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بهره برداری از 107 طرح 
مخابراتی شهرستان سمیرم 

طی 4 سال اخیر 
در  ســمیرم  شهرســتان  مخابــرات  اداره  رییــس 
جنــوب اســتان اصفهــان گفت کــه ۱۰۷ طــرح مخابراتی 
بین ســال های ۹۷ تا پایان ســال ۹۹ در این شهرســتان 

افتتاح شد و به بهره برداری رسیده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، ابراهیــم امیــدی اظهار کــرد: این 
تعداد طرح با  صرف هزینه ۲۸۰ میلیارد و ۶۰۶ میلیون 
ریالــی در ایــن ســال ها در  ایــن شهرســتان عملیاتــی و 
اقــدام شــده اســت. بــه گفتــه وی، بیشــترین طرح هــای 
انجــام شــده مربــوط بــه راه انــدازی یا تجهیز ســایت های 
و  شــهری  روســتایی،  اول  همــراه  مخابراتــی،  جدیــد 
همچنین ارتقای تکنولوژی از ۲G به ۳G و در نهایت به 

۴G  و باالتر بوده است.
رییس اداره مخابرات سمیرم با اشاره به تجهیزات 
نسل۴.۵ در شهرهای کمه و حنا و همچنین روستاهای 
گنجــگان، کلنجــه کــوه، کمــه، کــره دان و کلیجــه به این 
فناوری، تصریح کرد: ســال گذشــته ۳ ســایت جدید در 

حسن آباد، زمان کهریز و گردنه گنجگان نصب شد.
بــه  ایــن ســایت ها  راه انــدازی  داد:  ادامــه  امیــدی 
نقــاط  روســتایی،کاهش  ارتباطــات  و  فنــاوری  توســعه 
اپراتــور همــراه  کــور و افزایــش کیفیــت ســرویس های 
اول منجــر شــده اســت. وی خاطــر نشــان کــرد: ســمیرم 
منطقــه ای کوهســتانی و دارای روســتاهای متعــدد در 
هــر چهــار بخش مرکــزی، پادنا، وردشــت وپادنای بزرگ 
و همچنیــن حــدود ۱۶ هزار جمعیت عشــایری اســت که 
همین وسعت و پراکندگی کار مخابراتی در این خطه را 

هزینه بر کرده است.
امیــدی تاکیــد کــرد: اجــرا و توســعه طرح هــای فیبر 
نــوری، مراکــز تلفــن و توســعه شــبکه کابلــی در مرکــز و 
ســایر نقاط شهرســتان نیز در برنامه های کاری این اداره 
بــرای ســال جدیــد اســت. ســمیرم با افــزون بــر ۹۰ هزار 
ثابــت در ۱۶۰ کیلومتــری جنــوب  و  جمعیــت عشــایری 
اصفهان در ضلع شمالی رشته کوه دنا واقع شده است.

استاندار فارس: تکمیل 
ورزشگاه ۶000 نفری شیراز 

در مراحل پایانی است
فارس – عنایت هللا رحیمی در حاشیه بازدید خود 
بــه همــراه حســن کریمــی مدیرعامــل شــرکت توســعه و 
نگهــداری اماکن ورزشــی کشــور و معــاون وزیر ورزش و 
جوانان از روند تکمیل سالن ورزشی ۶ هزار نفره شیراز، 
ایــن پــروژه را  یکــی از ورزشــگاه های کامالً اســتانداردی 
دانست که به همت وزارت ورزش و جوانان در بزرگراه 

حسینی الهاشمی احداث شده است.
ســاخت  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  فــارس  اســتاندار 
ورزشــگاه شــش هزار نفری ، بیان کرد:  شــهر شــیراز و 
ورزشــکاران آن و همچنیــن ایــن منطقه از شــهر نیازمند 

چنین مجموعه  به روز و استانداردی بود.
رحیمی همچنین از ســرعت خوب پیشــرفت پروژه 
خبر داد و گفت: روند تکمیل سالن ورزشی ۶ هزار نفره 
در مراحل پایانی اســت و امروز شــاهد  انجام اقدامات 
نهایــی همچــون نصــب کفپوش هــا ، محوطــه ســازی و 

تکمیل سیستم تاسیسات هستیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا روند کنونــی انجام کار 
این پروژه در خرداد ماه جاری آماده بهره برداری باشد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فــارس همچنیــن   اســتاندار 
 ۶ ورزشــگاه  پــروژه  اجــرای  از  اســتان  ارشــد  مدیریــت 
هــزار نفــری حمایــت کرده اســت ، خاطرنشــان کــرد: در 
بخش هایی که نیاز بوده و می توانســتیم و قانون به ما 
مجوز داده بود که از اعتبارات اســتانی و مســاعدت های 
رونــد  در  کنیــم  اســتفاده  خدمات رســان  دســتگاه های 

پیشرفت پروژه کمک کرده ایم.
وی یــادآور شــد:  پــروژه ورزشــگاه  ۶ هــزار نفــری 
شــیراز دارای اســتانداردهای مــورد تاییــد  ســازمان های 
اســتقبال  مــورد  تردیــد  بــی  و  اســت  ورزش  جهانــی 
ورزشکاران ما بوده و ساکنان این متطقه از شهر نیز از 

مزایای آن بهره مند خواهند شد.

اخبـــــــــــــــــار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
تهــران، بــا بیــان اینکــه شــورای شــهر قرچــک 
منحل نشــده اســت، گفت:  استانداری پس 
از صــدور رای قطعی دادگاه در این خصوص 

تصمیم گیری می کند. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا چراغعلــی 
بــر  مبنــی  واصلــه  پیرو گزارش هــای  افــزود: 
تخلفــات مالــی برخــی اعضــای شــورای شــهر 
قرچــک موضــوع در دســتور کار دادســتانی و 
دســتگاه های نظارتــی قــرار گرفت امــا تاکنون 

این موضوع تایید نشده است.
تــا  منتظــر هســتیم  مــا  داد:  ادامــه  وی 
دســتگاه های نظارتی کار خــود را انجام دهند 
و تــا حصول نتیجــه اجازه نمی دهیم اختاللی 

در خدمت رسانی به مردم رخ دهد.
قانــون   ٩١ مــاده  در  گفــت:  چراغعلــی 
تشــکیالت و وظایــف شــوراها آمــده هــر گاه 
یــا  مقــرر  وظایــف  خــالف  بــر  اقدامــی  شــورا 
مخالــف مصالــح عمومی کشــور، حیف و میل 
و تصــرف غیــر مجــاز در امــوال عمومــی انجام 
موضــوع  فرمانــدار  کتبــی  پیشــنهاد  دهد بــه 
جهــت انحــالل شــورا بــه هیــات حــل اختــالف 

استان ارجاع داده می شود.
از  ناسپاســی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
توفیقــات بدســت آمــده و اقدامــات شــوراها 
پذیرفتنی نیســت و ما بایــد از ارکان جمهوری 
نظــام پاســداران کنیــم، گفــت: از بیــش از ٢ 
هــزار عضو شــورای شــهر و روســتا در اســتان 
تهران درصد کمی دچار لغزشهایی شده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
تهــران بیــان کــرد: ضمــن احتــرام بــه اقدامات 
دســتگاه های قضایــی و نظارتــی کــه بــرای مــا 
بســیار قابل ارزش و ســتایش اســت، اما این 
بــه ایــن معنا نیســت که ارکان شــوراها را زیر 
بگیریــم و خــوراک رســانه ای برای شــبکه های 
معانــد تهیــه کنیم و غیر مســتقیم جمهوریت 

نظام را زیر سوال بیریم.

چراغعلــی ادامه داد: از عملکرد شــوراها 
دفــاع مــی کنم ضمــن اینکــه اعضا شــورا باید 
پاســخگوی لغزش ها باشــند و بــا آنها برخورد 

قانونی شود.
بــه گفتــه وی علــی رغم مــوارد محدودی 
که از ســوی برخی از اعضای شــوراهای شــهر 
و روســتا در اســتان اتفــاق افتــاده در مجموع 
عملکــرد اعضای شــورا در اســتان تهــران قابل 

دفاع است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
تهــران اظهــار داشــت: ۴۶ شــهر اســتان تهران 
هــر کــدام دارای پنــج تا چند ده عضو شــورا و 
در ٤٢٠ روستا نیز هر کدام دارای سه تا پنج 

عضو شورا است.
از  نفــر   ٢٠ قریــب  گفــت:  چراغعلــی 

اعضــای شــورای شــهر در اســتان تهــران زنــان 
هســتند کــه یــک نفــر از آنهــا در شهرســتان 
اسالمشهر در کسوت رئیس شورا قرار گرفته 
اســت؛ عملکرد زنــان در شــورا قابــل قبــول و 

قابل تحسین است. 
به گفته وی ٣١٧  نفر در شورای اسالمی 
شــهرهای اســتان، ٢٩٦ نفر در شــورای استان 
بــه جــز شــهر تهــران و یکهــزار و٦٨٧ نفــر در 
شــوراهای اســالمی روســتاها عضــو هســتند. 
مرکز رسانه قوه قضاییه روز گذشته به نقل از 
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان قرچک 
از انحالل شورای شهر قرچک به دلیل مسائل 

مالی ۶ نفر از اعضای آن خبر داد.
پیــرو  افــزود:  نــژاد  دوســتی  ســعید 
گزارش هــای واصلــه مبنــی بــر تخلفــات مالــی 

برخی اعضای شورای شهر قرچک موضوع در 
دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی ادامــه داد: بــا جمــع آوری اســناد و 
مدارک الزم توســط سربازان گمنام امام زمان 
)عج( تاکنون ۶ نفر از اعضای شورای شهر به 
دلیل مسائل مالی به دستگاه قضایی احضار 

و تفهیم اتهام شدند.
ایــن  بــرای  اظهارداشــت:  نــژاد  دوســتی 
۶ نفــر قــرار نظــارت منــع شــرکت در جلســات 
صــادر شــده کــه این امر موجب انحالل شــورا 

خواهد شد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان 
قرچــک تصریــح کــرد: ســایر اعضای شــورا نیز 
در خصــوص ایــن پرونــده احضــار شــده انــد و 

اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم می شود.

رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
البــرز نیــز اعــالم کــرد کــه در اجــرای اعمــال 
پانزدهــم  از  کــه  کرونایــی  محدودیت هــای 
فروردیــن ماه جــاری آغاز شــده ، چهارهزارو 
۴۱۵ راننــده متخلــف در ایــن اســتان جریمــه 

یک میلیون تومانی  شدند. 

به گزارش ایرنا، سرهنگ غالمعلی شرق  
اظهار کرد: همچنین طی سال جاری ۶ هزارو 
۲۴۹ راننــده خودروی متخلف در البرز  قبض 
جریمه ۵۰۰ هزارتومانی برای آنان صادر شد.
 وی اضافــه کرد کــه بــا توجــه بــه اعــالم 
البــرز،  اســتان  در  کرونایــی  وضعیت  قرمــز 

خودروهــای غیــر بومــی در حــال تــردد در این 
استان جریمه می شوند.

رییــس پلیــس راهــور البــرز اضافــه کرد: 
ایــن جریمه ها بــرای خودروهــای غیــر بومــی 
تمــام  و  تخلــف  ثبــت  دوربین هــای  توســط 

گشت های پلیس راهور اعمال می شود.

شــرق  خاطرنشــان کرد: همچنیــن تمام 
توســط  اســتان  خروجی هــای  و  ورودی هــا 
دوربین ها و نیروهای پلیس کنترل می شــود 
بــا  و  ورود خودرو هــای  در صــورت  تــردد  و 
پالک غیر بومی و خروج پالک های بومی برابر 

مقررات برخورد می شود. 
رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
اســتان البــرز تاکیــد کــرد: چنانچــه رانندگانی 
پــالک  امــا  هســتند  البــرز  اســتان  شــهروند 
خــودروی آنهــا مربــوط بــه اســتان های دیگــر 
اســت باید هرچه ســریع تر نســبت به تغییر 
پــالک خــودرو برحســب محــل ســکونت خــود 

اقدام کنند.
وی گفــت: طبــق توافقــات و دســتورات 
کمیتــه ملــی کرونا اجرای این طرح برای حفظ 
ســالمت مــردم بوده و از ورود هــر گونه افراد 

غیر بومی جلوگیری می شود.
رعایــت  بــا  امیدواریــم  گفــت:  شــرق 
قوانیــن و  مقــررات وهمــکاری مــردم ، هیــچ 
فردی جریمه نشــود و شاهد ریشه کن شدن 

این ویروس منحوس کرونا باشیم.
اســتان البرز از هفته گذشــته وارد موج 

چهارم وقرمز کرونایی شده است.

اســتاندار گیــالن با تأکید بــر اینکه موضوع 
و  شــهرداران  اولویــت  بایــد  پســماند  مدیریــت 
دهیاران در ســال جدید باشــد گفت که در حال 
جذب ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش 

هستیم. 
اطالع رســانی  پایــگاه  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
نشســت  در  زارع   ارســالن  گیــالن؛  اســتانداری 
مجازی کارگروه مدیریت پسماند گیالن با حضور 

 ۱۸۸ اختصــاص  بــه  شهرســتان ها  فرمانــداران 
میلیارد تومان اعتبارات در حوزه مدیریت پسماند 
طــی ســه ســال اخیــر به ویــژه در ســال های ۹۸ و 
۹۹ اشــاره و خاطرنشــان کــرد: انجــام مطالعــات 
منطقه ای برای مدیریت اصولی پسماند و کاهش 

محل های دفن زباله را ضروری خواند .
همراهــی  بــه  باتوجــه  کــرد:  تصریــح  وی 
مطلــوب دســتگاه های نظارتــی، انتظــار مــی رود 
فرمانــداران و شــهرداران در تکمیــل پروژه های در 
دســت اجــرا این حــوزه بــا جدیت اهتمام داشــته 
باشــند تــا براســاس زمانبنــدی پیش بینی شــده، 

عملیاتی شوند.
وی متذکر شــد: متناسب با پرداخت هزینه 
بایــد  مــردم،  ســوی  از  اجتماعــی  ارائــه خدمــات 
خدمات مناســب و با کیفیت به مردم ارائه شــود 
تا محیط زیســت، قابلیت و کیفیت باالتری برای 

زندگی داشته باشد.
وی بــا تاکیــد بر لزوم آغاز مدیریت پســماند 
از منــازل بیــان کرد: فرهنگ جمــع گرایی به جای 
فرهنــگ فردگرایــی در جامعــه بایســتی نهادینــه 
شــود زیرا تا زمانیکه روحیه کار جمعی و گروهی 
از کودکــی در جامعــه و در فرهنــگ مردم نهادینه 
نشــود؛ بــه ســطح قابل قبولــی از توســعه یافتگی 

نخواهیم رسید.
وی بــر ضــرورت اجــرای طرح جامــع آموزش 
و برگــزاری جلســات منظــم مدیریــت پســماند در 
ســطح شهرســتان ها بــا جدیــت تأکیــد و اضافــه 

کــرد: اقدامــات گــزارش شــده در جلســه امــروز 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  امــا  بــود  امیدوارکننــده 
موضــوع مدیریت پســماند در ســال جاری، عالوه 
بــر برگــزاری انتخابــات و کرونــا، بایــد از فرصــت 
اجــرای  تســریع  در  تابســتان  و  بهــار  فصل هــای 

طرح ها بهره گیری شود.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه 
شــهرداری ها و دهیاری هــا عمدتــاً بــا درآمدهــای 
دریافتــی از مــردم، عهــده دار وظایــف گوناگــون 
هســتند، افزود: متناسب با پرداخت هزینه ارائه 
خدمــات اجتماعــی از ســوی مــردم، بایــد خدمات 
مناســب و با کیفیت به مردم ارائه و تالش شــود 
تا محیط زیســت، قابلیت و کیفیت باالتری برای 
زندگی داشــته باشــد و تمامی مســئوالن موظفند 
وظایــف محولــه خــود را بــه بهتریــن وجــه انجــام 

دهند.
وی تصریــح کــرد: بهــره گیــری از مشــارکت 
تشــکل های  و  مدنــی  فعــاالن  توانمنــدی  مــردم، 
مــردم نهــاد و بخــش خصوصی اســتان که دانش 
باالیــی در بحــث مدیریــت پســماند دارنــد، بایــد 
بیش از گذشــته مورد توجه باشــد و زمینه نقش 
آفرینی فزون تر ســمن های فعال، فراهم شــود و 

حضورشان، نمادین نباشد.
اســتاندار گیــالن خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
مدیریت پســماند و تفکیک زباله از مبدأ، تکمیل 
پروژه های در دســت اجرا، طرح مدیریت پسماند 
روستایی، آموزش نیروی انسانی، تجهیز ماشین 

آالت حمــل زبالــه و دفــن بهداشــتی زباله هــا در 
ســال ۱۴۰۰ بایــد اولویــت شــهرداران و دهیــاران 

باشد.
 ۳۱ در  حاضــر  زمــان  تــا  داد:  ادامــه  وی 
روســتای شهرستان رشت طرح مدیریت پسماند 
روســتایی )مــپ( اجرایی شــده که بایــد در تمامی 
شهرستان های استان با همت مضاعف عملیاتی 

شود.
آالت  ماشــین  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  کــرد:  تاکیــد  پســماند  مدیریــت  حــوزه  در 
و روســتایی،  عــادی شــهری  حــوزه پســماندهای 
شــهرداری ها و دهیاری ها باید با انجام مطالعات 
منطقــه ای بــه ســمت مدیریــت اصولی پســماند و 
کاهــش محل هــای دفــن گام بردارنــد و از تعــدد 
محل هــای دفــن زباله در ســطح اســتان که باعث 

آسیب به محیط زیست است، جلوگیری شود.
نماینــده عالــی دولــت در گیالن، کشــاورزی 
را یکــی از محورهــای توســعه اقتصــادی اســتان 
بازیافــت  فــرآوری و  عنــوان و خاطرنشــان کــرد: 
پســماندهای کشــاورزی نیز می تواند گام موثری 
در ایجــاد درآمــد و اســتفاده از ظرفیــت بخــش 
خصوصــی باشــد کــه انتظــار مــی رود فرمانــداران 
بــا بررســی دقیــق، از ســرمایه گــذاران متقاضــی 

فعالیت در این حوزه حمایت کنند.
تمامــی  کنــار  در  کرونــا  شــد:  یــادآور  وی 
آســیب هایی کــه بــرای حوزه هــای مختلــف ایجــاد 
کرد؛ اما ســطح بهداشــت در جامعه را در اقشــار 

گوناگــون ارتقــاء بخشــید و بایــد از ایــن بســتر در 
حوزه مدیریت پسماند نیز بهره ببریم.

نماینــده عالــی دولــت در گیالن بــه افزایش 
تولیدات و مصرف اقالم بهداشتی در سطح کشور 
و اســتان به ویژه در مطب پزشــکان و درمانگاه ها 
اشــاره و اضافــه کرد: تمامــی تولیدکنندگان اقالم 
پزشــکی و مصرف کنندگان خاص باید نســبت به 
بی خطرســازی پســماندها، اقــدام و دســتگاه های 
مرتبــط در این حوزه با تولیدکنندگانی که قوانین 
و مقــررات مربوطــه را رعایــت نمی کننــد، برخــورد 

قاطعی انجام دهند.
در ایــن جلســه گــزارش مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پســماند اســتان از آخرین پروژه های در 
دســت اجــرا، گــزارش اقدامــات شــهرداری رشــت 
از رونــد اجــرای پروژه هــای تفکیک از مبــدأ، زباله 
ســوز، کودآلی و سیستم تصفیه شیرابه، گزارش 
دانشــگاه علوم پزشــکی از روند مدیریت پسماند 
پزشــکی و گــزارش فرمانــداران آســتانه اشــرفیه و 
رودبــار از تجمیــع مراکز دفن و مدیریت پســماند 

ارائه شد.
گیــالن بــا محیــط زیســت زیبــا و شــکننده 
ســالها اســت کــه از مشــکالت زیســت محیطی و 
 عــدم مدیریــت صحیــح پســماند و فاضــالب رنــج

می برد.
اغلــب مراکــز دفــع زبالــه در گیــالن در کنــار 
رودخانه های مهم ، تاالبها و دریای خزر قرار دارد 

و خاک و آب منطقه را آلوده می کند.

باغ و عمارت قوامی نیشابور 
در فهرست آثار ملی ثبت 

شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی نیشــابور گفت که باغ و عمارت تاریخی قوامی 
که در مجاورت باغ امین االســالمی قراردارد به شــماره 

۱۳۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. 
بــه گزارش ایرنا، محمد اســماعیل اعتمادی افزود: 
ایــن بــاغ و عمــارت زیبــا کــه متعلــق بــه خانــدان قوامــی 
اســت دارای فضاهــای متعــدد از جملــه عمــارت مرکــزی 
بــا نمــای زیبــای آجــری و گچبری ها و نقاشــیهای زیبا در 
زیر سقفهای اتاقها و تاالر است. همچنین ساختمانهای 
محل اسکان خدمه و کارگران در ضلع شمال غربی باغ 
بــا مصالح خشــت و گل قرار داشــته که اکنــون مخروبه 

شده اند. 
وی ادامــه داد:همچنین رشــته قناتــی از داخل باغ 
عبور می کرده که آب مورد نیاز قســمتی از فضای ســبز 
و درختان باغ نیز از همین قنات تامین می شده است. 
رییــس اداره میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دســتی نیشــابور گفــت: متاســفانه پــس از درگذشــت 
مالــک اصلــی بــاغ، این بــاغ زیبا بــه حال خــود رها و به 
دلیــل عــدم نگهداری، قســمتی از عمــارت مرکزی باغ به 
شــدت تخریب شــده است و تعدادی از درختان باغ نیز 
به دلیل عدم آبیاری خشک گردیده و از بین رفته اند. 
اعتمادی افزود: با ثبت باغ قوامی در فهرست آثار 
ملــی و مذاکراتــی کــه میراث فرهنگی، شــورای اســالمی 
شــهر و شــهرداری بــا ورثــه قوامــی خواهنــد داشــت این 
بــا  و  گردیــده  تکلیــف  تعییــن  زودی  بــه  تاریخــی  اثــر 
ورود ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی یــا تحویــل آن بــه 
شــهرداری، به یکی از جاذبه های گردشــگری و فرهنگی 

نیشابور تبدیل می شود.
تاریخــی،  اثــر  و ۷۰۰  از هــزار  بیــش  اکنــون  هــم 
فرهنگی و معنوی خراســان رضوی در فهرســت آثار ملی 

ایران ثبت شده است.

افزایش بیش از 1۵00 
کیلومتر مربعی وسعت 

دریاچه ارومیه از سال 94
رییــس دفتــر اســتان های ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه بــا بیــان اینکــه وســعت دریاچــه به بیــش از ۲ 
هــزار و ۹۱۷ کیلومتــر مربــع رســیده اســت، گفــت کــه 
وضعیــت دریاچــه ارومیــه نســبت بــه قبــل از تشــکیل 
ســتاد و آغــاز اقدامــات عملــی برای احیای آن در ســال 
۱۳۹۴ بیش از یک هزار و ۵۸۲ کیلومتر مربع افزایش 

یافته است. 
بــه گــزارش ایرنا، فرهاد ســرخوش با اعــالم اینکه 
متــر و ۴۳  و ۲۷۱  بــه یک هــزار  ارومیــه  تــراز دریاچــه 
اقدامــات  داشــت:  اظهــار  اســت،  رســیده  ســانتی متر 
دولت تدبیر و امید از ســال ۱۳۹۳ در احیای نگین آبی 
آذربایجــان ســبب شــده تــا تراز آن نســبت بــه کمترین 
میــزان ثبــت شــده بیــش از یــک متــر و ۳۹ ســانتی متر 

افزایش یابد.
وی در رابطــه بــا میــزان آب دریاچــه ارومیــه نیــز 
گفــت: حجــم آب نگیــن آبــی آذربایجان نیز از مرز ســه 
میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب گذشته که نسبت به 
ســال ۱۳۹۴ و قبــل از آغــاز اقدامــات عملــی ســتاد احیا 

بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
ســرخوش بــا اعــالم اینکــه طرح هــای مهــم انتقال 
آب بــه دریاچــه ارومیــه تــا پایــان دولــت بــه تدریــج بــه 
بهره برداری می رســد، افزود: طــرح انتقال آب از جنوب 
آذربایجان غربی توسط رییس جمهوری افتتاح می شود.
وی بــا بیــان اینکــه دریاچه ارومیــه یک حوضه آبی 
بسته است و میزان تبخیر آب آن در فصل گرما سبب 
کاهش تراز آن می شود، گفت: طرح های انتقال آب به 
دریاچه ارومیه سبب جبران میزان تبخیری این دریاچه 
شــده و پیش بینــی می شــود ســاالنه تــراز آن حدود یک 

متر افزایش یابد.
نمــودار تغییرات ۳۰ ســاله دریاچــه ارومیه بر پایه 
داده هــای ماهــواره ای نشــان می دهــد کــه ایــن دریاچــه 
هنوز با روزهای خوب خود فاصله زیادی دارد و افزایش 
بارش هــا و اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی بــر اســاس 
سیاســت های ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه می توانــد 
ضمــن ادامــه رونــد افزایــش تــراز آب ایــن دریاچــه، بــه 

احیای کامل آن بیانجامد.
قبــل از تشــکیل ســتاد احیای دریاچــه ارومیه تراز 
ایــن حوضــه آبــی بســته ســاالنه بــه طــور متوســط ۴۰ 
سانتی متر کاهش می یافت اما در سایه اقدامات دولت 

تدبیر و امید، روند خشک شدن آن متوقف شد.
هرچنــد تــراز یک هزار و ۲۷۴ متر به عنوان ارتفاع 
اکولوژیــک دریاچه ارومیه اعالم شــده ولی این دریاچه 
در تراز یک هزار و ۲۷۲ متر هم شرایط مطلوب خواهد 
داشــت و بیش از ۹۵ درصد کانون های ریزگرد آن رفع 

خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
سـنندج  امـاک شهرسـتان  و  اسـناد  ثبـت  در  مسـتقر  تکلیـف  تعییـن  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 
تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیده لذا بدینوسـیله مشـخصات اماک در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اظـاع عمومـی آگهـی مـی گـردد در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی و در روسـتا از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه 
مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور  و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صادر خواهد شـد صدور سـند 

مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت.
امیـن شـریعتی  آقـای  بنـام  بـاغ  یـک قطعـه  از ششـدانگ  1-مقـدار 22/2170193 شـعیر مشـاع 
صـادره از سـنندج فرزنـد عبدالـه تحـت پـاک 77 فرعـی از 5 اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت 6663 
مترمربـع جـزء نسـق زارعانـه شـماره 15788 مـورخ 45/2/10 دفتـر یـک سـنندج بنـام آقـای سـید 

احمـد شـیخ احمـدی بـه آدرس سـنندج روسـتای خشـکه دول
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/23       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/2/7

م/الف1441 
ـادهیوا احمدیان-رئیس اداره منطقه2 سنندج
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استاندار گیالن: در حال جذب۱۵۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند هستیم

۴۰۰۰ راننده متخلف در البرز جریمه یک میلیون 
تومانی شدند

معاون استاندار تهران: شورای شهر قرچک 
منحل نشده  است


