزاد، 
اسماعیل خلج، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط خواه، اصغر همت، 
شهره سلطانی، کمند امیرسلیمانی، مریم کاظمی، رویا بختیاری، 
در  و...  جعفری  قاسم  داوودی،  ابوالقاسم  جهانگیریان،  عباس 

پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.
این نمایش که بر اساس کارگردانی زنده یاد جعفر والی توسط ایرج 
راد و سعید امیرسلیمانی آماده شده شب پنجشنبه میزبان جمع 

زیادی از هنرمندان، نویسندگان و منتقدان تئاتر بود.
نمایش در گوش سالمم زمزمه کن ساعت ۲۰:۳۰ هر روز غیر از 

شنبه ها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است./ تیوال

»اسب و حیوانات همزیست« عنوان دومین نمایشگاه نقاشی و 
مجسمه به کیوریتوری »علی والشجردی فراهانی« است که توسط 
مجموعه فرهنگی هنری »هفتا« از۲۰ الی ۲۵ خرداد ماه 14۰1 در 
گالری هفتا برج میالد برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی مرکز 
فرهنگی هنری هفتا، مهدی فهار مدیر هنری این رویداد می گوید: 
نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی با محوریت اسب و حیوانات 
همزیست در خرداد 1۳9۷ و در بخش جانبی نمایشگاه بین المللی 
صنعت اسب در فضای نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد که با 
استقبال بی سابقه ای روبه رو شد. او افزود: با توجه به استقبال 
کم نظیری که از نمایشگاه هنرهای تجسمی »اسب و حیوانات 
همزیست« شد و رویکرد هفتا در حمایت از برگزاری نمایشگاه های 
هنری خاص؛ تصمیم گرفتیم، این رویداد تجسمی را به صورت 
مستقل نیز برگزار کنیم. این نمایشگاه ساعت 1۷ روز ۲۰ خردادماه 
در گالری هفتا واقع در طبقه دوم برج میالد افتتاح می شود و در 
ایام نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 تا ۲1 میزبان عالقه مندان است.

|تئاتر|

|تجسمی|
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باشناسهواریز30۷1181۷52926008412۷1000000000ازبابتخریداسناداقدامنمایند.كلیه
مراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشائیپاكتها
ازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت)ستاد(بهآدرسWww.setadiran.irانجام
خواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلیمراحلثبتنامدرسایتمذكورو

دریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.
پیشنهادهاییكهدرسامانهستادثبتنشدهباشندفاقداعتباربودهوغیرقابلبررسیمیباشند.

توجه:دراجرایماده3قانونحداكثراستفادهازتوانفنیومهندسیتولیدیوصنعتیواجرائی
كشوررعایتبخشنامهشماره106/28۷206-1381/10/14معاونرئیسجمهورورئیسسازمان

مدیریتوبرنامهریزیكشورالزامیاست.
تضمینمعتبرشركتدرفرآیندارجاعكاربهصورتیكیاتركیبیازضمانتنامههایموضوعبندهای
)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)چ(و)ح(ماده)4(آئیننامهتضمینمعامالتدولتیهیأتوزیرانبه

شماره123402/ت50659هـمورخ94/9/22بودهباشد.
مبلغ به ارجاعكار فرآیند در شركت سپرده : ارجاعكار فرآیند در شركت تضمین نوع و مبلغ
1ریال)یكمیلیاردوسیصدونودمیلیونریال(بهصورتضمانتنامهمعتبربانكی /390 /000 /000
كهبرایمدتسهماهمعتبربودهوتاسهماهدیگرنیزقابلتمدیدباشدویاواریزبهحسابشبا
IR3201000040011181063۷6958تمركزوجوهسپرده-شركتگازاستاناردبیلباشناسه

واریز9441181۷5292600929999000000000
تاریخشروعفروشاسناد:روزشنبهمورخ1401/3/28ازساعت8/00
تاریخپایانفروشاسناد:روزچهارشنبهمورخ1401/4/1قبلازساعت19/00

تاریختسلیمپیشنهادقیمت:روزدوشنبهمورخ1401/4/13قبلازساعت12/30
تاریخبازگشائی:روزسهشنبهمورخ1401/4/14رأسساعت8/30درساختمانمركزیشركت

گازاستاناردبیل.
ضمنًاآگهیفوقدرشبكهاطالعرسانینفتوانرژی»شانا«درقسمتمناقصهومزایده
بهآدرسWWW.SHANA.IRوشبكهاطالعرسانیشركتگازاستاناردبیلبهآدرس

WWW.NIGC-AR.IRدرجگردیدهاست.
تلفنتماس:33۷43۷82–045تاریخانتشارنوبتاول:1401.03.18

تاریخانتشارنوبتدوم:1401.03.21

روابطعموميشركتگازاستاناردبیل
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شماره004-1401-823كدفراخوانپایگاهملیاطالعرسانیمناقصات53118511
شمارهمجوزادارهكلروابطعمومیوزارتنفت1401,1514


