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استان ســمنان در زمره مهمترین استان های 
معدنی کشــور محســوب می شــود اما موانع 
سرمایه گذاری به خصوص تامین آب، باعث شده 
تا این ظرفیت های عظیم، مغفول باقی بمانند.
به گزارش مهر، ۴۲ نوع ماده معدنی در استان 
سمنان وجود دارد و این توان بزرگ سبب شده 
تا از سمنان به عنوان یکی از قطب های معادن 
کشور، نام برده شود. درباره ظرفیت های عظیم 
معدنی این اســتان تنها ذکر دو نکته که نصف 
گچ کل کشور از شهرستان سرخه و ۲۰ درصد 
کرومیت ایران از روستای فرومد در شهرستان 
میامی استحصال می شود.ساالنه ۱۰ میلیون تن 
فقط گچ از معادن اســتان سمنان استحصال 
می شــود و این میزان در ســنگ آهن یک و 
نیم میلیون تن اســت از سوی دیگر بوکسیت، 
گوگرد، نمــک، مس، روی، منگنز حتی طال و 
فیروزه و … در زمره دیگر معادن مهم استان 
محسوب می شود.درباره معادن استان سمنان 
همچنین باید گفت یک خط فرضی این استان 
را به دو قسمت تقسیم کرده است بخش غربی 
بیشتر معادن مصالح و گچ، آهک و … شامل 
می شود و در شرق استان بیشتر معادن فلزی 
هســتند مانند کرومیت، مس، روی، بوکسیت 
و… اما نه تنها در جغرافیا بلکه در توسعه نیز 

معادن استان دچار عدم توازن است.
تا پایان ســال ۱۴۰۰ از سوی مسئوالن صمت 
استان ســمنان اعالم شــد که معادن استان 
برای نزدیک به شــش هزار نفر اشتغال ایجاد 
کرده اند که این خود گــواه عدم توانمندی ما 
در بهره گیــری از معادن و ظرفیت های موجود 
بخش معدنی در اشــتغال استان سمنان است 
همچنین بیش از ۶۶۰ معدن دارای پروانه در 
استان ســمنان وجود دارد که میزان سرمایه 
گذاری در آنها طبق برآوردهای انجام شــده تا 
پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ و نیم هزار میلیارد 
ریال بوده است.وبسایت صمت استان سمنان 
توانمندی هــای معدنی  و  درباره ظرفیت هــا 
استان ســمنان نوشته است: ســمنان دارای 
رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلســتین و 
زئولیت، رتبه دوم در تولید ســولفات ســدیم، 
رتبه ســوم در تولید زغال سنگ و کرومیت و 
یکی از سه اســتان برتر کشور در تولید زغال 
سنگ است همچنین ۹۵ درصد سلستین، ۹۵ 
درصد زئولیت، ۲۰ درصد کرومیت، ۴۰ درصد 
سولفات سدیم کشور از معادن استان سمنان 

استخراج می شود.
رئیس ســازمان صمت اســتان سمنان که دو 
هفته ای می شود در این مسند حضور دارد در 
گفتگو با خبرنــگار مهر، ضمن بیان اینکه ۴۲ 
ماده معدنی کشف شده در معادن استان وجود 
دارد که باعث شده سمنان در زمره استان های 
خوب معدنی کشور باشد، گفت: ۳۲ نوع پروانه 
ماده معدنی در اســتان ســمنان وجود دارد.

یــادگار احمدی با بیان اینکه متأســفانه یکی 
از مشــکالت معادن اســتان این است که راه 
برای فعالیت هایشــان بسته شده و می بایست 
از طــرق مختلف احیــای معادن اســتان در 
دســتور کار قرار گیرد، بیان کرد: خوشبختانه 
ظرفیت خوبی در زمینه معادن اســتان وجود 
دارد که می بایست از آن بهره گیری کرد.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار سمنان نیز 
درباره ظرفیت های معدنی اســتان بیان کرد: 
یکی از مســائلی که در زمینه معادن اســتان 
اهمیت دارد، فرآوری اســت که در این استان 
ده واحــد فرآوری معدنی راه اندازی شــده اما 
اصاًل کافی نیســت چرا که این اســتان دارای 
ظرفیت هــای عظیم معدنی اســت.محمدرضا 
صادقی بــا بیان اینکه با وجود فعالیت بیش از 
۶۰۰ معدن در استان سمنان می بایست تعداد 
واحدهای فرآوری معدنــی به ۶۰ تا ۷۰ مورد 
برسد، بیان کرد: رشد چند برابری فرآوری در 
حوزه معادن از مهمترین رویکردهای اقتصادی 

در استان محسوب می شود.
کارشناس حوزه معادن اما در گفتگو با خبرنگار 
مهــر، ضمن بیان اینکه در اســتان ســمنان 
ظرفیت معدنی بســیار وجود دارد اما مشکل 
بهره گیری از این ظرفیت ها است، گفت: موانع 
متعددی بر سر راه ســرمایه گذاری معدنی و 
فرآوری تولیدات معدنی در طبیعتاً اشتغال زایی 
معادن استان وجود دارد که نخستین آنها آب 
و بحران خشکسالی اســت.محمود رمضانی با 
بیان اینکه کم آبی نخستین موضوعی است که 
سرمایه گذاران بخش معدنی استان سمنان را 
فراری می دهد، بیان کرد: نمی توان در استانی 
۱۰۰ واحد، داشته های قابل سرمایه داشت اما 
در مقابل آن ۱۰ واحد آب و زیرساخت را مهیا 

نکرد و انتظار هم داشــت که سرمایه گذاران 
در این بخــش ورود کنند لذا نحــوه برخورد 
مســئوالن ما در زمینه تأمیــن آب مورد نیاز 
معادن نامناسب بوده اســت.وی با بیان اینکه 
مسئوالن استان سمنان ســال ها است که در 
انتظار تأمین هــزاران میلیــارد تومان اعتبار 
برای انتقال آب به ســمنان هســتند اما یک 
دهــم همین وقت و انرژی و هزینه را اگر برای 
پساب های شــهری یا کاهش سهم کشاورزی 
از آب گران بهای اســتان سمنان می کردند، تا 
امروز آب مورد نیاز واحدهای فرآوری معادنی 

استان تأمین می شد.
این کارشــناس با بیان اینکه دومین مشــکل 
بزرگ پیش پای ســرمایه گــذاری معدنی و 
سپس اشتغال در این حوزه، بروکراسی اداری 
پیچیده و کند اســت، تاکید کرد: فرایندهای 
اداری در معادن اســتان ســمنان آنقدر اذیت 
کننده است که سرمایه گذاران بعضاً پشیمان 
می شــوند برای مثال عدم واگــذاری اختیار 
اســتعالم ها در شهرستان ها )هرچند در حرف 
صورت گرفته اما عماًل شاهد آن نیستیم و هیچ 
شهرستانی بدون اجازه مرکز آب نمی خورد( به 
معطلی سرمایه گذاران انجامیده است.رمضانی 
بیان کرد: موضوع ســوم موانع تولید و معادن 
اســت که متأســفانه عزم کافی برای آن نیز 
وجود ندارد برای مثال یــک مورد را می توان 
نام برد در شهرســتان شــاهرود معدن سنگ 
الشه ای وجود دارد که سال ها بعد از اخذ پروانه 
متوجه می شود که مســیر دسترسی او زمین 
برای توســعه فاز دوم شهرک صنعتی شاهرود 
داده شده اســت! یعنی در واقع راه این معدن 
به شــهرک صنعتی بخشیده شــده است.وی 
ادامه داد: این معدن امروز برداشت سنگ الشه 

دار اما راه برای انتقال برداشت هایش ندارد لذا 
سوال ما از مسئوالن این است که آیا این معدن 
دار بایــد هلیکوپتر کرایه کند تا محصول خود 
را انتقال دهــد؟ عجیب تر اینکه همین معدن 
کار اســتان سمنان که ســرمایه گذاری کرده 
تا اشــتغال و تولید ایجاد کند ماه ها اســت در 
حال دوندگی اســت تا بتواند همین مشکل را 
رفع کند اما موفق نشده است. این مشت نمونه 
خروار وضعیت معادن اســتان سمنان است و 

برخورد با سرمایه گذاران است.
یک کارشــناس اقتصادی نیز بــا بیان اینکه 
کمبــود آب مهمترین مانع توســعه معدنی و 
اشــتغال آن در استان ســمنان است، گفت: 
کشــاورزی ۹۰ درصد آب گران بهای اســتان 
سمنان را مصرف می کند آن هم کشاورزی کم 
بهره ای که سال به ســال از کیفیت و کمیت 
تولیداتش کاسته می شود از سوی دیگر چهار 
درصد تنها برای صنعت و معدن باقی می ماند 
و شــش درصد را هم مردم استفاده می کنند 
یعنــی عماًل حتی یک درصد آب اســتان هم 
سهم معادن نیست.رضا ابوالقاسمی با بیان اینکه 
دومین معضل اســتان در بخش معادن و عدم 
توفیق در اشتغال آن، عدم شناخت مسئوالن 
از سرمایه گذاران و همچنین عدم شناساندن 
ظرفیت های اســتان اســت به عبارت دیگر ما 
یک گروه رایزن اقتصادی ســرمایه گذاری که 
بتواند داشته های استان را معرفی کند نداریم، 
بیان کرد: مسئوالن ما هنوز هم نمی دانند که 
سرمایه گذار انواعی دارد و لذا هر نوع از سرمایه 
گــذار را به یک نحو خاص می بایســت جذب 
کــرد.وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران امروز 
نــگاه حرفه ای تری دارند و اگر زمانی در ســه 
منتظر بازگشت یک برابر و در پنج سال انتظار 

سود دو برابر سرمایه گذاری شأن داشتند امروز 
سرمایه گذاران ظرف یک سال انتظار سود دو 
برابری دارند لذا جذب شأن سخت تر هم شده 
اســت، افزود: درست در همین اثنی که جذب 
ســرمایه گذار سخت تر هم شده، ما حتی یک 
اکیپ رایزن سرمایه گذاری در بخش معدن در 

استان سمنان نداریم.
علی تشــنه دل که ســه ســال رئیس صمت 
استان سمنان بود نیز ضمن تأیید این موضوع 
به خبرنگار مهر، می گوید: میانگین آب بخش 
صنعت معدن در کشور شش درصد است یعنی 
ما در اســتان سمنان دو درصد از میانگین آب 
مورد نیاز این بخش نیز عقب تر هســتیم! لذا 
آب مانع بزرگی بر ســر راه استقرار واحدهای 
فرآوری در استان است.مسئوالن ارشد استان 
ســمنان اما اعتقاد دارند وضعیت آن قدرها هم 
بد نیست چرا که استاندار سمنان در گفتگو با 
خبرنگاران، با بیان اینکه ابتدای روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم تا مهرماه ســال جاری ۶۳۴ 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری در بخش معادن 
استان صورت گرفته است، گفت: در کنار این 
موضوع، تســهیالت تبصره ۱۶ و ۱۸ اشتغال 
و تولید نیز بــه واحدهای تولیدی و فرآوری و 
بخش معدن اســتان پرداخت شده است.سید 
محمدرضا هاشــمی با بیان اینکه ساالنه بالغ بر 
۲۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن اســتان 
استخراج می شــود و این استان توانسته رتبه 
پنجم کشور را از لحاظ معادن داشته باشد که 
نشان از ظرفیت های خوب استان دارد، تاکید 
کرد: ذخیره قطعی معادن این اســتان حدود 
۶۰۰ میلیــون تن برآورد می شــود همچنین 
طبق گفته کارشناسان صنعت معدن، ذخیره 
احتمالی معادن استان نزدیک به یک میلیارد 
تن اســت.همانطور که در ابتدای گزارش هم 
عنوان شد یک روستای فرومد در شرقی ترین 
نقاط استان ســمنان ۲۰ درصد کل کرومیت 
ایــران را در درون خــود دارد امــا تنها کافی 
اســت بدانیم کــه این ظرفیــت عظیم حتی 
همین یک روســتای فرومد را هم نتوانســته 
توســعه بدهد و بیکاری را از آن رفع کند این 
دقیقاً همان حالتی اســت که بر معادن استان 
سمنان حاکمیت دارد.یعنی معادن پر ظرفیت 
و عظیــم اما مغفولی که نه برای آن ســرمایه 
گذار پیدا می شــود و نه جذابیت های سرمایه 
گذاری برای آن بیشــتر می شود. اهمیت این 
غفلت از ظرفیت ها زمانی بیان می شــود که به 
گفته کارشناسان به کارگیری یک هزار میلیارد 
تومان سرمایه در بخش معادن استان می تواند 
یک درصد بیکاری این اســتان را کاهش دهد! 
باید دید که دولت ســیزدهم در ادامه کار خود 
می توانــد در زمینه معادن اســتان تصمیمات 
بهتری را اخذ کند؟ و آیا مشکل آب مورد نیاز 

معادن در این استان حل خواهد شد؟

ظرفیت های معدنی مغفول ماند

هم دستی کم آبی و کم کاری در سمنان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد
آغاز عرضه میوه شب عید همراه با کاالهای رمضانیه 

از بیستم اسفند ماه 
گروه شهرستانها - زینب طاهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی گفت: از بیستم اسفند ماه همزمان با میوه شب عید عرضه کاالهای رمضانیه 
نیز آغاز خواهد شد.اکبر فتحی با حضور در استودیوی خبر شبکه سهند در ساعت 
۱۹:۳۰ و ۲۳ در ارتباط با مدیریت و تنظیم بازار میوه شــب عید گفت: امسال بر 
اساس رهنمودهای استاندار محترم و تالقی عید نوروز با ماه مبارک رمضان، تنظیم 
بازار محدود به میوه شب عید نبوده و کاالهای دیگری نیز عرضه خواهد شد.وی 
ادامه داد: میوه شــب عید امسال که شامل میوه پرتقال  و سیب است که توسط 
مباشر مدنظر، تامین و نخوه عرضه آن توسط شهرداری کالنشهر تبریز مشخص 
شده است و به امید خدا در بیست نقطه شهرستان تبریز و به تبع در شهرستان ها 
توزیع صورت خواهد گرفت. رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با 
دیگر کاالها که تحت عنوان کاالهای رمضانیه مشخص شده اند، گفت: این کاالها 
شامل شکر، تخم مرغ، مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد است که ان شاءاهلل از 
بیستم اسفند ماه همزمان با میوه شب عید عرضه خواهد شد.فتحی با بیان اینکه 
نگرانی برای تأمین کاالهای ضروری شــب عید و ماه مبارک رمضان وجود ندارد 
تاکید نمود: خوشــبختانه از بابت تامین این کاالها هیچ مشکلی وجود ندارد و به 
اندازه کافی در این ایام توزیع خواهد شد.وی با بیان اینکه فرآیندهای اجرایی دو 
قلم کاال شــامل پرتقال و سیب انجام شده و خرید توسط مباشر مربوطه انجام و 
اکنون در سردخانه ها نگهداری می شوند خاطرنشان کرد: طبق مذاکرات انجام شده 
با شهرداری تبریز، ۲۰ نقطه از شهر را برای عرضه در نظر گرفته ایم که از ۲۰ اسفند 

ماه توزیع آغاز می شود.

افتتاح بیش از 50 پروژه آب و فاضالب 
در آذربایجان شرقی به مناسبت دهه فجر

گروه شهرستانها - قادر صادقزاده: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی از افتتاح بیش از ۵۰ پروژه همزمان با ایام اهلل دهه فجر در حوزه 
آب و فاضالب در آذربایجان شــرقی خبر داد.مهندس خانــی ادامه داد: در دهه 
مبارک فجر، بیش از ۵۰ پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبار هزار و  ۵۷ میلیارد 
ریال در آذربایجان شرقی افتتاح می شود. وی در خصوص تعداد کل پروژه ها، افزود: 
این افتتاح ها در حوزه های آبرسانی شهری، روستایی و فاضالب شهری خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حوزه 
آبرسانی شهری حفر ۳ حلقه چاه و افزایش ظرفیت تصفیه خانه در شهرهای سهند، 
هریس و دوزدوزان، در حوزه فاضالب شهری ۱۷ مورد در شهرهای تبریز و مرند 
و در بخش آبرسانی روستایی ۲۶ پروژه در شهرهای تبریز، چاراویماق، خداآفرین، 
ســراب، شبستر، کلیبر، مرند، ملکان، میانه و هشــترود و ۲ مجتمع آبرسانی در 
هشترود و چاراویماق افتتاح می شود.مهندس خانی گفت: پروژه های جهاد آبرسانی 
در ۱۲۱روســتاهای آذربایجان شرقی با پیشرفت ۴۵ درصدی و در ۳ شهرستان 
ورزقان، هشــترود و کلیبر )خداآفرین(، استان با جدیت در حال انجام است.وی 
تاکیــد کرد: شــرکت آب و فاضالب عالوه بر کمیت بــه کیفیت کار هم اهمیت 
بســیاری می دهد و علی رغم این که در روند اجرایی پروژه ها مشکالتی در سطح 
منطقه شــاهد بوده ایم ولی همچنان حرکت اجرای پروژه ها متوقف نشده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی افزود: این پروژه ها که 
پایان سال گذشته آغاز شده است هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردار می باشد 
و ما در سازوکار طرح های آبرسانی عالوه بر همکاری های سپاه پاسداران و آبفای 
استان از ظرفیت همه نهادهای مردمی، استفاده  خواهیم کرد ، تا در کمترین زمان 
ممکن شــاهد اتمام پروژه ها باشــیم. مهندس خانی تصریح کرد: طی هماهنگی 
به عمل آمده از طرف اســتاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور در ادامه تفاهم نامه تعداد روســتاهایی که از طرف قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( به نیابت از بسیج سازندگی انجام می گیرد به ۵۵۰ روستا 
افزایش و آبرســانی در روستاهای تمام شهرستان های استان تعمیم داده خواهد 
شد.وی اظهارکرد: در دهه فجر امسال ۴ روستای )عزیزآباد، ایاز، تلخاب و گلوجه 
محمدخان( شهرستان هشترود با احداث ۴ مخزن به حجم ۲۲۵ متر مکعب با خط 
انتقال ۵.۵ کیلومتر و توســعه شبکه ۲۵۰ متر با هزینه ۴۱ میلیارد ریال از محل 

بودجه محرومیت زدایی و عمومی  انجام شده است.

اخبار کوتاه

استاندار کردســتان از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار از محل مصوبات ســفر رئیس جمهوری برای 
حفاظت از تاالب بین المللی زریوار خبر داد.به گزارش 
مهر، اسماعیل زارعی کوشا شب در نشست با رئیس 
سازمان محیط زیست کشور اظهار داشت: تخصیص 
۳۰۰ میلیارد ریال احیای تاالب بین المللی زریوار از 
محل مصوبات سفر رئیس جمهور یکی از برنامه های 

اولویت دار استان است.
وی افزود: کردســتان در حوزه محیط زیست دارای 

ظرفیت هــای فراوانی اســت که بدون شــک حفظ 
آن افزون بر مشــارکت مردمی مســتلزم نگاه ویژه 

دولتمردان است.
اســتاندار کردســتان یکی از اولویت های زیســت 
محیطی اســتان را تاالب بین المللی زریوار خواند و 
افزود: با توجه به فعال شدن کارگروه مدیریت تاالب 
بین المللی زریوار در استان از رئیس سازمان محیط 
زیســت کشور درخواســت توجه ویژه دولت به این 
تاالب را کردیم.زارعی کوشا از دیگر درخواست های 

استان را تجهیز ادارات محیط زیست شهرستان ها و 
همچنین پاسگاه های محیط بانی بیان کرد و گفت: 
رئیس سازمان حفاظت حفاظت محیط زیست کشور 
وعده هایی را در راســتای حمایــت و توجه ویژه به 
محیط زیست کردســتان را دادند.وی یادآور شد: ما 
هم متعهد شدیم تخصیص اعتبار مصوب سفر رئیس 
جمهور به کردســتان در ارتباط با تاالب بین المللی 
زریوار مریــوان که ۳۰۰ میلیارد ریال اســت را در 

اولویت قرار دهیم.

معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیســت کشــور گفت: پروژه عبور آزادراه اصفهان- 
شــیراز از پارک ملی کاله قاضی باید توسط سازمان، 
کارشناسی شود.حسن اکبری در گفت وگو با خبرنگار 
مهــر در اصفهان در خصــوص پروژه گــذر آزادراه 
اصفهان- شــیراز از بخشی از پارک ملی کاله قاضی، 
اظهار داشت: ســازمان محیط زیســت هر پروژه ای 
را بررســی فنی و کارشناســی می کند، اگر احساس 
کنیم آســیب جدی به طبیعت، تنوع زیستی، حیات 
وحش و بویژه کریدورها وارد می شود، به اجرای پروژه 
اجازه نمی دهیم و اگر احســاس کنیم پروژه ای با در 
نظــر گرفتن تمهیداتی به گونه ای قابل انجام اســت 
که آســیبی به حیات وحش وارد نشــود، مساعدت 
می کنیم.وی ادامه داد: سیاســتگذاری کلی سازمان 
این است راه و مسیرهایی برای توسعه کشور باز کنیم 
و برای پروژه هایی که اجتناب ناپذیر هســتند، مانع 
ایجاد نکنیم اما برای ما بســیار مهم است که حیات 
وحش کشــور و مناطق حفاظت شــده بیش از این 
دچار گسستگی و آسیب به تنوع زیستی نشود.معاون 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره تالقی حدود چهــار کیلومتر آزادراه اصفهان- 
شیراز )کنار گذر شرق( با پارک ملی کاله قاضی، ابراز 
داشت: تالقی داشتن، صورت مسئله است اینکه تالقی 
آزادراه با پارک ملی کاله قاضی، کجا در چه زونی و به 

چه شکلی اجرا شود، باید بررسی شود؛ ممکن است 
گزینه ای در جاده سازی باشد که کمک کند کریدورها 
حفظ شود و یا موقعیت پروژه جایی باشد که بتوانیم 
با کریدورهایی زون های حساس را حفظ کنیم؛ این ها 
مسائل فنی است و باید کارشناسی شود و در نهایت 
شورای عالی محیط زیست تصمیم گیرنده خواهد بود. 
اکبری در خصوص برنامه سازمان برای گونه های در 
حال انقــراض و همچنین احیای گونه گورخر ایرانی 
که یکی از زیســتگاه های اصلی آن شرق اصفهان و 
تاالب گاوخونی بــود، گفت: درباره موضوع گونه های 
در حال انقراض متمرکز شــدیم، گونه هایی که قباًل 
در منطقه ای وجود داشــته و اکنون از بین رفتند اگر 
شــرایط طبیعت اجازه دهد تهدیــدات از بین رفته 
باشــد، گونه ها را احیا کنیم.وی افزود: گورخر ایرانی 
نیز از گونه های کاریزماتیک است که برای آن برنامه 
داریم؛ باید توجه داشــت که گور ایرانی بزرگ جثه و 
پر مصرف است و به زیستگاه غنی از پوشش گیاهی 
نیــاز دارد و برای احیای این گونه به زیســتگاه های 
مطلوب با وسعت کافی نیاز است.معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به اینکه تغییر اقلیم و خشکسالی های مستمر 
و تخریب طبیعت، معادن و جاده ها به طبیعت آسیب 
زدند، خاطرنشان کرد: این مسائل باید بررسی شود؛ 
پروژه ای را برای احیای گور ایرانی برنامه ریزی کردیم 

اگر تأمین اعتبار شد مطالعات را با دانشگاه انجام داده 
تا زیســتگاه های مطلوب را شناسایی کنیم و برنامه 
معرفی گورخــر را انجام دهیم.اکبــری اضافه کرد: 
موضوع تأمین مولد و معرفی گورخر برای ســازمان 
کار ســنگینی نیســت اما زیســتگاه هایی که بتواند 
جمعیت زیستمند مناسبی را در بلند مدت در خود 
نگه دارد موضوعی اســت که باید ابتدا جواب بگیریم.
وی همچنین در خصوص اهداف گردهمایی معاونان 
طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست سراسر کشور که 
در اصفهان برگزار شده، گفت: در این همایش برخی 
چالش های مهم و اصلی طبیعی کشــور مورد بحث 
قرار می گیرد و با توجه شرایط موجود زیر ساخت های 
قانونــی و ظرفیت های کشــور تــالش داریم که در 
راهبردها و سیاســتگذاری حــوزه طبیعت بازنگری 
کنیم و متناســب با شــرایط کنونی راهبردی های 
مناسبی برای حفاظت بهتر داشته های زیستی پیش 
بگیرم.اکبری، مشــارکت مردمی در حفاظت و توجه 
به اکوتوریســم را از موضوعات مهم این همایش دو 
روزه دانســت و گفت: بازنگری و اقداماتی در مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت و توجه به احیای گونه های 
زیستی و حمایت از گونه های آسیب دیده در مناطق 
حفاظت شــده و مناطق آزاد از دیگر موضوعات قابل 
بررســی است که باید برای آنها با کمک دانشگاهیان 

برنامه اجرایی منسجم داشته باشیم. 

ماجــرای قبــوض نجومی برخی مشــترکان گاز در 
لرستان در شــبکه های اجتماعی بازتاب هایی داشت 
تا دادســتان مرکز لرســتان نیز به این موضوع ورود 
کند؛ اما مدیرعامل شرکت گاز روایت متفاوتی دارد.
به گزارش مهر، انتشار فیش های گاز با رقم میلیونی 
در شهرســتان های ازنا و الیگودرز امروز به سوژه داغ 
رســانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد، داریوش 
شــاهون وند دادستان مرکز لرستان نیز در واکنش به 
این موضوع خواستار بررسی فیش ها از سوی شرکت 
گاز شد.در حالی که برخی رسانه ها از توقف پرداخت 
فیش ها تا بررســی مجدد به نقل از دادســتان خبر 
داده اند که مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان این 
موضوع را رد می کند و می گوید دستور دادستان برای 
عدم پرداخت نبوده بلکه برای بررسی فیش های صادر 
شده بوده است. کرم گودرزی مدیرعامل شرکت گاز 

لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
در رابطه با مصرف گاز، ۱۲ پلکان مصرف تعریف شده 
است، اظهار داشت: مشترکانی که در پلکان یک، دو 
و ســه قرار دارند، مشترکان خوش مصرف محسوب 
می شــوند.وی با بیان اینکه این مشترکان هیچ گونه 
افزایش قیمتی نســبت به ســال گذشته نداشته اند، 
گفت: بقیه پلکان ها و شامل پلکان چهار تا ۱۲، شامل 
افزایش قیمت می شدند و هم استانی های عزیز باید 
بدانند که این برای کل کشور است و خاص استان ما 
نیست.مدیرعامل شــرکت گاز لرستان، ادامه داد: در 
خصوص تعدادی از مشــترکان که قبوض آنها بیشتر 
از آن عدد و یــا غیر قابل انتظار برایشــان بوده، در 
پلکان های باال هستند و مشترکانی هستند که رعایت 
اصالح الگوی مصرف را نداشــته اند.گودرزی، افزود: 

تعداد این مشترکان هم خیلی چشمگیر نیست.

وی با بیان اینکه ۵۳ درصد مشــترکان ما در استان 
رعایت اصالح الگوی مصــرف را کرده اند و در پلکان 
یک، دو و ســه مصرف گاز هستند، ادامه داد: هزینه 
گاز بهای این مشــترکان زیر ۳۰ هزار تومان اســت.

مدیرعامل شرکت گاز لرســتان، گفت: بقیه، آنهایی 
هستند که نسبت به سال گذشــته افزایش مصرف 
گاز داشته اند و یا حتی مصرف خیلی باالیی داشته اند.

گودرزی با اشــاره به اینکه امــروز در فضای مجازی 
یک فیش منتشر شد که هزار و ۱۸۰ متر مکعب گاز 
مصرف کرده بود، عنوان کرد: دادســتان مرکز استان 
نیز با توجه به درخواســت هایی که مردم داشــته اند 
دستور دادند که کسانی که فکر می کنند قبوض گاز 
آنها بیش از حد نرمال اســت به شرکت گاز مراجعه 
کنند، ما هم اعالم آمادگی کرده ایم که هر مشترکی 

که به شرکت گاز مراجعه کند در خدمت او باشیم.

استاندار کردستان خبر داد

اختصاص ۳00 میلیارد ریال برای حفاظت از تاالب بین المللی زریوار

عبور آزادراه از پارک ملی کاله قاضی باید بررسی کارشناسی شود

ماجرای قبوض نجومی گاز در لرستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمی

برابــر راي شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۱۴۰۴ هیــات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم کبري گله داري 
ماهاني به شناســنامه شــماره ۲ کدملي ۴۸۲۹۸۹۷۰۶۶ صادره راین فرزند 
طهماسب در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت ۱۶۵.۶ مترمربع پالک 
شماره۱۷۰۹۳ فرعي از۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی 
از اصلی مذکور واقع در  بخــش۲ حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس  
کرمان شــهرک صنعتی کوچه ۱۴  خریداري از مالک رســمي خانم طاهره 
تصویری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/23
شناسه آگهی: 1444641

محمود مهدی زاده، رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمی

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۰۴۶۹ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حمید موســي زاده به شناسنامه شــماره ۵۹ کدملي ۲۹۹۳۵۴۰۲۵۴ 
صادره کرمان فرزند محمد در ششــدانگ یک باب مغازه مشــتمل بر طبقات 
فوقانی )کاربری عرصه ترابری( به مساحت ۷۰.۵ مترمربع پالک شماره ۱۸۰ 
فرعــي از۲۸۴۱ اصلي واقع در  بخش۳  حــوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
آدرس کرمان بلوار آیت اله صدوقی جاده تهران خریداري از مالک رسمي آقاي 
دلبر ساالر کالنتری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
شناسه آگهی: 1444466

محمود مهدی زاده، رئيس ثبت اسناد و مالک منطقه 2 کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۱۵۱۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مصطفي رشیدي به شناســنامه شماره ۵۶۳۲ کدملي ۲۹۹۳۸۵۹۱۶۱ 
صادره کرمان  فرزند عباس در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۱۳.۱۰ 
مترمربع پالک شــماره ۱۷۱۱۶ فرعي از۳۹۶۸  اصلي مفروز و مجزی شده از 
پــالک ۸۹۹ فرعی از اصلی مذکور  واقع در  بخش۲ حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمــان آدرس کرمان خیابان دســتغیب کوچه ۵۳ قبــل از چهار کوچه  
خریداري از مالک رسمي آقاي جمشید عیش آبادی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
شناسه آگهی: 1445217 

محمود مهدی زاده، رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۱۵۰۹ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم سکینه حسیني به شناسنامه شماره ۱۴۰ کدملي ۳۱۸۹۸۱۱۹۶۲ صادره 
گلباف  فرزند حســین در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۹۸ مترمربع 
پالک شماره ۶۳۳ فرعي از۴۲۲۰ اصلي مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰ فرعی 
از اصلــی مذکور واقع در  بخش۲ حوزه ثبت ملــک منطقه دو کرمان آدرس 
کرمان خیابان ســرباز کوچه ۴۳ شــرقی ۱۱ کوی مهدیه خریداري از مالک 
رســمي آقاي کاظم ابراهیم پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
شناسه آگهی:  1445155

محمود مهدی زاده، رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان


