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مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
میزان آب مصرفی ضایعات کشــاورزی در خراســان رضوی 
حدود یک میلیارد مترمکعب در ســال برآورد می شــود.به 
گزارش ایلنا از مشهد، بر اساس آخرین آمار سازمان خواروبار 
جهانی )فائو( رتبه نخست هدر رفت ضایعات محصوالت میوه 
و تره بار به ایران اختصاص یافته اســت. در اســتان خراسان 
رضوی نیز ســاالنه حدود هشت میلیون تن انواع محصوالت 
باغی و زراعی برداشت می شــود که به این ترتیب و بر اساس 
آمار اعالمی از ســوی فائو، ۳۰ درصد از  میزان تولید، یعنی 
2.4 میلیون تن آن تباه می شود.دراین  بین میزان آب مصرفی 
برای تولید این مقدار محصول در استان خراسان رضوی افزون 
بر یک میلیارد مترمکعب در ســال برآورد می شود. به همین 
دلیل توجه به مقوله ضایعات به دلیل افزایش بی رویه جمعیت، 
کاهــش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود حائز اهمیت 
است.در استان خراسان رضوی یک میلیون و 2۰۰ هزار هکتار 
زمین در طول سال به زیر کشت ۸۳ نوع محصول می رود که 
نتیجه آن برداشت هشت میلیون تن انواع محصوالت باغی، 
زراعی و دامی  است که ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح کشت 

مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی در گفت وگو با ایلنا اذعان می کند: ضایعات 
محصوالت کشــاورزی تنها در حوزه تولید نیســت بلکه در 
مرحله کاشت، داشــت، برداشــت،حمل ونقل و نگهداری و 
ذخیره سازی و مصرف نیز ما شاهد ضایعات کشاورزی هستیم 
که البته با مدیریت و بهینه ســازی فرایند کاشت تا برداشت 
می توانیم این نقش را مهندســی و نظارت کرد و در پایان از 
ضایعات کشــاورزی که اجتناب ناپذیر است برای تولید کود 
باکیفیت اقدام کرد.مجید رضایی فریمانی در پاســخ به این 
سئوال که این محصوالت ضایع شده در استان خوراک چند 
انســان یا حتی دام را تأمین کند پاسخ می دهد: این سئوال 
به گونه ای ســبب فرافکنی می شود.وی می افزاید: این مشکل 
به راحتی با توســعه مدیریت در تمام حوزه های کشــاورزی 
قابل حل است و تخصیص منابع کمک مؤثری به این موضوع 
است .رضایی به ما می گوید: تاکنون در حوزه صنایع تبدیلی 
و غذایی محاســبه ای برای ارائه عددی انجام نشده است ولی 

چــون صنایع تبدیلی و غذایی متولی تولید غذای انســان و 
حیوان و تولید کود اســت می توان گفت اگر مدیران بتوانند 
از واحدهای تولیدی حمایت کنند ضایعات از مرحله تولید تا 
مصرف از سفره به صفر برسد.البته در کشورهای توسعه یافته 
منهای غذای انسان و دام، تولید الکل، بیوگازوئیل، بیوگاز و .. 
از محصوالت کشاورزی و ضایعات انجام می شود.مدیر صنایع 
تبدیلی و غذایی ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
بابیان اینکه در صورت افزایش صادرات و دوران پســا کرونا و 
حل مشکل تحریم شاهد شکوفایی در کیفیت بسته بندی و 
نوع عرضه میوه تازه و محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی 
خواهیم شــد بیان کرد: البته ذکر این موضوع الزم است که 
هم اکنون تعداد زیادی از صادرکنندگان با توجه به مشکالت 
صادرات محصوالت کشــاورزی و غذایی جزو صادرکنندگان 
خوب بوده و توانسته اند بازارهای هدف را شناسایی کرده و به 
آن ها محصوالت کشاورزی صادر کنند.وی ابراز می کند: توسعه 
بازرگانــی و تولید محصوالت باکیفیت و اســتفاده از صنایع 

تبدیلی و بسته بندی مناســب می تواند صادرات محصوالت 
کشاورزی باکیفیت و کاهش ضایعات را به همراه داشته باشد.
وی ارتقای جایگاه صنایع تبدیلــی و غذایی در وزارت جهاد 
کشــاورزی را راهکار جلوگیری از ضایعات کشاورزی عنوان 
کرده و به ما  می گوید: البته این وظایف از ســال ۹۵ از سوی 

سازمان صمت به جهاد کشاورزی واگذارشده است.
بدون شک و بنا بر اظهارات مدیر صنایع تبدیلی و غذایی 
ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی هر محصولی که 
به مرحله برداشــت می رسد باید پروسه ای را شامل کاشت و 
داشت طی کند و لذا برای برداشت هر محصول زمان و هزینه 
بســیار زیادی تلف و هدر می شود که یکی از مهم ترین آن ها 
مصرف آب است.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، افزایش میزان ضایعات به ویژه در محصوالت کشاورزی 
را در حقیقت تضییع آب های زیرزمینی و قابل شرب می داند 
و به ایلنا می گوید: اصالح الگوی کشت در این راستا و تولید با 
فناوری های نوین و استفاده از محصوالت کم آب باید به طور 

ویژه در دســتور کار قرار گیرد و بــرای آن برنامه ریزی کرد.
محمد عالیی با اشــاره به این موضوع که شاخص میانگین 
تولید ماده خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در جهان 
2.۵ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته ۳.۵ کیلوگرم است به 
ما می گوید:  این رقم در ایران تا چند ســال پیش ۸۰۰ گرم 
بود و اکنون به یک کیلوگرم افزایش یافته است.وی با اشاره به 
اینکه متأسفانه مصرف آب در ایران سه برابر مصرف و میانگین 
جهانی است ابراز می کند: بخش عمده ای از آب های زیرزمینی 
کــه اغلب از چاه های عمیق و قنات ها تأمین می شــود برای 
کاهش و برداشت محصوالت آب دوست استفاده می شود و در 
نهایت مشاهده می شود که به چه سادگی به دلیل نبود صنایع 
تبدیلی و یا بی توجه به اســتانداردهای حمل و بارگیری و یا 
محرومیت از صنایع بسته بندی این محصوالت هدر داده شده 

و دور ریخته می شود.
یک کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی در گفت وگو با ایلنا 
اظهار می کند: به دلیل اینکه در کشور از فّناوری های الزم برای 
تبدیل ضایعات برخوردار نیستیم و در این راستا سرمایه گذاری 
انجام نشده لذا بسیاری از محصوالتی که می تواند با تبدیل به 
مواد غذایی برای دام و یا دیگر صنایع مورداستفاده قرار گیرد 
به راحتی از دســترس ما خارج می شود.حسین طبسی اظهار 
می کند: نبود صنایع تبدیلی موجب می شــود تا فرارسیدن 
فصل برداشــت هر محصول کشاورز برای جلوگیری از فساد 
بیشــتر محصول، محصول خــود را روانه بــاازار می کند که 
متأســفانه با بی رغبتی واسطه گران مواجه می شود.وی بیان 
می کند: کشــاورز دو انتخاب دارد یا باید محصول را باقیمت 
بســیار پایین عرضه کند یا این که شاهد فساد محصول خود 
باشد لذا همه ساله ما شاهد ضرر و زیان کشاورزان هستیم.این 
کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به پتانسیل های کشاورزی 
در این استان مانند تولید گوشت و شیر یا تخم مرغ و یا حتی 
محصوالتی مانند گوجه فرنگی ابراز می کند: درحالی که ما با 
چندین کشور هم مرز بوده و می توانیم مازاد محصوالت خود 
را صادر کنیم اما مشاهده می کنید که همیشه دامدار ما و یا 
کشاورز ما در مقابل کارخانه شیر یا رب گوجه ساعت ها انتظار 
می کشــد تا بتواند دسترنج خود را بفروشد و همیشه در این 

داستان شاهد تضییع شدن محصول آن ها هستیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان گفت: خاک شــرق اصفهان به رغم برخورد قضایی 
با برخی متخلفان همچنان ســرقت شــده و به کوره های 
گچ و آجر حومه این کالنشــهر منتقل می شــود.به گزارش 
مهر، سرهنگ علیرضا طاهری فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال 
تاکنون 22 نفر در رابطه با ســرقت خاک از شــرق اصفهان 
دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند، گفت: خاک از 
شرق اصفهان )سجزی( در حالی سرقت و به کوره های گچ و 
آجر حومه شهر از جمله حبیب آباد منتقل می شود که برای 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیســت و حفظ سالمت مردم 
اصفهان خروج این واحد های آالینده به شعاع ۵۰ کیلومتری 
ضروری اســت.وی با بیان اینکه مازوت سوزی این کوره ها 
و همچنین انتقال خاک به تشــدید آلودگی هوای اصفهان 
منجر می شود، ادامه داد: تاکنون جلساتی در راستای مقابله 

با ریزگرد ها در شــورای حفاظت از بیت المال برگزار و این 
موضوع مطرح شــده است، اما رفع این معضل نیازمند ورود 
جدی و همکاری همه دســتگاه های مسئول به ویژه محیط  
زیســت، مدیریت بحران و دستگاه قضایی استان بوده، زیرا 
موضوع ســالمتی مردم اصفهان مطرح است.فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره 
به اینکه میزان تناژ خاک ســرقت شده توسط کارشناسان 
باید بررسی شــود، تاکید کرد: با هرگونه برداشت غیرمجاز 
خــاک و حمل و نقل آن با کمک نیــروی انتظامی برخورد 

خواهد شد.
طاهری همچنین به کشف و ضبط ۸۰ تن چوب قاچاق و 
چهار تن زغال بلوط در هفت ماهه امسال اشاره کرد و گفت: 

در ایــن رابطه نیز 24 نفر دســتگیر و برای آن ها در مراجع 
قضائی پرونده تشکیل شده است.وی با بیان اینکه در 2 سال 
اخیر بیش از ۱۰۰۰ تن چوب قاچاق و افزون بر 4۰ تن زغال 
بلوط در این اســتان کشف و ضبط شده است، ابراز داشت: 
امسال کشف چوب قاچاق در مقایسه با دو سال گذشته ۷۰ 
درصد کاهش یافته اســت که با توجه به تشــدید نظارت و 
پایش ها و همچنین احکام سنگینی که در این 2 سال برای 
قاچاقچیان صادر شد موارد قاچاق چوب در اصفهان نسبت 
به گذشــته کمتر شده اســت.فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه چوب بلوط 
از استان های زاگرسی چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد به اصفهان قاچاق می شــود، اضافه کرد: بیشترین 

کشــفیات چوب قاچاق در اصفهان در شهرستان های نجف 
آباد و خمینی شهر و از کوره های تولید زغال است.طاهری با 
بیان اینکه ارزش هر کیلوگرم چوب بلوط بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ 
هزار تومان برآورد می شــود، گفت: ارزش زیســت محیطی 
جنگل های بلوط، فراتر از اعداد و ارقام اســت، زیرا جنگل ها 
و درختان بلوط و تاغ فواید ارزشمندی برای مردم دارند که 
از جمله آن می توان به ترسیب کربن، اکسیژن دهی، ذخیره 
آب در آبخوان هــا، جلوگیری از فرســایش خاک و خیزش 
ریزگرد ها به ویژه در شرق اصفهان اشاره کرد.وی ادامه داد: 
گشت و پایش مستمر برای جلوگیری از قطع درختان تاغ و 
جنگل های دست کاشت شمال و شرق استان اصفهان نیز در 
مناطق اجرا می شود و با اقدامات اطالعاتی انجام شده میزان 
قطع درختان تاغ کاهش یافته و برای جلوگیری از این دست 
موارد تخلف، عملیات برون استانی با همکاری سایر استان ها 

در حال اجرا است.

پرداخــت نکردن حقوق و مزایا بــه نیروهای خدماتی و 
بلیت فروشــان مجموعه جهانی تخت جمشــید در 4 ماه 
گذشته باعث شده که این افراد در بدو ورود رئیس جمهور 
و وزیر میراث فرهنگی به اســتان فارس و تخت جمشــید 
خواستار روشن شدن وضعیت شان باشند.به گزارش ایلنا از 
شیراز  بســیاری از کارگران و بازنشسته ها که از وعده های 
مســئوالن استان خسته شده اند حاال با ورود رئیس جمهور 
به اســتان فارس خواستار رسیدگی به مشکالتشان هستند  
نیروهای خدماتی و بلیت فروشان تخت جمشید امیدوارند با 
ورود رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی به استان فارس و 
پیش  از بازدید از  مجموعه جهانی تخت جمشید در مرحله 
نخست به وضعیت و مشکالت و عدم دریافت مطالبات 4 ماه 
ما رسیدگی کنند.یکی از نیروهای خدماتی تخت جمشید به 
ایلنا می گوید: حدود 4 ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده 
ایم مسئوالن میراث فرهنگی شهرستان مرودشت حدود دو 
میلیون تومان در چهار ماه گذشته به حساب ما واریز کرده 
اند و این در حالیســت که تاکنــون هیچ پولی بابت حقوق 
به حســاب ما واریز نشده اســت.این کارگر در گفت و گو با 
ایلنا با اشاره به اینکه مســئوالن همواره اذعان دارند که به 

دلیل نداشتن بودجه حقوق ما را واریز نمی کنند ادامه می 
دهد: در حال حاضر بسیاری از افراد دیگر از فعالیت خسته 
شــده اند.وی با بیان اینکه بعضی از همکارانمان حتی پول 
خریــد نان هم ندارند می افزاید: متاســفانه در خرید نان و 
مایحتاج زندگی بسیار با مشکل مواجهیم.این کارگر در ادامه 
با اشــاره به اینکه هر بار به سرپرست اداره میراث فرهنگی 
مرودشــت برای حقوق مراجعه می کنیــم بیان می کنند 
که موضــوع پرداخت حقوق را از اســتان و تهران پیگیری 
کرده ایم، ادامه می دهد: اما متاســفانه هنوز هیچ حقوقی به 
حساب ما واریز نشده است.وی با بیان اینکه میزان طلب ما 
از مجموعه میراث فرهنگی حدود ۱۵ میلیون تومان اســت 
می گوید: متاســفانه واریز پول از طریق دولت به حســاب 
شــرکت باعث شده با مشکل مواجه شویم و شرکت هم در 
این میان حق و حقوق ما را دقیق پرداخت نمی کند.وی در 
ادامه با بیان اینکــه از رئیس جمهور و وزیر میراث فرهگی 

درخواست داریم که در سفرش به تخت جمشید مشکالت 
پرداخت حقوق و مزایا ما رسیدگی کند ادامه می دهد: برای 
دریافت حقوق مــان دیگر نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم 

و از مقامات عالی کشور خواستاریم که حال ما را دریابند.
یکی دیگر از کارگران تخت جمشــید هــم می گوید: 
متاســفانه در این شــرایط به هر جا که مراجعه می کنیم 
به هیچ نتیجه ای نمی رســیم.وی در گفت و گو با ایلنا با 
اشــاره به اینکه در موضوع اجاره خانه به شــدت با مشکل 
مواجه شــده ام می افزاید: پول  زیــادی از این طرف و آن 
طرف بابت اجاره  خانه و مخــارج زندگی از دیگران قرض 
کردم در حال حاضر منتظر دریافت حقوق هستم تا حداقل 
بتوانــم قرضم را به دیگــران  بپردازم.این کارگر در ادامه با 
اشــاره به اینکه در تامین مایحتاج زندگی و خرج  فرزندانم 
هم با مشکل مواجه هستم می گوید: هر سری که به اداره 
کل میراث فرهنگی و پیمانکار تماس می گیرم عنوان می 

کنند که تاکنون پولی به حساب شرکت واریز نشده است.
وی با بیــان اینکه تاکنون پیمانکار شــرکت هیچ اقدامی 
جهت واریز حقوق برای نیروها انجام نداده است می گوید: 
نیروهای خدماتی و بلیت فروشان تخت جمشید در دوران 
آقای احمدی نژاد اســتخدام بودند که متاسفانه با روی کار 
آمدن آقای روحانی وضعیت ما به شرکتی و قرار دادی تغییر 
یافت و تا کنون دســت انــدر کاران اقدامی برای پرداخت 
حقــوق انجام نداده اند.این  بلیت فــروش با توجه به اینکه   
مسئوالن در پرداخت حقوق به شدت ما را اذیت می کنند، 
ادامه می دهد:  با این شرایط  مسئوالن انتظار دارند که ما 
بایــد کارمان را به صورت دقیق انجام دهیم و این در حالی 
ست که مسئوالن میراث فرهنگی بعضی از شب ها ما را به 
نگهبانــی می برند.وی با بیــان اینکه در حال حاضر حدود 
4۳ نفر از نیروهای خدماتی و بلیت فروشان تخت جمشید 
هیچ حقوقی دریافت نکرده اند می گوید: متاســفانه نیروها 
از ترس اخراج نشــدن  چیزی نمی گویند.این کارگر خاطر 
نشــان می کند: از رئیس جمهــور و وزیر میراث فرهنگی 
عاجزانه می خواهیم که به مشــکالت عدم پرداخت حقوق 

ما رسیدگی کنند.

مدیر مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان از احیای هشت 
مسیر گردشگری در استان خبر داد.محمدامین ایزدجو در همایش ملی راهکارهای 
احیای صنعت گردشگری در دوران پسا کرونا که با حضور اعضای فراکسیون میراث 
و گردشگری مجلس دیروز در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: تنها سازمان وزارت نیرو 
که واحد گردشــگری دارد، سازمان آب و برق خوزستان است و از آن جا که یکـ  
ســوم آب های شیرین و قابلیت مدیریت کشور در خوزستان متمرکز شده و حدود 
4۰ درصد ســرمایه وزارت نیرو در این کشور است، بنابراین این سازمان، این واحد 
مستقل را تشکیل داده است.به گزارش ایسنا، وی یادآوری کرد: از حدود 2۰ سال 
پیش این ســازمان این ایده را داشــت که از تجهیز کارگاه سدها استفاده بهتری 
داشته باشد که در این زمینه کارهایی انجام شد.ایزدجو ادامه داد: در زمان ساخت 
سد شهید عباسپور و مارون ساختمان هایی که برای اسکان پرسنل در نظر گرفته 
شــده بود به صورت دو منظوره احداث شــدند تا پس از اتمام کار از ساختمان ها 
اســتفاده های دیگری شــود. این کارها برای نخستین بار در کشور اجرا و شهرکی 
احداث شــد که اگر با تجربه امروز به 2۰ ســال قبل برمی گشــتم به طور قطع به 
گونه دیگری عمل می کردم.مدیر مهندســی عمومی و گردشــگری سازمان آب و 
برق خوزستان خاطر نشــان کرد: تجربه 2۰ ساله نشان داد که دولت، بهره بردار و 
حتی ســازنده خوبی برای اماکن گردشگری نیســت و اگر این کار به مردم واگذار 
شــود به مراتب بهتر در این زمینه اقــدام می کنند.ایزدجو اظهار کرد: اکنون تفکر 
تغییر کرده و دیگر به دنبال احداث شــهرک ها با بودجه و امکانات دولتی نیستیم 
و وظیفه داریم، زیرســاخت های احداث این شــهرک ها را فراهم کرده و در اختیار 
مردم قرار دهیم.وی گفت: سال ۹۸ تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان با موضوع بهسازی زیرساخت های گردشگری سدهای خوزستان منعقد شد 
که در قالب آن نیز زیرســاخت های گردشگری در شــهرک های باقیمانده از دوره 
تجهیز کارگاه سدها در ســدهای مارون، شهید عباسپور، مسجدسلیمان و کرخه 
را بهســازی کنیم تا ســپس با مطالعه و برنامه ریزی اقتصادی مجموعه بسته های 
ســرمایه گذاری تولید شود و بازسازی ساختمان ها به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیر مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان همچنین خبر داد: 
بهسازی زیرساخت ها در شهرک گردشگری سدگدار که بزرگترین شهرک در کشور 
محسوب می شود، تقریبا تمام شده و فراخوان عمومی بسته های سرمایه گذاری آغاز 
شده است.ایزدجو بیان کرد: همچنین مطالعه و شناسایی سازه های آبی ـ تاریخی 
خوزستان توسط این سازمان انجام شده است و ۶۱۸ اثر و سازه آبیـ  تاریخی استان 
احصا و شناســنامه دار شده  اند و بالغ بر بیست و چند هزار صفحه سند تولید و در 
اختیار پژوهشگران قرار گرفتند. در این اسناد پیشینه و اهمیت هر اثر و موارد دیگر 
مشخص شده است.وی با بیان این که این کار یکی ـ دو ماه دیگر تکمیل می شود 
نیز اضافه کرد: اکنون در حال بارگذاری این اطالعات در سامانه هستیم تا با کلیک 

روی هر ســازه عالوه بر بازدید مجازی اطالعات آن مشخص شود.مدیر مهندسی 
عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان اعالم کرد: برنامه ریزی اقتصادی 
مدیریت و ســرمایه گذاری سازه های آبیـ  تاریخی و گردشگری خوزستان و طرح 
احیای آن ها از جمله دیگر اقدامات انجام شــده هســتند. در این کار خوزستان به 
چهار پهنه مدیریتی تقسیم و هشت مسیر گردشگری استان احیا شده است.ایزدجو 

ادامه داد: تالش شده تا به جای گردشگری مقصدمحور که سال ها در کشور پیگیری 
می شد، در خصوص گردشگری مسیرمحور کار کنیم زیرا با این کار امکانات در مسیر 
تقسیم و همه مردم در این مسیر از مواهب بزرگ گردشگری بهره مند می شوند.او 
با تاکید بر این که باید با برنامه ریزی و هدفمندســازی توزیع اعتبارات اجرا شود، 
افزود: به طور مثال، در خصوص موارد مختلف، مسیر گردشگری اندیکا بررسی شده 
و اطالعات حاصل شده نیز نقشه راه سازمان مدیریت برای هدایت اعتبارات دولتی 
اســت.وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت ها در مناطق کم برخوردار و 
زمینه سازی نقش آفرینی و مشــارکت جامعه محلی در ترویج گردشگری از دیگر 

مواهب گردشگری مسیرمحور است.

ساالنهیکمیلیاردمکعبآببرایضایعاتکشاورزیهدرمیرود

ضرر هنگفت کشاورزان خراسان رضوی از فساد محصوالت کشاورزی 

خاکدزدیدرشرقاصفهان

نیروهایخدماتیوبلیتفروشانتختجمشیدخواستارحمایتدولتشدند

۴ماهاستحقوقنگرفتهایم

مدیرمهندسیعمومیوگردشگریسازمانآبوبرقاستانخبرداد

احیایهشتمسیرگردشگریدرخوزستان

تخریبخانهتاریخیشیریهمدان
خودسرانهبودهاست

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان همدان گفت: طبق صحبت های انجام شــده با شهرداری منطقه یک، 
مجوزی بابت تخریب این بنای تاریخی عصر پهلوی از سوی این سازمان صادر 

نشده است.
سیده مریم مختاری موسوی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان همدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
از همدان،بیان کرد: طبق گزارشــات یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی 
جداره بیرونی و بخشــی زیادی از شــیروانی خانه دکتر شــیری تخریب شده 
و به ســمت خیابان جهان نما آسیبی وارد نشده اســت.او با بیان اینکه مرمت 
قســمت های تخریب شده به زودی آغاز می شــود، اظهار داشت: کلیه مراحل 
ثبتی این بنا در استان به اتمام رسیده و برای تأییدیه نهایی به وزارتخانه ارسال 
شــده است.این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس مدارک نسبی تخریب بنا از 
ســوی مالک انجام شده است، افزود: طبق صحبت های انجام شده با شهرداری 
منطقه یــک، مجوزی بابت تخریب این بنای تاریخی عصر پهلوی از طرف این 

سازمان صادر نشده است.

اولیننشستاستاندارفارسبدونحضورجمعیاز
سرپرستانکشوریوفعالینرسانههایاستانی

برگزارشد
گروه شهرستانها: اولین نشست اســتاندار فارس با عدم حضور بخشی از 
فعالین رســانه ای و سرپرستان روزنامه های کشوری باعث گله مندی به جا از 
برگزارکنندگان این نشســت شد.ضمن انتقاد بر این امر تاکید میکنیم که کم 
مهری ،  ویا گزینشــی  و سلیقه ای عمل کردن بسیج رسانه کوچکترین تاثیر 
ی در اجرای رســالت و وظایف ما به عنوان مدیران و سرپرســتان روزنامه های 
کشوری در انعکاس اخبار استان و حوزه استانداری فارس بر ما نخواهد گذاشت.
سالن شهید قاضی استانداری فارس، میزبان بخشی از اصحاب رسانه این استان 
بود و اســتاندار فارس در این نشســت با اصحاب رسانه دیدار و گفت وگو کرد؛ 
دیداری که در آن اصحاب رســانه به بیــان دغدغه ها و گالیه های صریح خود 
نسبت به کمبودها و مشکالت این قشر و ارائه پیشنهاداتی برای توسعه استان 
فارس پرداختند که گزیده ســخنان برخی از آنها در این گزارش آمده اســت.
محمدهادی ایمانیه در نخســتین نشست  خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
از اهالی رســانه می خواهم برای توسعه و پیشرفت اســتان در کنار ما باشید 
و کمک کنید تا بتوانیم عمق مشــکالت مردم را احصاء کنیم.وی با اشــاره به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در بهره گیری از ظرفیت جوانان و نخبگان در  
بیانیه گام دوم انقالب و با بیان اینکه حضور پر رنگ رسانه در بین مردم موجب 
امیدآفرینی می شــود، اظهار کرد: احصاء مشــکالت مردم همراه با ارائه نظر و 
پیشنهاد از سوی اصحاب رسانه بسیار می تواند کارگشا باشد و مسؤوالن استان 
هم باید با روی گشــاده و آغوشی باز پذیرای رسانه ها باشند.وی از خبرنگاران 
و صاحبان قلم خواست که فعالیتهای خیرخواهانه موثر و جامعی که در سطح 
اســتان به ویژه مرکز استان توسط ســازمان ها، خیریه ها  و نهادهای مختلف 
انجام  می گیرد،  البته مواردی که واقعیت دارد را رســانه ای کنند.اســتاندار 
فــارس با بیان اینکه حــق نداریم امید کاذب برای مــردم ایجاد کنیم، افزود: 
انعکاس فعالیت های خوب و برتر اســتان، در ایجاد امید و نشاط بین مردم به 
ویژه نســل جوان موثر خواهد بود.ایمانیه اظهار داشت: انعکاس مشکالت مردم 
به بنده توسط رسانه ها همراه با  پیشنهادات، بسیار می تواند کمک کننده باشد 
همچنیــن ایجاد امید واقعی در بین مردم از طریق فعالیت  های خوب و نیکی 
که در استان ما جاری هست، بسیار تاثیرگذار می باشد.وی از رسانه ها خواست 
در احصاء مشــکالت و مطالبات بر حق مردمی با کسی تعارف نداشته باشند و 
هر آنچه الزم شــد به وی یا دفتر و یا روابط عمومی اســتانداری اطالع رسانی 
کنند و جوابیه آن هم دریافت و در صورت نیاز آن را رســانه ای نمایند.محمود 
شبان دبیر انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری فارس نیز اظهار داشت: 
متأســفانه اغلب مدیران از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرند می ترسند و منتقدان 
را دشــمن خود می دانند. می بایست در این زمینه فرهنگ سازی الزم صورت 
بگیرد و  فضای نقد را باز بگذاریم.وی ادامه داد: بخش مدیریت از نداشتن سواد 
رســانه ای ضربه بسیاری دیده اســت و این مسئله موجب شده که مدیران در 
دام سؤاستفاده گر های فضای مجازی بیفتند. لذا باید با برگزاری جلساتی برای 
مدیران اقدام به حل این مشکل کنیم.شبان اضافه کرد: برخی از فعاالن رسانه 
این جمله را مدام تکرار می کنند که »در هر شــرایطی کنار مدیران هستیم« 
در صورتی که این کار یک تخلف رســانه ای اســت و هر خبرنگاری این جمله 
را به زبان بیاورد تخلف کرده است و موجب ایجاد شکاف عمیقی بین رسانه ها 
با مردم خواهد شــد.وی بیان داشت: هیچ خبرنگاری نباید با مدیران پیمان و 
عقد اخوت ببندد مگر اینکه مدیر درســت عمل کند که البته عملکرد مطلوب 
مدیران هم در حوزه وظیفه آنها به شــمار می رود و خبرنگار تنها وظیفه انتقال 
اخبار به صورت واقعی را به عهده دارد.این پیشکســوت عرصه رســانه عنوان 
داشــت: رســالت خبرنگار این است که در کنار مردم باشــد و تمام مسائل و 

رویدادهای خبری را با شفافیت به مردم انتقال بدهد.

رویدادشبهایفرهنگیقشم
درتهرانبرگزارمیشود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
منطقه آزاد قشــم گفت: رویداد شب های 
فرهنگی جزیره با هدف معرفی فرهنگ، 
آداب، رســوم و جذابیت های گردشگری 
این منطقه به هم میهمان در ســرزمین 
اصلــی از 2۸ تــا ۳۰ مهرمــاه جاری در 
تهران برگزار می شــود.حامد بی آزار در 
گفت و گو با ایرنا افزود: ۱۵ هنرمند قشمی در قالب یک گروه فرهنگی-هنری 
به عنوان ســفیران فرهنگ، ادب و هنر قشــم در تهران حضور پیدا می کنند.
وی ادامه داد: نمایش 2۰ قطعه عکس از زیبایی های جزیره قشــم که توســط 
عکاســان حرفه ای بومی تهیه شــده، یکی از برنامه هایی است که در شب های 
فرهنگی قشم اجرا می شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم 
تصریح کرد: ارائه نقشــه کلی جزیره قشم با تمام اطالعات گردشگری از جمله 
ســایت های دیدنی، اطالعــات اقامتگاه های بومی و هتل ها بــه مردم از دیگر 
بخش های این رویداد اســت.وی افزود: اجرای عود نوازی به عنوان موســیقی 
بومی جزیــره، نقش حنا و ارائه نمایشــگاهی از ابزار و وســایل قدیمی مورد 
استفاده در منطقه با هدف شناخت تاریخ فنی مردم قشم از جمله بخش هایی 
است که در رویداد شــب های فرهنگی پیشبینی شده است.بی آزار ادامه داد: 
ایجاد دکور حجله برای تماشــاگران و امکان تهیه عکس در این مکان ســنتی 
نیز در این رویداد اجرا می شــود.وی اظهار کرد: همچنین غرفه صنایع دستی 
در این رویداد پیشبینی شده است تا مخاطبان عالوه بر آشنایی با نحوه تولید 
برخی از صنایع سنتی قشم، امکان خرید این تولیدات را داشته باشند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم افزود: اولین محلی که این رویداد در 
آن اجرا می شود مجتمع معین مال در میدان آزادی تهران است که فضایی ۶۰ 
هزار متر مربعی با 2۰۰ باب مغازه دارد.وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود 
در نیمه دوم سال که با سرد شدن هوا و تاریکی زودهنگام مواجه خواهیم بود، 
این مکان انتخاب شد تا از نظر حضور مخاطب مشکلی وجود نداشته باشد.بی 
آزار ابراز کرد: این رویداد فرهنگی از ساعت ۱۷ بعد از ظهر تا 2۱ شب در این 
مجتمع برگزار می شود که بهترین زمان ممکن از نظر حضور مخاطب است.وی 
افــزود: هم اکنون چند مجتمع تجاری دیگر در تهران نیز آمادگی خود را برای 
میزبانی از رویداد شب های فرهنگی قشم اعالم کرده اند که سعی می شود عالوه 

بر پایتخت در دیگر کالن شهرهای کشور نیز این رویداد اجرا شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی منطقه آزاد قشم ادامه داد: امید است با 
برگــزاری این گونه رویدادها و پس از رفع مشــکالت و محدودیت های مربوط 
به کرونا، قشــم به عنوان مقصد گردشگری هموطنان انتخاب شود.جزیره قشم 
با مســاحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ســال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم 
دولت به 2 بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی 
با مســاحت یکهزار و 2۰۰ کیلومتر تقسیم شــد.پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد 
جهانــی، انتقال تکنولوژی پیشــرفته به منطقه، جذب ســرمایه های خارجی، 
تربیت نیروی انســانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای 
ارزی از جمله هدف های ایجاد منطقه آزاد قشــم است.شهرستان قشم شامل 
جزیره های قشــم، هنگام و الرک با ۱۵۰ هزار نفــر جمعیت از تنگه هرمز به 
موازات سواحل اســتان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ 

کیلومتر در آب های خلیج فارس گسترده شده است.

اخبار کوتاه

آگهیتحدیدحدودعمومی
در اجرای ماده ۱4 قانون ثبت تحدید حدود امالک واقع در شهرستان تکاب به ترتیب شماره پالک فرعی به  شرح زیر بعمل خواهد آمد.

۱- ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف است( به شماره پالک ۷۱۰۶ فرعی از ۶۷۵ فرعی از یک اصلی واقع در شهرستان تکاب بخش 
۱۶ مراغه آقای محمدسلیم عزیزی فرزند عبداله به ش م ۳۸۵۹2۵2۹۷۶ در روز شنبه مورخه ۱4۰۰/۰۸/22 ساعت ۱2 ظهر  

2- ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف است( به شماره پالک ۱۰۶۵۳ فرعی از ۸۷۹ فرعی از یک اصلی واقع در شهرستان تکاب بخش 
۱۶ مراغه آقای یوسف محسنی همپا فرزند محمد به ش م 2۹4۹4۰2۵۷۷ در روز شنبه مورخه ۱4۰۰/۰۸/22 ساعت ۱2 ظهر  

در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
داشته باشند در صورتی که هریک از صاحبان امالک در محل حضور نداشته باشند تحدید حدود مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین به عمل خواهد آمد و مهلت اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 2۰ قانون ثبت اسناد و امالک تا سی روز پس از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود است و مطابق ماده ۸۶ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک به مرجع ذیصالح قضایی دادخواست تقدیم و گواهی آن را به اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان ارائه نماید و 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به ادره ثبت محل 
تسلیم نماید اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادامه داده و سند صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰۷/24 
اقدام کننده: بایگان ثبت تکاب ابوبکر حسن زاده

اعالممفقودی
برگ سبز سواری هاچ بک کوئیک رنگ مشکی متالیک مدل ۱4۰۰ 

m۱۵/۹۱۰22۱۷  شماره موتور
  nas۸4۱۱۰۰m ۱۰۹۵۶۰۳ )vin( شماره شناسایی

شماره پالک ایران 4۰- ۸۵۵ ص۳۱ 
متعلق به شکراله عسگر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

محمد طلوعی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تکاب 

 
آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری

کمیســیون تشــخیص موضوع ماده 12 قانون شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل بایر )ب-ا-ی-ر( اعالم نموده است لذا باتوجه به عدم دسترسی به مالکین و 
به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند در صورت اعتراض به نظریه صادره 

اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه به صادره قطعی است.
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