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ابالغیه
کارفرمای محترم کابیت سازی ابتکار آدرس:

کارفرمای محترم صنایع فلزی فوالد کار آدرس:
کارفرمای محترم صنایع آموزشی ورنا آدرس:
کارفرمای محترم کابیت سازی خاتون آدرس:

به اطاع می رساند درخواست ارائه شده از سوی متقاضی شاغل در آن واحد مبنی بر استفاده از مزایای بازنشستگی 
در مشـاغل سـخت و زیـان آور)موضـوع 76قانـون تامیـن اجتماعی(موضـوع در جلسـه مورخ1400/2/15کمیتـه بـدوی 

مشـاغل سـخت و زیان آور اسـتان کردسـتان مورد بررسـی قرار گرفته و تصمیماتی بشـرح زیر اتخاذ گردیده اسـت:

شکراله قوامیمتقاضی

نقاشمشاغل تایید شده در گروه الف

-مشاغل تایید شده در گروه ب

رای صـادره مسـتند بـه تبصـره 5 مـاده 8 آئیـن نامـه مشـاغل سـخت و زیـان آور از تاریـخ ابـاغ بـه مـدت 15 روز اداری 
قابـل تجدیدنظرخواهی)بصـورت کتبـی در قالـب فـرم شـماره 4(در کمیتـه تجدیدنظـر بـوده و در صـورت عـدم اعتـراض 
هریـک از طرفیـن و قطعـی شـدن آن رای مزبـور بـه اسـتناده تبصـره 2 مـاده 16 قانـون تشـکیات اداری و آئیـن دادرسـی 
قانـون دیـوان عدالـت اداری ظـرف سـه مـاه از تاریـخ ابـاغ بـرای اشـخاص داخـل کشـور و شـش مـاه از تاریـخ ابـاغ بـرای 

افـراد مقیـم خـارج از کشـور قابـل فرجـام خواهـی در دیـوان اداری خواهـد بـود.
مقتضـی اسـت در صـورت قطعـی شـدن آراء مذکور)عـدم اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض تائیـد آراء توسـط کمیتـه 
تجدیدنظر(درخصوص مشـاغل تائید شـده در گروه الف براسـاس ماده 3 مصوبه15365/ت 36005 ه مورخ86/2/5 
هیـات وزیران)موضـوع آئیـن نامـه بازنشسـتگی پیـش از موعـد مشـاغل سـخت و زیـان آور(جهـت بهسـازی و اسـتاندارد 
نمـودن عوامـل محیـط کار کارگـران شـاغل مطابـق حـد مجـاز اسـتانداردهای مشـخص شـده در قانـون کار و آئیـن نامـه 

هـای مربوطـه اقـدام و از نتایـج حاصلـه ایـن اداره کل را مطلـع فرمائیـد.
ماده 3 مصوبه 15365/ت36005 ه مورخ86/2/5 هیات محترم وزیران

کافرمایـان کارگاههـای دایـر کـه از تاریـخ تصویـب ایـن آئیـن نامـه تمـام یـا برخـی از مشـاغل آنهـا در کمیتـه هـای بـدوی و 
تجدیدنظر اسـتانی یا شـورای عالی حفاظت فنی، سـخت و زیان آور شـناخته شـده یا میشـوند مکلفند ظرف دو سـال 
از تاریـخ ابـاغ تصمیـم قطعـی کمیتـه یـا شـورا حسـب مـورد نسـبت بـه ایمـن سـازی عوامـل و شـرایط محیـط کار مطابـق 
حـد مجـاز و اسـتانداردهای مشـخص شـده در قانـون کار و آئیـن نامـه هـای مربوطه)مصـوب شـورای عالـی محافظـت 
فنـی( و سـایر قوانیـن موضوعـه در ایـن زمینـه اقـدام و صفـت سـخت و زیـان آوری مشـاغل موضـوع بنـد الـف مـاده)1(را 
حـذف و نتیجـه را کتبـا بـه کمیتـه بـدون موضـوع مـاده 8 آئیـن نامـه اجرایـی مذکـور بـرای بررسـی و تائیـد گـزارش نمایند.

مدیرکل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان-برهان صلواتی م/الف1580

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139960331012005188 مـورخ 1399/12/26  جلسـه هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت 
رازلیقـی  فرزنـد حسـین  اکبـر خانـی  آقـای  مالكانـه بامعـارض متقاضـی   سـاوجباغ  تصرفـات 
بشـماره شناسـنامه 4372 صـادره در ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی پـاک 1266 فرعـی از 
1 اصلـی  واقـع  در چنـدار حـوزه ثبتـی سـاوجباغ بـه مسـاحت 11301 متـر مربـع از سـهمی محمـود 
فـاح پـور و علـی امینـی پـور ذیـل ثبـت صفحـه 45 دفتـر 1166 و صفحـه 66 دفتـر 838 )بـه شـرط 
تجمیـع بـا پـاک 1309 فرعـی از 1 اصلـی  محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهـی مـی شـود در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد م الـف : 255 /11183  
 نوبت اول : 1400/3/24   نوبت دوم : 8 /1400/4 

سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ- ایرج نیک بین 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت شارک CDI به شماره 
 156FMI2*10921112 پاک 498 – 81395 و شـماره موتور
و شمــــــاره شاســــی NCT***125C9010057 بنــــام بهــــروز 

عزیزی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

ریاست محترم شورای حل اختالف شهر باشت
عطـف بـه قـرار کارشناسـی پرونـده شـماره 9900188 موضـوع درخواسـت آقـای داریـوش کمایـی و دیگـران 
بطرفیـت آقایـان گـودرز و غضنفـر کمایـی در خصـوص ارزیابـی ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک واحـد تجـاری 
– مسـکونی واقـع در ورودی بلـوار ولیعصـر شـهر باشـت بـه شـرح زیـر ارزیابـی و اعـام می گـردد: طبق بازدید 
صورت گرفته ملک مذکور مجتمع تجاری – مسـکونی دارای دو واحد مغازه در ضلع جنوبی و سـاختمان با 
مصالح بنایی و بافت قدیم در ضلع شمالی می باشد که ملک مذکور فاقد سند ثبتی و بصورت متصل به 
هـم احـداث گردیـده. لـذا بـا در نظـر گرفتـن مـوارد فـوق و همچنیـن موقعیـت – قدمـت – کاربـری – راه هـای 
دسترسی و جمیع جهات موثر بر ارزیابی ارزش ملک مذکور به دو روش مجزا و یکپارچه برابر: الف( متراژ 
کل ملک با توجه به بافت قدیم و موقعیت ملک به مسـاحت 316 مترمربع و از قرار متوسـط هر مترمربع 
پنجاه و پنج میلیون ریال جمعاً به مبلغ هفده میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال بابت عرصه و مبلغ 
ششصد میلیون ریال بابت 200 مترمربع اعیان احداث شده ارزیابی می گردد که ارزش کل ملک جمعاً به 
مبلـغ هفـده میلیـارد و نهصـد و هشـتاد میلیـون ریـال خواهـد بـود. ب( در صـورت مجـزا بـودن امـاک عرصـه 
مسـکونی بـه متـراژ 266 مترمربـع و نـرخ متوسـط بیسـت میلیـون ریـال جمعـاً بـه مبلغ پنج میلیارد و سـیصد 
و بیسـت میلیـون ریـال – دو واحـد ملـک تجـاری جمعـاً بـه متـراژ 50 مترمربـع و ارزش متوسـط هـر مترمربـع 
دویسـت و بیسـت میلیون ریال به مبلغ کل یازده میلیارد ریال و اعیان مسـکونی به متراژ 150 مترمربع به 
ارزش چهارصد و پنجاه میلیون ریال که جمع عرصه و اعیان کل ساختمان بصورت تفکیکی جمعاً به مبلغ 
شـانزده میلیـارد و هفتصـد و هفتـاد میلیـون ریـال ارزیابـی و اعـام مـی گـردد. مراتـب جهـت اخـذ تصمیمـات 

مقتضـی ایفـاد مـی گـردد.  هزینـه کارشناسـی بـه مبلـغ پنـج میلیون ریـال واریز و فیـش آن تحویل گردد.
جالل کامران

ریاست محترم شورای حل اختالف شعبه اول باشت
در اجـرای قـرار کارشناسـی در خصـوص دعـوی خانـم آسـیه کمایـی و غیـره بطرفیـت گـودرز کمایـی و غیـره بـه 
خواسـته صـدور قـرار تحریـر ترکـه امـوال منقـول و غیرمنقـول مرحـوم ابراهیـم کمایـی، گـزارش کارشناسـی را 
بشرح زیر جهت استحضار تقدیم می نماید.1. جناب مرحوم ابراهیم کمایی طبق سند شماره 2194 در تاریخ 
1342/2/4 در دفتـر اسـناد رسـمی 12 بهبهـان میـزان یـک سـهم از 4 سـهم قریـه منصـور آبـاد باشـت بـه شـماره 
پـاک 44 دارد و بـا توجـه بـه اسـتعام جهـاد کشـاورزی شهرسـتان باشـت معـادل 3 هکتـار مـی باشـد.2. اراضـی 
تحـت تصـرف مرحـوم ابراهیـم کمایـی در دو قطعـه بـا مشـخصات زیـر مـی باشـد.2،1. قطعـه شـماره یـک زمیـن 
بـه مسـاحت 47905 مترمربـع واقـع در جـاده قدیـم منصـور آبـاد باشـت کنـار کانـال رودخانـه باشـت قـرار دارد. 
دو هکتـار از ایـن قطعـه در زمـان حیـات ابراهیـم کمایـی توسـط اسـکندر کمایـی بنـام خـودش سـند رسـمی صادر 
گردیـده اسـت و از ایـن دو هکتـار یـک هکتـار را بـه غضنفـر کمایـی فروختـه اسـت. در حال حاضـر 24773 متر از 
اراضـی در تصـرف اسـکندر و غضنفـر کمایـی بصـورت مشـاع مـی باشـد کـه مـازاد بـر سـند مـی باشـد.2،2. قطعـه 
شـماره دو بـه مسـاحت یـک هکتـار بصـورت مشـاع واقـع در پـاک 44 منصـور آبـاد جـاده قدیـم بـا حـدود اربعـه 
شـمال رودخانـه، جنـوب اراضـی کشـاورزی منصورآبـاد، شـرق راه قدیـم منصـور آبـاد و غـرب اراضـی زکـی اکبـری 
مـی باشـد. در گذشـته و بعـد از فـوت  مرحـوم ابراهیـم کمایـی توسـط غضنفـر کمایـی فروختـه شـد به فضل هللا 
علـی پـور و پـس از آن غضنفـر کمایـی یـک هکتـار از دو هکتـار زمینی که توسـط اسـکندر کمایـی از اراضی مرحوم 
ابراهیـم کمایـی سـنددار شـده خریـداری کردنـد.در پایـان نتیجه می شـود، کل اراضـی در تصرف مرحوم ابراهیم 
کمایی چیزی حدود 57905 مترمربع بوده که دو هکتار توسـط اسـکندر کمایی در زمان حیات ابراهیم کمایی 
سنددار شده که یک هکتار از آن را به غضنفر کمایی می فروشند البته 24773 مترمربع اراضی تحت تصرف 
اسکندر و غضنفر کمایی می باشد که مازاد بر سند می باشد و یک هکتار توسط غضنفر کمایی به فضل هللا 
علـی پـور پـس از فـوت ابراهیـم کمایـی فروختـه شـد و در حـال حاضر 23132 مترمربـع از اراضی مرحوم ابراهیم 

کنایـی بجـا مانـده اسـت کـه در تصـرف گـودرز کمایـی می باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی پـاک 204/675 اصلـی ذیـل 
ثبـت صفحـه 95 دفتـر جلـد 46 بنـام آقـای علـی پاشـا غامـی صـادر و تسـلیم، آقـای 
عبدالمحمد غامی احدی از وراث مالک برابر گواهی حصر وراثت طی درخواسـتی 
منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بـه تصدیـق دفترخانـه 33 سـرابله نیـز رسـیده 
و  مفقـود  انـگاری  علـت سـهل  بـه  مذکـور  پـاک  مالکیـت  سـند  کـه  داشـته  اعـام 
تقاضـای صـدور سـند المثنـای آن را نمـوده؛ مراتـب وفـق تبصـره 1 مـاده 120 آئیـن 
نامـه اصاحـی قانـون ثبـت و تبصـره ذیـل آن در یـک نوبـت آگهـی؛ تـا هـر کـس حقی 
بـرای خـود قائـل یـا مدعـی انجـام معاملـه و یـا سـند مالکیـت نـزد اوسـت ظـرف مـدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعام و رسـید 
دریافت نماید، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود، اداره ثبت المثنای سـند مالکیت را طبق 

مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
تیموریان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چرداول

گاز برخی محالت شهر 
 سیاهکل گیالن امروز

قطع می شود 
جریــان گاز برخــی مناطــق شــهر ســیاهکل امروز،  
دوشنبه 24 خردادماه، به مدت ۳ ساعت قطع خواهد 

شد. 
به گزارش ایلنا از رشــت، شــرکت گاز گیالن اعالم 
کرد: به دلیل تعمیرات ضروری خطوط انتقال، دوشنبه 
۲۴ خــرداد، جریــان گاز در محــدوده خیابــان خدمتگــزار 
 شــهر ســیاهکل، از ســاعت ۳۰: ۹ تــا ۳۰: ۱۲، بــه مــدت

۳ ساعت قطع خواهد شد.
مشــترکان هنگام قطعی گاز ، از دستکاری وسایل 

گازسوز خودداری کنند.
ماموران شرکت پس از پایان تعمیرات، جریان گاز 

را برقرار خواهند کرد.

۷۰ طرح هفته جهاد 
کشاورزی در استان سمنان 

افتتاح می شود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان 
گفــت کــه۷۰ طرح عمرانــی و تولیدی بخش کشــاورزی 
گرامیداشــت هفتــه جهــاد  مناســبت  بــه  اســتان  ایــن 

کشاورزی افتتاح می شود.
به گزارش ایرنا، ســید حسن میرعماد روز یکشنبه 
بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــن تعداد طــرح عمرانی 
و تولیدی در بخش کشــاورزی اســتان ســمنان با صرف 
۷۴۷ میلیــارد و ۵۱۸ میلیــون ریــال آمــاده بهــره بــرداری 

شده است.
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان 
بیان کرد: با افتتاح طرح های کشــاورزی، ۵۸۷ اشــتغال 
مســتقیم و ۵۵۱ فرصت شــغلی به صورت غیر مستقیم 

در استان سمنان ایجاد می شود.
میرعمــاد بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ۹۲۸ خانــوار 
از افتتــاح و فعالیــت ایــن طرح هــا بهــره مند می شــوند، 
اضافــه کــرد: ۲۴ طرح از این ۷۰ طرح آماده بهره برداری 
ســهم حوزه تولیدی بخش کشــاورزی اســت که با صرف 

۴۶۶ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال افتتاح می شود.
بــه گفتــه وی ۴۶ طــرح از مجمــوع ۷۰ طــرح آماده 
بهــره بــرداری بــه مناســبت هفتــه گرامیداشــت جهــاد 

کشاورزی نیز مربوط به حوزه عمرانی است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان 
خاطرنشــان کرد: برای تکمیل طرح ها در بخش عمرانی 
ریــال  و ۲۴۱ میلیــون  اســتان ۲۸۱ میلیــارد  کشــاورزی 

اعتبار صرف شده است.
استان سمنان ۱۹۸ هزارهکتار اراضی کشاورزی با 

۴۵ هزار بهره بردار در بخش های مختلف دارد.
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دستگیری سارق ادوات ریلی 
در اراک 

از  اراک  شهرســتان  آهــن  راه  پلیــس  رئیــس 
دســتگیری سارق ادوات ریلی در عملیات ماموران این 

پلیس خبر داد.
منتظــر  امیــد  ســرهنگ  گزارش صداوســیما،  بــه 
پلیــس مامــوران  داشــت:  بیــان  ایــن خبــر  تشــریح   در 

راه آهــن شهرســتان، در حیــن گشــت زنــی در اطــراف 
منــازل مســکونی و انبــار راه آهن به راکب یک دســتگاه 

موتور سیکلت سرگردان در محل مشکوک شدند.
وی افــزود: راکــب موتــور ســیکلت دســتگیر و پس 
از بازرســی وســایل همراه وی تعداد ۱۴ عدد صفحه زیر 

ریل سرقتی کشف شد.
رئیس پلیس راه آهن شهرستان اراک خاطر نشان 
کــرد: متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی 

معرفی شد.

اجرای 35 کیلومتر از خط 
انتقال آب ارس به تبریز 

از  شــرقی  آذربایجــان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل 
تکمیــل عملیــات اجرایی ۳5 کیلومتر از خط انتقال آب 

ارس به تبریز خبر داد.
بــه گــزارش ایلنا، یوســف غفــارزاده بــا اعــالم ایــن 
خبــر، اظهــار کــرد: ایــن پــروژه بــه طــول ۱۴۰ کیلومتــر و 
بــا ظرفیــت پنــج متر مکعب  بــا لوله هــای ۲۰۰۰ فوالدی 
اجــرا می شــود کــه ۳۵ کیلومتر از دشــوارترین مســافت 
آن از ســد ارس تا ایســتگاه پمپاژ با مخزن ۶۴ هزار متر 
مکعبــی بــا هزینــه ای بالغ بر ۲۵۰۰ میلیــارد تومان اجرا 

شده است.
وی بــا اشــاره بــه این که آب بــه ارتفاعات هرزندات 
رسیده و انتقال آب از این نقطه به بعد به صورت ثقلی 
انجــام خواهــد یافــت، اضافــه کــرد: ۱۰۵ کیلومتــر باقــی 
مانده این خط، شــامل یک ایســتگاه پمپاژ و یک تصفیه 
خانه بزرگ بوده و با تأمین آب مورد نیاز شهرستان های 
مرند، شبســتر و شــهرهای اطراف، ۴ متر مکعب از نیاز 

آبی کالنشهر تبریز را تأمین خواهد کرد.
مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان اظهــار کــرد: این 
طــرح جزو زیرســاخت های اساســی و پایــدار برای تأمین 
آب شــرب تبریــز و شــهرهای مســیر، صنایــع و محیــط 
زیســت خواهــد بــود. از ۱۵۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
مربوطــه ۱۰۰ میلیــون متــر مکعــب، معــادل ۷۰ درصــد 
آب شــرب، به پســاب تبدیل می شــود که به نوبه خود 
ظرفیتــی قابل توجه برای تحقق حقابه زیســت محیطی 

دریاچه ارومیه خواهد بود.
 وی افــزود: اعتبــار کلی مورد نیاز بــرای اجرای این 

طرح ۵۱۰ میلیون یورو است.

رئیس مخابرات رامیان: 
زیرساخت های مخابراتی 

برگزاری انتخابات 
الکترونیکی وجود دارد

گلســتان- درجلســه کارگــروه فنــاوری شهرســتان 
رامیــان، وضــع ارتباطــات مخابراتــی در ایــام انتخابــات 

بررسی شد. 
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقه 
گلستان، در این جلسه که با حضور فرماندار شهرستان 
رامیــان و در محــل فرمانــداری برگــزار شــد، رئیس اداره 
مخابــرات شهرســتان رامیان ضمن اعــالم آمادگی کامل 
بــرای ارائــه سرویســهای مناســب مخابراتــی، از تامیــن 
زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای انتخابــات الکترونیکی 
مطلــوب خبــر داد و گفــت: بــا در نظر  گرفتــن تمهیدات 
ارتباطــات مخابراتــی وجــود نخواهــد  الزم مشــکلی در 

داشت. 
وی سرکشــی از تــک تــک شــعب اخــذ رای، تســت 
سالمت ارتباط ، اجرای سیم کشی جدید در شعب مورد 
نیــاز و هماهنگــی بــا ارتباطــات ســیار در جهــت افزایش 
ســرعت اینترنــت در مناطــق روســتایی صعــب العبــور را 
از جمله اقداماتی دانســت که در راســتای بهبود کیفیت 
شــبکه در ایــن شهرســتان انجــام شــده و تاکیــد کــرد بــا 
تالشهای انجام شده به امید خدا انتخابات الکترونیکی 

بدون مشکلی را شاهد خواهیم بود. 
 الزم بــه یــاد آوری اســت شهرســتان رامیان با ۱۱۹ 
شــعبه اخــذ رای در انتخابــات حضــور خواهــد داشــت و 
زیرســاختهای مخابراتی برای تمای شــعب در نظر گرفته 

شده است.
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پیشــران رشــته گلیم بافــی طرح ملی توســعه 
بافتــه شــدن  از  اردبیــل  اســتان  مشــاغل خانگــی 
نمیــن شهرســتان  در  کشــور  گلیــم   بزرگ تریــن 

خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، زرین تاج 
ملــی  طــرح  گلیم بافــی  رشــته   پیشــران  کامل پــور، 
توســعه مشــاغل خانگــی اســتان اردبیل کــه خود از 
فعــاالن حــوزه گلیم بافــی و صنایــع دســتی اســتان 
می باشــد از بافتــه شــدن بزرگ تریــن گلیــم کشــور 
در شهرســتان نمیــن خبــر داد و گفت: این گلیم در 
طــول یــک مــاه و بــا فعالیــت شــبانه روزی ۱۰ نفر از 

گلیم بافان زبده بافته شد.
او بــا اشــاره بــه ویژگی هــای خــاص ایــن گلیــم 
افــزود: ایــن بافتــه داری کــه بزرگ ترین گلیــم بافته 
شــده در کشــور اســت با نخ های پشــمی اعال و نخ 
کلــه و بــر پایــه یــک نقشــه قدیمــی کــه از طرح های 

ســنتی شهرستان نمین است، بافته شده و گلیمی 
دو رو می باشد.

زرین تاج ارزش ریالی این بافته منحصر بفرد 
را ۲۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

در اســتان اردبیــل بیــش از چهار هزار هنرمند 
در تولید گلیم مشــغول فعالیت هســتند و ســاالنه 
۹۰ تــا ۱۲۰ هــزار متــر مربــع گلیــم در شــهر عنبــران 
تولید می شــود و گلیم این شــهر زیبا دارای نشــان 

بین المللی کیفیت از یونسکو است.
در  گلیــم  تولیــد  مهــد  نمیــن،  عنبــران  شــهر 
اســتان اردبیل اســت که دارای رتبه سوم تولید این 

بافتنی در کشور است.
۳۰ درصد گلیم تولیدی شهر عنبران که دارای 
نقــوش و اشــکال منحصــر بفرد اســت، صــادر و ۷۰ 
درصــد در بازارهــای داخلی عرضه می شــود و شــهر 
عنبــران بــه علت اشــتهار به تولید گلیــم، با پیگیری 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
به عنوان شهر ملی گلیم در ایران ثبت شده است.

مســئول ســامت محیط مرکز بهداشت 
شهرســتان کرمانشــاه اعام کرد که ۷ هکتار 
مزرعه ســیب زمینی آلوده به فاضاب دیروز 
کرمانشــاه  شــهر  فرامــان  درود  منطقــه  در 

تخریب شد. 
بــه گــزارش ایلنــا، خدادادیــان مســئول 
بهداشــت شهرســتان  ســالمت محیــط مرکــز 
همــکاری  بــا  اقــدام  ایــن  گفــت:   کرمانشــاه 
محیــط  انتظامــی،  نیــروی  کشــاورزی،  جهــاد 
زیســت، اداره بهداشــت، امور آب و فاضالب، 
بخشــداری و با حکم قضایی دادســتان ناحیه 

۲ کرمانشاه انجام شد.
را  مزرعــه  ایــن  اینکــه   بیــان  بــا  وی 
کشــاورزان غیربومی اجاره کرده بودند افزود:  
بعد از  بی توجهی آنان به اخطار ها ســرانجام 

دیــروز ۲۳ خــرداد، نســبت بــه تخریــب  ایــن 
آبیــاری  کــرد:  اظهــار  وی  شــد.  اقــدام  مزرعــه 
محصوالتی همچون  ســیب زمینی که بســیاری 
از فلزات سنگین را در خود نگه می دارند برای 
سالمتی مضر بوده  و مصرف آن ها باعث بروز 

بیماری هایی از جمله سرطان خواهد شد.
مســئول ســالمت محیط مرکز بهداشــت 
شهرســتان کرمانشــاه بــه تخریــب ۱۵ هکتــار 
اراضــی آلــوده بــه فاضــالب در ســال گذشــته 
اشاره کرد و گفت: کشاورزان پس از دریافت 
اراضــی  ایــن  در  کشــت  انجــام  از  اخطــار  

خودداری کردند.
خدادادیــان از  شــهروندان خواســت در 
صــورت مشــاهده، موارد تخلف را به ســامانه 

۱۹۰ مرکز بهداشت اطالع دهند.

در روزهایــی کــه دمــای هــوا در برخــی 
نقاط استان کرمان به باالی 5۰ درجه رسیده 
است، بی آبی در این استان بیداد می کند. 

کــه  روزهایــی  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
بــا ثبــت دمــای ۵۱ درجــه در عنبرآبــاد رکــورد 
دمایــی اســتان کرمــان در خردادمــاه شکســته 
شــد و مــردم ایــن اســتان باالتریــن دمــا را در 
بین ایســتگاه های هواشناســی کشــور در ۲۴ 
ســاعت گذشــته با حداکثر دمای ۵۱ درجه در 
عنبرآباد، ۵۰ درجه در شهداد و ۴۹ درجه در 
فهــرج در حالــی تجربــه می کنند که بی آبی در 

این استان بیداد می کند.
شــرکت  مدیرعامــل  طاهــری،  محمــد 
آب و فاضــالب اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســتان کرمــان چندین ســال گریبانگیر 
خشکسالی هاســت و خشکســالی های پیاپــی 

نفس منابع آبی کرمان را گرفته است، اظهار 
از ۱۳ شــهر  بیــش  داشــت: در حــال حاضــر 

استان کرمان با بحران آب مواجه هستند.
وی با بیان اینکه این شهرها بیش از ۶۰ 
درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند 
گفت: این شــهرها در وضعیت قرمز آبی قرار 
دارنــد و در ایــن میــان شــهر کرمــان بــا میــزان 
بارندگــی ناچیــز در ســال آبــی جــاری بدتریــن 

شهر کشور از نظر وضعیت آبی است.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه کرمــان تنها 
کالن شــهری در کشور است که منابع آبی آن 
صرفــاً بــه منابــع زیرزمینــی و چاه هــای عمیــق 
وابســته اســت بیان کرد: هر ســاله با جابه جا 
کــردن چاه هــا به میزان جزئی بــه ظرفیت آب 
کرمان افزود می شود اما هر ساله به جمعیت 

کرمــان اضافه شــده و ظرفیــت آبدهی چاه ها 
کاهش پیدا می کند.

وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای آبرســانی 
بــه  ســال ها  اســتان  شــهرهای  از  برخــی  بــه 
دلیــل کمبــود اعتبارات با کندی اجرا می شــود 
تصریح کرد: شــهرهای بم و بروات با مشــکل 
تامین آب مواجه هستند و با وجودی که ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب آب پســت سد نساء وجود 
دارد نبــود نقدینگــی باعــث شــده کــه پــروژه 
انتقــال آب بــه ایــن شــهرها بعــد از ۱۰ ســال 

هنوز به اتمام نرسد.
میــزان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  طاهــری 
بارندگی اســتان کرمان در ســال زراعی جاری 
۶۲ میلی متر بوده که یک ســوم ســال گذشته 
اســت گفــت: در اســتان کرمــان ۹۴۰ حلقــه 
چاه، ۱۲۲چشمه و ۲ سد داریم که آب شرب 

استان کرمان از آن تأمین می شود.
وی بــا عنــوان اینکه ۱۳ هزار و ۵۸۰ لیتر 
بــر ثانیــه نیــاز آب اســتان کرمان بــوده و توان 
ما ۱۱هزار و ۴۲ لیتر بر ثانیه اســت بیان کرد: 
به جز مشــکل کمی آب در اســتان با مشــکل 
کیفی آب هم مواجه هستیم و در حال حاضر 
با حدود ۶۰ تانکر آبرســانی ســیار به روستاها 

و برخی مناطق شهری در حال انجام است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس و نماینــده مــردم کرمــان و 
راور در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
اینکــه بــی آبــی در کرمان بیــداد می کند اظهار 
داشــت: قرار بود بخشــی از انتقال آب خلیج 
فــارس بــه کرمــان بــرای آب شــرب اختصــاص 
پیــدا کند که متأســفانه وزیر نیرو در این باره 

کارشکنی می کند.

فرمانــده انتظامــی ارومیــه گفــت کــه در 
بازرســی مأموران از 2 دســتگاه تریلر، 2۸ تن 
شکر توزیع خارج از شبکه کشف و ضبط شد 
کــه کارشناســان ارزش ریالی این میزان شــکر 
کشــف شــده را ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال 

برآورد کرده اند.
بــه گــزارش ایلنــا، ســرهنگ حســن شــیخ 

نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران 
ایســتگاه بازرســی شــهید کالنتری ارومیه به ۲ 
دســتگاه تریلر کشــنده مشــکوک شــده و آن ها 
را متوقف کردند. وی با بیان اینکه در بازرســی 
مامــوران از ایــن خودرو هــا ۲۸ تــن شــکر توزیع 
خــارج از شــبکه کشــف و ضبــط شــد، تصریــح 
کرد: کارشناســان ارزش ریالی این میزان شــکر 

کشــف شــده را ۳ میلیــارد و ۹۰۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند.

فرمانــده انتظامــی ارومیــه افــزود: در این 
رابطــه ۲ دســتگاه تریلر توقیــف و ۲ نفر نیز به 

عنوان متهم دستگیر شدند.
شــیخ نــژاد ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن یک 
دســتگاه وانت در شــهر ارومیه شناســایی و در 

بازرســی مامــوران از این خــودرو نیز ۲۳۸ عدد 
قیچی پشــم زنی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی 
قیچی هــای کشــف شــده را ۳ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون ریــال بــرآورد  کرده انــد، ادامــه داد: در 
این رابطه نیز یک دستگاه خودرو توقیف و یک 

نفر متهم دستگیر شد.

ســفر  در  کــه  گفــت  اردبیــل  اســتاندار 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــه اســتان 
اردبیــل مقرر شــد تا 4۰۰ میلیــارد ریال برای 
اصــاح و پــروژه آبرســانی بــه مشگین شــهر و 

چندین روستا تخصیص پیدا کند.
بررســی  جلســه  در  بهنام جــو  اکبــر 
مشــکالت آب شرب مشگین شــهر اظهار کرد: 
در سفر روزهای گذشته معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا 
۴۰۰ میلیارد ریال برای اصالح شبکه آبرسانی 
و  کنــدی  اربــاب  روســتاهای  و  مشگین شــهر 
نوغــدی هزینــه شــده تــا مشــکالت اهالی این 

منطقه برطرف شود.
وی تصریــح کــرد: ۳۰۰ میلیــارد ریــال از 
ایــن اعتبــار بــرای اصــالح مســیر آبرســانی بــه 
مشگین شــهر و ۱۰۰ میلیــارد ریــال نیــز بــرای 
آبرســانی به روســتاهای نوغدی، ارباب کندی 
مبتکــران  حدیــد  کامیون ســازی  کارخانــه  و 

اختصاص می یابد.
اســتاندار اردبیــل گفــت: قــرار اســت ۴۰ 
میلیارد ریال نیز از سوی سرمایه گذار کارخانه 
طــرح  بــرای  مبتکــران  حدیــد  کامیون ســازی 
آبرســانی بــه ایــن شــهرک خصوصــی صنعتــی 

اختصــاص یابــد تا با این اقــدام آب مطمئن و 
پایدار به این شهرک منتقل شود.

بهنام جــو افــزود: همچنیــن قــرار شــد بــا 
مجوز شرکت آب منطقه ای عملیات حفر یک 
حلقه چاه و بهسازی چشمه پایین دست سد 
ســبالن به انجام برســد تا از این طریق منابع 
آب مــورد نیــاز در اختیــار روســتاها و شــهرک 

صنعتی حدید مبتکران قرار گیرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
خاطــر نشــان کــرد: بــا تالشــی کــه در ســطح 
اســتان بــا همــکاری شــرکت آب منطقــه ای بــا 
آب و فاضــالب در حــال اجراســت، در گــذر از 
تابســتان گرم قرار شــده آب پایدار در مناطق 
روستایی تأمین شود که در برخی از روستاها 
طریــق  از  و  ســیار  شــکل  بــه  آبرســانی  ایــن 

تانکرهای موقت انجام می شود.
بهنام جــو اضافــه کــرد: تــالش ما بــر این 
اســت تا روســتاییان دغدغه ای از بابت تأمین 
آب شــرب ســالم و بهداشتی نداشته باشند و 
در ایــن زمینــه بــا تزریــق اعتبارات ملــی مقرر 
شــده تــا طرح هــای نیمه تمام در ایــن حوزه به 
ویژه مجتمع های آبرسانی روستایی در سطح 

استان تکمیل و به بهره برداری برسند.

 استاندار اردبیل: اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال

برای آبرسانی به مشگین شهر 

بزرگ ترین گلیم کشور در شهرستان نمین بافته شد 

کشف 2۸ تن شکر توزیع خارج از شبکه در ارومیه 

شکسته شدن رکورد دمایی در استان کرمان

 تخریب ۷ هزار هکتار مزرعه سیب زمینی آلوده

در کرمانشاه


