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نگاه

گوجه در مزرعه هزار تومان؛ در بازار  ۱۰هزار تومان!

ایالم رتبه اول شتاب ابتال به کرونا در کشور

روند افزایشــی بســتری بیماران کرونا در ایالم باعث شده این استان به رغم
محدودیتهای امکانات درمانی ،هم اکنون دارای رتبه اول شتاب ابتال به ویروس
کرونا در کشــور باشــد .به گزارش مهر ،افزایش ســریع تعداد بیماران شناسایی
شــده مبتال به کرونا ویروس در موج جدید شــیوع این بیماری در استان ،اغلب
شهرهای اســتان را در وضعیت قرمز کرونایی قرار داده است و سفرهای نوروزی
و دور همیهــای بی مورد و… از جمله عوامل اصلی بروز این موج ســهمگین
است .سرانجام بیتوجهی مردم به هشدارهای ستاد استانی مقابله با کرونا مبنی
بر پرهیز از سفرهای نوروزی موجب بحرانی شدن وضعیت اکثر شهرهای استان
از نظر شیوع کرونا شد .بحرانی که خود مسئوالن مربوطه با باز گذاشتن جادهها
نقش اصلی را در ایجاد آن داشــتند و موجب زیر پا گذاشــتن شرایط کرونایی و
سفرهای افسارگسیخته مردم در ایام تعطیالت نوروز شد .اگرچه بسیاری از مردم
نوروز را برای حفظ ســامت خود و اطرافیان با رعایت نکات و دستورالعملهای
بهداشتی سپری کردند اما متأسفانه برخی مردم در این زمینه با بی توجهی موجب
ایجاد حوادث تلخ و وقایع ناگواری شدند .خود مردم نیز در افزایش آمار مبتالیان
بیتقصیر نبودند و با سادهانگاری این ویروس و بیتوجهی به رعایت پروتکلهای
بهداشــتی چرخه انتقال ویروس منحوس کرونا را تشدید کردند .از طرفی هم با
شــیوع نوع جهش یافته این ویروس در استان به دلیل عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،برگزاری مراسمات و تجمعات و…تعطیلی گروههای مشاغل  ۳ ،۲و ۴
به دنبال داشــت .اگرچه کرونا و خانه نشینی و دور از هم بودن و عدم ارتباطات
و تفریح در مدت یکســال گذشــته تاکنون موجب مشکالت زیادی به خصوص
روحی برای عامه مردم شــده ولی همه باید بدانیم که تمامی هشــدارها صرفاً به
منظور حفظ سالمتی ما ،خانواده و اطرافیانمان و از بین بردم زنجیره انتقال کرونا
است .در حال حاضر وضیعت شیوع این ویروس در استان از کنترل خارج شده و
آمار مبتالیان چهار رقمی شده است و برای کاهش آمار و خارج شدن از وضعیت
قرمز کرونایی باید مردم دســتورالعملهای بهداشــتی را به صورت جدی رعایت
کنند .طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم میزان افزایش بستری بیماران
کرونایی در بیمارستانهای استان شیب بسیار تندی به خود گرفته است .در حال
حاضر ایالم رتبه اول شــتاب ابتالء به ویروس در کشور را به خود اختصاص داده
است .در حالی که طی یک هفته گذشته محدودیتهای زیادی در سطح استان
برای کنترل کرونا اتخاذ شــده ،متأسفانه بیش از  ۹۰درصد این محدودیتها به
خوبی اجرایی نمیشود .میزان اســتفاده از ماسک در بین مردم استان به شدت
کاهش یافته و از طرفی حضور مردم در بازار ،آرامستان ها ،تفرجگاهها و ترددهای
غیرضروری بیشــتر شده است .یکی از مهمترین دغدغههای برای کاهش بحران
کرونا در اســتان ،امکانات بهداشتی و درمانی محدود در استان است ،روز گذشته
بهزاد علیزاده نماینده مردم دهلران ،آبدانان ،دره شهر و بدره در مجلس در همین
ارتباط اظهار کرد :مسئوالن وزارت بهداشت ،مسئوالن استانی و شهرستانی برای
کنترل و مهار شیوع ویروس کرونا در شهرستانهای استان بسیج شوند .وی بیان
کرد :کمبود امکانات در دهلران ،دره شــهر ،آبدانان و بدره به خصوص عدم وجود
سی تی اسکن در شهرستان دهلران نگران کننده است .رئیس پلیس راه ایالم نیز
اظهار کرد :اعمال محدودیتهای ترافیکی و منع آمد و شــد خودروها در مناطق
قرمز و نارنجی استان یکی از مهمترین مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا در ایالم
است .رضا همتی زاده با اشاره به کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان،
گفت :نیروهای پلیس در  ۱۰نقطه استان بر رفتار رانندگان نظارت و با متخلفان
برخورد قانونی میکنند .وی افزود :ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومی به
شــهرهای نارنجی  ۵۰۰هزار تومان و به شهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان
جریمه خواهد داشت .آنچه مشــخص است بحران کرونا در استان ایالم نیازمند
همکاری مردم و مســئوالن اســت ،مردم از یک طرف از حضور در دورهمی ها
و تفرجگاههای طبیعی اســتان خودداری و مسئوالن نیز مصوبات ستاد کرونا را
اجرایی کنند .ایالم استانی محروم از امکانات پزشکی مناسب است ،مسئوالن ارشد
کشوری به خصوص در وزارت بهداشت در اختصاص امکانات پزشکی به این استان
اهتمام ویژه داشته باشند.
اخبار کوتاه

 ۳۰۰۰اصله درخت با فعالیت معدنی در شرق اصفهان
خشک شد

فعالیت معدن ســنگ آهک در نائین منجر به خشک شدن بیش از سه هزار
اصله درخت در روستاهای این شهرســتان شد .به گزارش مهر ،بهرهبرداری از
معادن به ویژه آن دســته از معادنی که در نزدیکی روستاها هستند آسیبهای
جبران ناپذیری را به محیط زیســت ،کسب و کار و زندگی اهالی این روستاها
وارد کرده اســت .معدن «زمانآباد» در  ۲۵کیلومتری شــهر نائین نیز از جمله
معادنی اســت که به دلیل نزدیکی به چهار روستا خسارات زیادی را به محیط
زیست ،باغات و درختان و منازل مسکونی این روستاها وارد کرده و عمدهترین
خسارت ناشی از آن خشک شدن هزاران درخت در روستاهای این منطقه و به
ویژه سه هزار درخت در روستای جزالن بوده است.

احیای  1240بنگاه تولیدی با مشارکت بنیاد برکت
در سال جدید

بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام احیا و حمایــت از یکهزار و 240
بنگاه تولیدی را برای ســال  1400هدفگذاری کرده اســت .مدیرعامل بنیاد
برکت با اعالم این خبر افزود :بنیاد در ســال جدید سرمایهگذاری در یکهزار
و  240بنگاه تولیدی در مناطق محروم کشــور را در دســتور کار قرار داده که
احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در اولویت اســت .امیرحسین مدنی که
در مراســم افتتاح فاز توسعه شــرکت عطار الکتریک در استان خراسان رضوی
ســخن میگفت ،ادامه داد :بنیاد برکت تا پایان سال  99در  742واحد تولیدی
کوچک ،متوســط و بزرگ سرمایهگذاری کرده اســت که این تعداد با توجه به
نامگذاری سال  1400به نام «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» از سوی رهبر
معظم انقالب بــه حدود  2هزار واحد تولیدی خواهد رســید .مدیرعامل بنیاد
برکت ســرمایهگذاری این بنیاد در سال جاری را در بخش احیا و توانمندسازی
ایــن واحدهای تولیدی 6 ،هزار میلیارد ریال اعــام و تاکید کرد :با این میزان
ســرمایهگذاری بیش از  20هزار میلیارد ریال سرمایههای راکد مردمی احیا و
به این ترتیب بیش از  10هزار نفر به شــکل مستقیم و  40هزار نفر به صورت
غیرمســتقیم مشغول بهکار خواهند شــد .وی خاطرنشان کرد :سال گذشته با
ســرمایهگذاری  2هزار و  500میلیارد ریالی بنیاد برکت 130 ،واحد تولیدی به
ارزش حدودا ً  10هزار میلیارد ریال به چرخه تولید کشور وارد و  7هزار و 500
میلیارد ریال سرمایه مردمی و کارآفرینان احیا و بیش از  10هزار شغل مستقیم
و غیرمســتقیم ایجاد شد .مدنی اظهار داشت :بنیاد برکت تا پایان سال گذشته
در مجموع اقدام به مشارکت ،سرمایهگذاری ،ارائه تسهیالت و پشتیبانی از 742
بنگاه متوســط صنعتی در سراسر کشور کرده که باعث ایجاد فرصتهای کسب
و کار برای  211هزار متقاضی اشتغال شده است 66 .هزار و  750میلیارد ریال
برای توانمندســازی این  742بنگاه ســرمایهگذاری شده و بنیاد پس از تثبیت
و به ســوددهی رسیدن ،از  282بنگاه خارج شده و سهام خود را به کارآفرینان
و بخش خصوصی واگذار کرده اســت .وی از اشــتغالزایی بــرای  510نفر در
شهرستان فیروزه استان خراســان رضوی خبر داد و افزود :ورود بنیاد برکت و
مشارکت اقتصادی و سرمایهگذاری در شرکت عطار الکتریک ،عالوه بر بازگشت
ســرمایههای راکد مانده ،باعث ایجاد  510فرصت شغلی برای اهالی شهرستان
فیروزه شده است.

تمام شهرهای خراسان شمالی
در شرف قرار گرفتن در وضعیت قرمز

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت :تمام شهرهای خراسان
شمالی در شرف قرمز شدن هســتند.دکتر سید احمد هاشمی در جلسه ستاد
اســتانی مدیریت بیماری کرونا با اشــاره به اینکه در حال حاضر ویروس کرونا
در این اســتان با شیب بســیار زیادی در حال شیوع اســت ،اظهارکرد :تعداد
بســتری بیماران مبتال به کرونا در بیمارستانهای اســتان طی هفته گذشته
نسبت به هفتههای گذشته سه برابر شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر
 ۲۶۷نفر از بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتانهای اســتان بستری هستند،
افزود :تاکنون این تعداد از بیماران در بیمارســتانهای استان بستری نبوده اند
که طی یک شــبانه روز گذشــته  ۷۸نفر بستری شده اند.هاشمی ادامه داد :در
ایــن پیک ،تعداد مرگ و میرها افزایش نیافته اســت اما معموال در ابتدا تعداد
بیماران سرپایی ،سپس بیماران بستری و بعد از آن تعداد مرگ و میرها افزایش
می یابد.وی تاکیدکرد :هفته آینده هفته بدی را در خراســان شــمالی خواهیم
داشت.این مقام مسئول خاطرنشان کرد :متاسفانه در حال حاضر میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی در استان به کمتر از  ۷۰درصد رسیده است.

افت شــدید قیمت محصــوالت کشــاورزی به گوجه
فرنگــی رســید و در حالی مصرف کننده بــرای خرید هر
کیلــو محصول  ۱۰هزار تومان پرداخت میکنند که همین
محصول از کشــاورز هــزار تومان خریداری میشــود .به
گزارش مهر ،گویا مســئوالن در ســال حمایت از تولید که
یکی از اصول آن مبارزه با واســطه گری عنوان شده است
هیچ برنامهای ندارند و قرار اســت مانند سالهای گذشته
شــاهد فعالیت دالالن در بازار محصوالت کشاورزی استان
کرمان و تاراج دســترنج کشاورزان باشیم .سال گذشته بود
که افت قیمت پیاز در جنوب اســتان کرمان بســیاری از
کشاورزان را ورشکست کرد ،بطوریکه کشاورزان از برداشت
محصول به دلیل عــدم صرفه اقتصادی خودداری کردند و
پیاز یا خوراک دام و یا مزارع شــخم زده شد .در این میان
استفاده از بازار کشورهای عربی در چند کیلومتری جنوب
کرمان از سوی مســئوالن نادیده گرفت شد و این دالالن
بودند که با خرید پیاز کیلویی  ۲۰۰تومان ســردخانههای
خود را برای فروش همین پیــاز با چندین برابر قیمت در
فصل تابستان پر کردند .هم اکنون با توجه به افزایش قابل
توجــه قیمت میوه و تــره بار در بازار امــا در مزارع در به
روی همان پاشــنه قبل می چرخد و کشــاورزان با وجود
گرانی قیمت نهادههای تولید ،کارگر ،بســته بندی ،حمل
و نقــل و افزایش عوارض صادرات محصول خود را باید زیر
قیمت به دالالن بفروشند به طوری که گوجه کاران جنوب
اســتان کرمان این بار از برداشت محصول گوجه خودداری
میکننــد .در این خصوص با یکی از کشــاورزان به گفتگو
پرداختیم .محمد عباسی یکی از کشاورزان منوجانی است
که به خبرنگار مهــر میگوید :از نمایندههای مردم جنوب
کرمان در مجلس و مســئوالن جهاد کشــاورزی و صمت
میخواهــم برای نجات مردم در جنــوب کرمان وارد عمل
شوند.
وی گفت :مســئوالن برای حل مشــکل پیاز کاران به
خریــد تضمینی پیــاز زیر قیمتی که بــرای تولید هزینه
شــد بود اقدام کردند یعنی عم ً
ال دولت راه دالالن را پیش
گرفت و خریــد تضمینی هیچ دردی از کشــاورزان دعوا
نکرد .عباسی میگوید :ما کشاورزان هیچ ممر درآمدی جز
کشاورزی نداریم و اگر از این کار هم درآمد نداشته باشیم
به جز قاچاق کاال و ســوخت نمیتوانیم کار دیگری انجام
دهیم چــون در جنوب کرمان هیــچ کارخانه و صنعت و
معدن گستردهای وجود ندارد پس ناچار به ادامه کشاورزی
هســتیم ،در ســال حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع
تولید ،چگونه مســئوالن از نتیجــه برنامه ریزیهای خود
بحران آب در دهدز خوزســتان جدیتر از آن است که
قابل کتمان باشد .آنان میگویند :فهم این موضوع چندان
کار دشواری نیست ،کافی است برای یک شبانهروز آب دهدز
مورد ارزیابی قرار گیرد تا به واقعیت پی برد .به گزارش ایلنا
از خوزستان ،برآوردهای کارشناسی رسمی و میدانی نشان
میدهد دهدز در آســتانه یک بحران آبی در ســال ۱۴۰۰
است .شرایط بهگونهای دارد پیش میرود که چنانچه دولت
و اســتانداری خوزستان برای پیشــگیری از این بحران در
ماه جاری اقدامی فوری صورت ندهند ،بیشــک پیامدهای
اجتماعی و بهداشتی هنگفتی را در پی خواهد داشت .دبیر
انجمن دوســتداران طبیعت و محیطزیست خوزستان ،در
این باره به خبرنــگار ایلنا گفت :یک گزارش  ۱۰صفحهای
از سوی کمیته پیگیری مســئولیتهای اجتماعی ،کمیته
حقوقی و کمیته ارزیابی و آمایش سرزمینی انجمن ،تهیه و
برای روســای قوای کشور و سایر وزرا ارسال گردیده است.

داللبازی به بازار گوجه رسید

دفاع میکنند؟ چگونه باید این حجم از مشکالت را تحمل
کنیم به امید اینکه یکی از پشــت میز نشــینان برای حل
مشکالت چاره اندیشی کند .وی با اشاره به برداشت نوبرانه
گوجه در جنوب کرمان گفت :آقای مسئول دو هفته از آغاز
برداشــت گوجه میگذرد به خودت زحمت ندادی بپرسی
در بــازار گوجه چه خبر اســت و چرا کشــاورزان ناراضی
هستند؟وی افزود :از مســئوالن اجرایی نا امید شدهایم و
از دســتگاه قضائی میخواهیم به ایــن بحث ورود کنند و
مشــکل را ریشه یابی و برای همیشــه با حلههای واسطه
گری در بخش کشــاورزی برخــورد و آنها را حذف کنند.
امیر ابراهیمی دیگر کشاورزی جنوب کرمان در قلعه گنج
است که به خبرنگار مهر میگوید :به همت تالشهای شما
بازار گوجه خریدار ندارد و محصول روی دست کشاورزان
مانده اســت .وی ادامه داد :آقای مسئول چگونه میتوانی
روی صندلیت بشینی و هیچ عذاب وجدانی نداشته باشید؟
پنج ماه برای کشــت گوجه زحمت کشیدیم و حاال باز هم
دالالن به میدان آمدهاند و دولت هیچ ســاز و کاری برای
عرضه محصول به بازار ندارد و باز هم دالالن ابتکار عمل را
به دست گرفتهاند .این کشاورز گفت :گوجه هم اکنون در
بازار بین هزار و تا هزار و  ۵۰۰از کشاورز خریداری میشود
در حالی که قیمت جعبه  ۷هزار و  ۵۰۰تومان اســت!وی
گفت :هر کارگر روزی  ۱۵۰هزار تومان دستمزد میگیرد

و قیمت حمل و نقل و سوخت هم سر به فلک میکشد در
این شرایط ما کشاورزان با چه توجیهی میتوانیم محصول
را برداشت کنیم؟ با این شرایط عم ً
ال ما به کارگران دالالن
برای ثروت اندوزی بیشــتر تبدیل شدهایم و باید سرمایه
زندگی خــود را تبدیل به محصول کنیــم و در نهایت به
جیب دیگران ســرازیر کنیم .وی بیان کرد :چرا مشــکل
دالل بــازی در بازار محصوالت کشــاورزی جنوب کرمان
حس نمیشــود و همه سکوت کردهاند ا ز دستگاه قضائی
میخواهیم به حل این مشــکل ورود کنند و یک بار برای
همیشه دست دالالن را از بازار کوتاه کنند و فساد موجود
در این بخش را از بین ببرند .این کشاورز بیان کرد :بعضی
از همین کشــاورزان گوجه کار زمین اجاره کردند و حتی
کرایه زمین کشاورز را هم ندارند که پرداخت کنند ،قیمت
بذر و ســم و کود هم چند برابر شده است .مسئوالن چه
زمانی میخواهند از خواب بیدار شوند ،زندگی کشاورزان با
چالش جدی مواجه شده است.
ســردار معروفی با اشاره به تشــکیل دو قرارگاه برای
حل مشــکالت کشــاورزی مردم عنوان کــرد :امروز در
رودبار جنوب دو قرارگاه تشکیل شده است یکی در سپاه
استان با حضور بسیج سازندگی و اصناف و کشاورزی که
برای پشــتیبانی و انتقال و فروش محصوالت مردم برنامه
داشته باشــیم و قرارگاه دیگری در جنوب استان برای ۷

دهدز خوزستان در آستانه بحران جدی آب

فاجعه قابلکتمان نیست

در این گزارش مســتند ،عالوه بر تشــریح وضع موجود به
بیان راهکارهایی برای پیشــگیری از وقــوع بحران آب در
منطقه دهدز که در میان دو دریاچه بزرگ سدهای کارون
 ۳و  ۴محاصره شــده نیز گنجانیده شده است .هژیر کیانی
افزود :برآیند تمامی مطالعات و بررســیها نشــان میدهد
امیــدی برای بهرهبرداری از بقایــای آبهای زیرزمینی در
این منطقه به دلیل فروکش کردن ســطح آب وجود ندارد
و تنها راهکار پیشــگیری از وقوع ایــن بحران ،اقدام فوری
برای اجرایی نمودن طرح آبرســانی از محل دریاچه سد
کارون  ۳و ایســتگاه موســوم به رکعت اســت .این فعال
محیطزیست ،گفت :بهمنظور سرعت بخشی به این مطالبه

عمومی ،نامهای خطاب به اســتاندار خوزســتان تنظیم و
از او بــرای بازدید میدانــی از منطقه دهدز دعوت کرد یم.
امیدواریم استاندار خوزستان با حضور در منطقه از نزدیک
تنش شدید آبی را که متوجه  ۱۱۰روستا و همچنین شهر
دهدز میشود را بررسی نموده و سازمان آب و برق و وزارت
نفت را موظف به تأمین ملزومات این طرح آبرسانی کند.
کیانی گفــت :اگر وزارت نیرو و ســازمان آب و برق درک
درســت و واقعی از شــرایط منطقه دهدز و ارادهای برای
رفع جیرهبندی آب در این شهر داشته باشند ،بدون توسل
به اعتبارات ملی نیز میتوانند طرح آبرســانی را شــروع
کنند .در غیر این صورت بایــد منتظر عواقب و پیامدهای

شهرستان جنوبی با محوریت فرمانده ناحیه جیرفت برای
کمک و پشــتیبانی در امر فروش و انتقال تشکیل دادیم.
در همین رابطه ســردار حســین معروفی فرمانده ســپاه
ثاراهلل کرمان در حاشــیه سفر به رودبارجنوب در رابطه با
مشکالت کشاورزی جنوب استان کرمان گفت :درد و رنج
مردم جنوب اســتان کرمان در رابطه با فروش محصوالت
کشــاورزی میطلبد که مسئوالن در ســطح استان و در
سطح وزارتخانهها فکری راهبردی در زمینه نوع محصول
و کشــت و بازار و صادرات داشته باشند .وی افزود :با نگاه
راهبردی برای هر ســال باید مشــخص شود چقدر به هر
محصول در کشــور نیــاز داریم و به چه میــزان میتوان
انتقال و صادرات را انجام داد؛ همچنین توزیع بذر دولتی
به کشــاورز واقعی از الزامات است .معروفی توضیح داد :تا
زمانی که حوزههای راهبردی را درست نکنیم نمیتوانیم
منابــع آب را هم مدیریت کنیــم نمیتوانیم به اقتصاد و
معیشــت مردم توجه کنیم پس اولین ســوءمدیریت در
حوزه راهبردی است .فرمانده ســپاه ثاراهلل کرمان ضمن
درخواســت از مســئوالن برای ورود جدی به مشــکالت
کشــاورزی جنوب اســتان کرمان بیان کرد :ما در سپاه و
بسیج با تمام توان کنار مردم و مسئوالن هستیم؛ سپاه و
بسیج سنگر مستحکم انقالب؛ بسیج مظهر مردم ساالری
دینی اســت از مردم با مردم و برای مردم اســت این یک
فرهنگ اســت .وی ضمن تشریح اولویتهای قرارگاه حل
مشــکالت کشــاورزی مردم گفت :اولویت ما شناســایی
کشــاورزان واقعی و خرده مالکان است ما به سمت کمک
آنهــا میرویم و اطلســی ظرف یک هفته بــرای این امر
آماده میشــود .ســردار معروفی ادامه داد :فرمانده هان
نواحی  ۲۲شهرســتان پــای کار آمدهاند تا ابتدا در درون
اســتان خودمان برای انتقال پیاز و سیب زمینی و گوجه
اقدام کنیم و اصرار داریم تا خریداری در سر زمین خرده
مالــک صورت بگیرد .وی توضیــح داد :در این قرارگاه در
حوزههای بلندمدت که راهبردی اســت برای کشــاورزی
شــمال و جنوب اســتان؛ در حوزههای میان مدت برای
مراقبت از ســطح آب و تعریف محصــوالت برای مناطق
همچنین در حوزه کوتاه مدت که موارد اورژانســی مثل
خرید و فروش و انتقال محصوالت است برنامه داریم .باید
منتظر ماند و دید در کنار سپاه ،مسئوالن جهاد کشاورزی
و صمت و استانداری کرمان قصد ورود برای حل مشکالت
را دارنــد یا باز هــم توپ را در زمین مــردم میاندازند و
افزایش کشت را دلیل افت قیمت و فروش نرفتن محصول
اعالم میکنند.
اجتماعی و معیشتی آن باشند .کیانی افزود :شرکت خطوط
لولــه و مخابرات نفت ایــران و وزارت نفت نیز میتوانند از
محل تعهدات مســئولیتهای اجتماعی خود و تأمین تمام
یا بخشــی از اقالم موردنیاز طرح آبرســانی دهدز اعم از
خط لوله فلزی  ۱۴اینچی آبرســانی ،ایستگاههای پمپاژ
و احداث ســاختمانهای این طرح به مردم منطقه کمک
کننــد .ضمن اینکــه از همین محل میتوانند آب شــرب
و تأسیســات تلمبهخانههای شــماره  ۴و  ۵خود را نیز به
شــکل پایدار تأمین کنند .استان خوزســتان پرآبترین
استان کشور است .استانی حیاتی که بهعنوان قلب تپنده
اقتصادی کشور هنوز درگیر چالش بزرگی به نام آب است.
چالشــی که نه نمایندگان خوزســتان طی ادوار گذشــته
تاکنون توانســتهاند راه برون رفتی برای آن بیابند و نه طی
دو دهه گذشته میلی در بدنه دولتها برای رفع این موضوع
دیده شده است.

آمادهسازی برجهای خنککن اصلی نیروگاه شهید رجایی برای تولید پایدار برق در پیک تابستان

گروه شهرستانها :متخصصان تعمیرات نیروگاه شهید
رجایی ،با رفع نشــتی آب از دلتاهای برجهای خنک کن
اصلی ،این سازه ها را برای پیک مصرف تابستان آماده می
کنند .به دنبال بروز نشــتی از دلتاهای مربوط به برجهای

خنک کن اصلــی واحدهای بخــاری ،کارکنان تعمیرات
مکانیک این نیروگاه ،اقدام به رفع نشتی آب از مسیرهای
مربوطــه در این ســازه ها می کنند .هرســاله به منظور
تــداوم تولید برق پایدار ،اقدامات ویــژه ای برای آمادگی

واحدهای ســیزده گانه در تابستان انجام می شودکه رفع
نشتی آب از مبدلهای برجهای خنک کن اصلی ،تعویض
آببندهای(اورینگ) مربوط به هدرها و اتصاالت الینهای
اصلی برجهای خنک کن ،تغییر زاویه فنهای پیک کولرها

و ســرویس و نگهداری آن ها ،بخشــی از این فعالیت ها
است .رفع نشــتی از برجهای خنک کن اصلی واحدهای
بخاری ،از اقدامات مهم و اساســی بــرای ممانعت از افت
راندمان در سیکل آب و بخار است.

توقف رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد عملکرد وزارت نیرو در زمینه
رهاســازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه گفت :در حال حاضر رهاسازی به
ســمت این تاالب بین المللی متوقف شده اســت .فرهاد سرخوش در گفتگو با
خبرنگار مهر از توقف رهاســازی آب ســدها به ســمت دریاچه ارومیه در سال
جاری خبر داد و اظهار کرد :وزارت نیرو بر خالف مصوبات ستاد احیای دریاچه
ارومیــه غیرقانونی عمل کرده و به تعهداتش در خصوص دریاچه ارومیه پایبند
نبوده اســت .وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در
ســال آبی  ۹۹و  ۱۴۰۰باید  ۶۴۰میلیون مترمکعب آب از سدهای حوزه آبریز
دریاچه ارومیه رهاسازی شود ،عنوان کرد :تاکنون تنها  ۱۶۵میلیون مترمکعب
آب از ســدهای حوزه آبریز به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده که کمتر از
تعهدات قانونی وزارت نیرو اســت .سرخوش اضافه کرد :بر این اساس مقرر بود
از ســد بوکان  ۴۵۰میلیون مترمکعب ،از سد مهاباد  ۵۷میلیون مترمکعب ،سد
زوال  ۱۰میلیون مترمکعب ،سد ساروق  ۲۵میلیون مترمکعب و از سد دریک ۵
به همراه سد شهرچایی  ۴۰میلیون مترمکعب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی
شود که تاکنون از ســد بوکان  ۱۳۲میلیون مترمکعب ،سد مهاباد  ۲۶میلیون
مترمکعب ،ســد شــهرچایی دو میلیون متر مکعب رهاسازی شده و از سدهای
زوال و ســاروق رهاسازی صورت نگرفته است .مدیر استانی ستاد احیای دریاچه
ارومیه ســطح تراز فعلی دریاچه ارومیه  ۴۳ .۱۲۷۱اعالم کرد و گفت :با توجه
به الیههای نمکی زیاد در سالهای  ۹۲و  ۹۳کمترین سطح تراز را داشتیم که
از ســال  ۹۶تا  ۹۹بر اساس طرح پژوهشکده فضایی الیههای نمکی دریاچه از

افتتاح اولین موزه میراث ناملموس کرمانشاه؛ بهزودی

رئیس گروه موزهها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری استان از برنامه ریزی برای تبدیل تکیه بیگلربیگی کرمانشاه به
موزه قرآن خبر داد.اکرم طهماســبی در گفت و گو با ایســنا ،با بیان اینکه از
ســال گذشته برنامههایی برای توسعه موزهها در اســتان در دستور کار قرار
گرفت ،اظهار کرد :براین اســاس تالش کردیم تا زمینه ورود بخش خصوصی
را جهت راه اندازی موزههای جدید در استان فراهم کنیم.
وی از صــدور مجوز راه اندازی اولین موزه خصوصی اســتان طی ســال
گذشــته خبرداد و گفت :این موزه توسط یکی از فعالین گردشگری روستای
زردویی شهرســتان پاوه راه اندازی میشــود که تاکنون هم بخش اعظم کار
انجام شــده و طبق برنامه احتماال اواخر اردیبهشــت به مناسبت روز جهانی
موزهها افتتاح شــود.رئیس گروه موزههای کرمانشاه اضافه کرد :در این موزه
آثار ناملموس ثبت ملی شده منطقه اورامانات بویژه روستای زردویی همچون
جشــن انار ،آگر نــوروزی ،بازیهای بومی محلی و  ....با اســتفاده از هنرهای
تجسمی به نمایش درخواهد آمد .وی با بیان اینکه راه اندازی یک موزه دیگر
توســط بخش خصوصی در دســتورکار قرار دارد ،اعالم کرد :این موزه نیز در
روســتای شرکان واقع شده و در تالشــیم تا شکل یک موزه را به آن بدهیم.
طهماسبی در ادامه از برنامه ریزی برای تبدیل تکیه بیگلربیگی به موزه قرآن
خبر داد و گفت :بنا داریم این برنامه را ســال  1400اجرایی کنیم و نســخ
خطی قرآنی موجود در اســتان ،آثار خطی قرآنی آیــت اهلل نجومی و دیگر
خوشنویسان برتر استان و نســخ خطی خاندان بیگلربیگی را در این موزه به
نمایش بگذاریم ،بعالوه یک کارگاه خوشنویسی قرآن را هم در آن راه اندازی
کنیم.

وزارت نیرو به تعهداتش عمل کند

بین رفته و هر آبی وارد دریاچه میشود حجم آن را افزایش داده و تراز افزایش
نمییابد .وی یادآور شــد :بر اســاس تحقیقات پژوهشکده فضایی در سالهای
 ۹۶تا  ۹۹در طول ســه ســال  ۳۳هزار نقطه در دریاچه ارومیه مشخص شده
که الیههــای نمکی در اثر احیا ،بارشها از بین رفته و هم اکنون عمق دریاچه

ارومیه  ۶۰ســانتیمتر افزایش یافته است .سرخوش خاطرنشان کرد :در صورت
بهره برداری از طرحهای ستاد احیا به صورت کامل ،عمل کردن وزارت نیرو به
تعهدات خود در خصوص رهاسازی آب سدها و تداوم بارشهای مناسب شاهد
وضعیت خوب دریاچه ارومیه در ماههای آتی خواهیم بود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

برابر رای شماره  1399/10/29-139960318003007865هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدابراهیم محافظت
کار خشــکنودهانی فرزند عین اله به شماره ملی  2669640087نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  73متر
مربع به شماره پالک  1187فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  43فرعی از  9اصلی واقع در شهربیجار بخش 24
گیالن از مالکیت رســمی فتح اله پورصفر دزدکی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 11 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباسزاده

برابر رای شماره  1399/06/16-139960318003004037هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی احمد امیدی فرزند
چراغعلی به شــماره ملی  2668839033نسبت به ششــدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  698/24متر مربع به
شــماره پالک  383فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره  52فرعی از  99اصلی واقع در گسکره بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی زلفعلی استوی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 15 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباسزاده
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت

برابر رای شماره  1399/10/23-139960318003007672هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد عدالت فرزند
ناصر به شماره ملی  0034981675نسبت به خانه و محوطه به مساحت  307/30متر مربع به شماره پالک  4048فرعی
مفروز و مجزی شــده از پالک شماره  30فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن از مالکیت رسمی یحیی
جریده محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند ،بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد 19 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباسزاده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  1399/10/27-139960318012003058هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان-های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی فرحناز احمدی
فرزند رضا شماره شناسنامه  770صادره از بوشهر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت  500متر مربع
با کاربری مســکونی پالک  168فرعی مجزی شــده از پالک  83واقع در گیلده شفت سنگ اصلی  29بخش  21گیالن خریداری از
مالکیت رســمی احمد و محمد شهرت جملگی ایزدی (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم
دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد 17 .مالف

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -ایرج حیدرپور

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره  1399/12/06-139960318003008849هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد خلیل زاده ثابت
ماســوله فرزند تقی به شماره ملی  2669664024نسبت به ششــدانگ خانه و محوطه به مساحت  125/70متر مربع به
شماره پالک  1042فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  38فرعی از  2اصلی واقع در شکالگوراب بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی شمسعلی پرهیزی گشتی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 23 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباسزاده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  1399/12/09-139960318012003549هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان-های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی روح انگیز پسندیده
فالح دانا فرزند اکبر شــماره شناســنامه  3646صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه و انباری
به مساحت  1320/64متر مربع با کاربری مسکونی به شماره پالک  786فرعی مجزی شده از پالک  250واقع در گوراب لیشاوندان
شفت سنگ اصلی  61بخش  24گیالن خریداری از مالکیت رسمی اقایان حسن قاطعی و قاسم حبیبی کالشمی (زارع صاحب نسق)
محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت
اقدام خواهد شد 37 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -ایرج حیدرپور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960306271004307هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهتاب
رضایی فرزند گل احمد در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  147/67مترمربع قسمتی از پالک  1فرعی از  79اصلی
بخش  9مشهد واقع در اسماعیل آباد چهارراه بهداشت سمت راست اشکذری  11سمت چپ قطعه پنجم خریداری از مالک
رسمی محمدرضا رضایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد :258 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/06 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شماره  1399/12/3-139960318003008772هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد
پارســا دلیوند فرزند ابراهیم به شــماره ملی  2678685853نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر نای احداثی به
مساحت  40متر مربع به شماره پالک  2855فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  284فرعی از  62اصلی
واقع در کالشم بخش  24گیالن از مالکیت رسمی حمید رجبی آزره محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد 7 .مالف
تاریخ انتشار اول1400/01/22 :
تاریخ انتشار دوم1400/02/05 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباسزاده

