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هر چه کاشتیم ،خشک شد

شرایط دامداران و کشاورزان طبس از بحران هم گذشته است

دامداران و کشاورزان استان خراسان جنوبی و به خصوص
شهرستان طبس با مشکالت زیادی روبه رو هستند که نیاز
به حمایتهای جهاد کشــاورزی دارد .بسیاری از دامداران
طبســی دامهای شان را فروخته و در حاشیه شهرها برای
ســیر کردن شــکم خود و خانوادههای شــان یا به خرید
وفروش ضایعات مشغولند و یا کارگری میکنند.به گزارش
خبرنــگار ایلنا ،دامداران و کشــاورزان خراســان جنوبی
نیز همانند اکثر اســتانهای کشــور در پی خشکسالی با
مشــکالت زیادی روبه رو شده و ضرر و زیانهای زیادی را
متحمل شدند .دامداران مجبورند دامهای خود را به قیمت
بســیار پایین و یا مدت دار یعنی  12تا  15ماهه بفروشند
و هیچگونه حمایتی از ســوی جهادکشاورزی و امور دام از
آنها نشده و بانک معوقات این افراد را مورد بخشودگی قرار
نداده است.حسین ایلخانی یکی از عشایر شهرستان طبس
در این باره به ایلنا ،گفت :شــرکت تعاونی در شهرســتان
طبس نهادههای دامیرا توزیع نمیکند و از عشایر حمایتی
متاسفانه نمیشود .مشکل دیگر ما وامهای عشایریاند که
در بحران خشکسالی سال گذشته کشاورزان وام  10درصد
از صندوق توســعه ملی دریافت کردند و امســال به دلیل
زیانهایی که این کشاورزان داشــتند نتوانستند بپردازند
تمامیحسابهای حساب ضامنان را مسدود کردهاند.
ایلخانی ادامه داد :بانک به کشاورزان طبسی اعالم کرده که
هر چه سریع تر معوقات شان را بپردازند و بخشش معوقات
شــامل وامهای  18درصد به باال میشود و این بخشودگی
وامهای صندوق توســعه ملی را در بر نمیگیرد .مکاتباتی
از هیــات وزیــران و دیوان عالی کشــور و بعد از آن نامه
هیــات وزیران را به بانک ارائه دادیم که برای بخشــودگی
معوقات بود اما قبول نکردند .با بخشــداری ،فرمانداری و
نماینده شهرســتان طبس مکاتبه کردیم که آنها نیز اعالم
کردند باید این مشــکل از سوی مســئوالن کشوری حل
شــود.وی گفت :دامداران طبســی حاضرند حتی دامهای
شــان را به صورت مدت دار  12تا  15ماهه و در مواردی
حتی تا دو ســال بفروشند .آن هم دامداری که در شرایط
خشکســالی خوراک دامش را به هزار ســختی تهیه کرده
است.این دامدار عنوان کرد :امسال هر کیلو جو را  12هزار
و پانصد تومان میخریم که همین جو را سال گذشته بین
 4هزارو  500تا  5000تومان خریداری میکردیم .پارسال
برای دامهایم  200میلیون تومان هزینه کردم که با 100
میلیون تومان ضرر آنها را فروختم.
اسماعیل روزبه یکی از کشاورزان شهرستان طبس نیز در
ادامه به خبرنگار ایلنا ،گفت :طبس با توجه به اینکه کویری

واز نظر آب و هوایی خشک است به همین دلیل دامداری
و کشــاورزی در اینجا کار بســیار سختی بوده و تنها عرق
وطن پرســتی ما را در اینجا نگه داشــته است .در  2سال
اخیر در بخش کشــاورزی و دامداری خسارتهای زیادی
ما متحمل شــدیم.این کشاورز افزود :در شهرستان طبس
بارندگی به شــدت کاهش یافته و طوفان و بادهای ســرد
قبل از عید نوروز باعث شــد همه بذری که کاشته بودیم و
تازه میخواست جوانه بزند نابود شود .بیشترین محصوالت
جو و گندم در این شهرســتان نابود شــدند .ماشین آالت
کشــاورزی به شدت افزایش قیمت پیدا کردهاند و قطعات
آنها بسیار گران شده اند و روغن موتور بسیار گران شده و
به شدت بی کیفیت هستند که باعث نابودی ماشین آالت
کشاورزی میشوند.این دامدار ادامه داد :سال گذشته هزار
دام داشــتم و بیش از یک و نیــم میلیارد برای آنها هزینه
کــردم که موقع فروش کمتــر از  400میلیون تومان آنها
را فروختم .وقتی نهادههای دامیگران میشــود مجبوریم
خوراک دام مــان را کاهش دهیم .از طرفی هم کارخانهها
برای ســودجویی مــواد دیگری را در خــوراک دام قاطی
میکنند تا ســودجویی کنند که این کارشان باعث مرگ
و میر دامها و خسارتهای جبران ناپذیری برای دامداران
میشــود.وی گفت :اگر کشاورزی یک میلیون تومان ضرر
کنــد صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی به او  50هزار
تومان میدهد .در منطقه شیب طبس طبق آمار امور دام

 ،بیش از  70هزار دام ســبک در این منطقه بود اما اکنون
تعداد دامهای این منطقه به  7هزار تا هم نمیرسد .همه
اهالی این منطقه دامهایشان را فروخته و به حاشیه شهرها
رفتهاند و تنها با یارانــه و کمک نهادهای حمایتی زندگی
میکنند.
دبیر نظام صنفی کشــاورزی نیز در ایــن باره به خبرنگار
ایلنا گفت :متاســفانه خشکســالی امان تمامیکشاورزان
و دامداران شهرســتان طبس را بریده اســت .نه تنها این
شهرستان بلکه اکثر مناطق استان با مشکل مواجهند80 .
الی  90هزار بهره بردار بخش کشاورزی در خراسان جنوبی
با مشکل دست و پنجه نرم میکنند .طبس امسال کمترین
میزان بارندگی را داشت .اســتمرار خشکسالی به قصهای
تکراری در شهرســتان تبدیل شده که متاسفانه در اولین
ماه ســال هم ادامه داشــت و هیچگونه بارندگی نداشتیم.
مســعود رضا بندگی ادامه داد :مراتع مان به شدت فقیرند.
هم اکنون دامداران برای دامشــان به مشکل برخورده اند.
گرانی نهادههای دامیدامداران را بالتکلیف گذاشته است.
دولت و وزارت جهاد کشــاورزی اعالم نمیکند که با این
قشر زحمت کش و متضرر چه کار میخواهند بکنند .اینکه
آیا میخواهند نهاده دامیرا به شــکل یارانهای به دامداران
بدهند یا خیر؟ بندگی بیان کرد :در طبس شــیر کیلویی
 6هــزار تومان اســت که زیر همین قیمت هــم از دامدار
میخرند .یونجــه کیلویی بیش از  7هــزار تومان و کاه

کیلویــی  6هزار و  800تومان اســت در صورتی که این
قیمتها اصال برای دامدار به صرفه نیست و ضرر میکند.
دامدار و عشایر خراسان جنوبی توان کار دیگری را نداشته
و نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند .دامدار سراغ دارم
که  15ماه پیش دامش را به وعده  15ماهه فروخته و بعد
که سررســیدش شــده و پولش را طلب کرده به او گفتند
بیا و دامت را ببر.دبیر نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان
طبس ادامه داد :ما از دولت حمایت میخواهیم .تشکلها
و شرکت تعاونی عشایری هستند که میخواهند با حداقل
اســتفاده برای دامداران کاه بخرند و به شهرستان طبس
حمل کنند ولی وسلیه حمل ونقل ندارند.
وی گفــت :دولت و وزیر جهاد کشــاورزی باید بدانند که
شرایط دامداران و کشاورزان خراسان جنوبی فوق بحرانی
و به مراتب از استانهای دیگر بدتر است و چهارمین استان
کم بارش کشــور است .به دامداران تسهیالت برای خرید
علوفه بدهند که بتواننــد دامش را نگه دارد .فقر مراتع به
وفور قابل مشــاهده است و ســقط جنین در بین دامهای
ماده بسیار زیاد شده است .دامداری به نظام صنفی مراجعه
کرد و گفت که  250دامیکه دارد تنها چهل تا بره و بزغاله
زاییده اند که همانها هم دارند تلف میشوند.بندگی اضافه
کرد :خواسته مردم طبس برای نگهداری دام شان داشتن
جو اســت در حدی که همان میزان را نگهداری کنند نه
اینکــه به آنها اضافه کنند .پیشــنهاد میکنم که مدیریت
بحــران اســتانداری پای کار بیاید و از مراتــع ما بازدید و
ی گندم و جوی شهرســتان بر اثر خشکســالی
ببیند تمام 
سبز نشده خشک شده است .اگر دامدار نباشد مردم مواد
مورد نیاز غذایی شان را از کجا تامین خواهند کرد .با روند
کندی که دولت در پیش گرفته است شرایط را برای مافیا
مهیا میکند و هرچقدر دولت کمک نکند آنها خوشحال تر
میشوند .مسئوالن از شعار دست بکشند و پای کار بیایند.
وی گفت :حدودا  2هزار تن جو یارانه ای و مدت دارد برای
عشایر و دامداران شهرستان طبس میخواهیم که بتوانیم
دام را نگه داریم .همانطور که گفتم ترتیبی اتخاذ شــود و
تســهیالتی را در بخش دام ،کشاورزی و در جهت خرید
علوفه بدهند که دامدار بتوانــد دامش را نگه دارد.بندگی
افزود :پشــتیبانی امور دام بیاید و دام مازاد ما را بخرد و
پای کار باشد .تســهیالتی برای خرید تانکر سیار آبرسانی
در نظر بگیرند که بتواند به دامها آب برســانند و چاهها را
الیروبــی کنند 90 .هزار بهره بردار در بخش کشــاورزی
و دامداری اســتان خراسان جنوبی درگیر مشکالت زیادی
هستند و این رقم شوخی نیست.

لزوم استفاده از آب شیرینکن در سیستان و بلوچستان ضروری است
با توجه به طرحهای پیشنهادی برای تامین آب در شمال
سیستان و بلوچســتان ،لزوم استفاده از آب شیرینکن در
منطقه ،بیشتر از گذشته است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،لکزاییان مدیر آب و
فاضالب شهرستان زهک گفت :طرحهایی از جمله انتقال
آب از دریای عمان و همچنین استفاده از آب چاههای ژرف
برای شــمال سیستان و بلوچســتان مطرح است که لزوم
استفاده از آب شیرینکن در منطقه را حتمیکرده است.او

گفت :معموالً برای نمکزدایی آب شور دریاها و یا آبهای
لب شور ســفرههای آب زیرزمینی از دستگاه آب شیرین
کن استفاده میشود.
لکزاییــان گفــت :آبهای ســطحی ناشــی از روانآب و
ســیالبها که ازطریق رودخانه هیرمنــد وارد ایران وچاه
نیمهها میشوند ،شیرین بوده و نیاز به نمک زدایی ندارند.
مدیر آب و فاضالب شهرســتان زهک گفت :درخصوص بو
و طعم نامطبوع آب مخازن چاه نیمه در فصل گرم ســال،

الزم به ذکر اســت که از تابستان ســال  ۱۳۹۵منابع آبی
چاه نیمههای سیستان ،بخصوص چاه نیمه شماره یک که
محل برداشــت آب روستاهای سیستان است ،دچار پدیده
بلوم جلبکی شــده و بو وطعم آب ایــن منبع آبی مهم به
دلیل رشد بیش ازحد جلبکها ،نامطبوع گردید ،اما سازمان
محیط زیست و شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی این
آب را مورد بررســی قرار دادهاند و اعالم کردند که کیفیت
آب ،هیچگونه مشکل بهداشتی ندارد.

عــاوه بربلوم جلبکی ،رشــد بیــش ازحد گیاه ســنبله
پرطاووســی که مــردم محلی آن را گیــاه گاک مینامند
که در چاه نیمههــا میتواند بر کیفیت آب این منابع آبی
تاثیــر منفی بگذارد.او گفت :برای حذف و کاهش بو وطعم
نامطبوع آب در فصل تابســتان ،در سال جاری در تصفیه
خانه زهک ،سیســتم ازن زنی پیش بینی شــده است که
تــا حدود زیادی معضل بو وطعــم نامطبوع آب را برطرف
کرده است.

همه سواحل کشور سنددار میشوند

رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور گفت :پس از
صدور ســند برای جزایر ،جنگلها و رودخانههای کشــور
برای ســندار کردن ســواحل اقــدام میکنیم.به گزارش
خبرنگار مهر ،حســن بابایی در جلســه شــورای حفاظت
حقوق بیت المال در ســنندج اظهار کــرد :دوره تحول و
تعالی در قوه قضائیه شروع شده و از زمان آیت اهلل رئیسی
شروع شده بود و اکنون تداوم دارد.وی افزود :معاونین قوه
قضائیه در ایام ماه مبارک رمضان در  ۱۵۶مســجد تهران
در جمــع مردم حضور پیدا کردند و همین روند در  ۲هزار

صدور سند  ۱۸۰هکتاری برای دریاچه زریوار

مسجد سراسر کشــور با حضور مسئوالن واحدهای ثبتی
انجام شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره
با صدور سند منطقه آزاد تجاری کیش اعالم کرد :در آینده
نزدیک سند مالکیت همه مناطق آزاد صادر میشود.بابایی
خاطرنشــان کرد :جزایر  ۱۴گانه با برش استان هرمزگان
دارای ســند شــدند و همه رودخانههای کشور نیز دارای
سند شدند.
وی با اشــاره به صدور سند برای دریاچه ارومیه و دریاچه
زریوار افزود :در آینده نزدیک همه سواحل کشور نیز دارای

سند میشوند و باید به سمت تثبیت مالکیت و صدور سند
حرکت کنیم.معاون قوه قضائیه تصریح کرد :اقشار مختلف
مردم در حال آشــنایی با سیاســتهای تعالی قوه قضائیه
هستند لذا باید وضعیت موجود زمینهای کشاورزی حفظ
شده و از خردشدن زمینها جلوگیری شود.
بابایی خاطرنشان کرد :چون اراضی سند ندارند زمینه فساد
ایجاد میشــود و در این راســتا بر این باوریم که مدیران
و دســتگاههای اجرایی که در مسیر سنددار شدن اراضی
سنگ اندازی کنند با افراد سودجو همراه هستند.وی افزود:

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان
گفت :خیزش گرد و خــاک با توجه به وزش
تندبادهای شدید در استان اصفهان و به ویژه
نیمه شــرقی اســتان پیشبینی شده است.
منصور شیشــه فروش در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اشــاره به پیش بینی هواشناسی استان
اصفهان مبنی بر وزش باد شدید ،خیزش گرد
و خاک ،کاهش کیفیت هوا ،کاهش دید افقی
در استان اصفهان از دیروز بعدازظهر تا اواخر
امروز اظهار داشــت :این پدیدهها را بیشتر در
نیمه شــرقی ،مناطق مرکزی و جنوبی استان

هیچ زمینی نباید بدون هویت باشد و ما باید در کردستان
در بافت حاشــیهای و روستاها ســند صادر کنیم چون با
صدور ســند در روند مقاوم سازی منازل روستایی تسریع
ایجاد میشــود .بابایی اظهار کرد :باید رفع مشــکل مردم
در حــوزه امالک و اراضی در اولویت قرار گیرد و معتقدیم
استان کردستان جزو استانهای پیشرو در خصوص صدور
اسناد اراضی کشــاورزی خواهد بود.در پایان این جلسه از
ی دریاچه زریوار مریوان با وسعت  ۱۸۰هکتار
سند رســم 
رونمایی شد.

نســبت به رعایت اصول ایمنی در ترددهای
جادهای ،اجتنــاب از فعالیــت کوهنوردی و
چرای دام در مناطق مرتفع توســط دامداران
و عشــایر ،اســتحکام بخشی به ســازههای
موقت و ناپایدار المانهای شــهری و جادهای
و تأسیسات کشــاورزی در برابر تندباد مورد
توجه باشد.
شیشــه فروش تصریح کــرد :عوامل امدادی
در اســتان اصفهان در حالت آماده باش برای
خدمت به افراد آســیب دیــده احتمالی و هر
گونه حادثه دیگری هستند.

امام جمعه دیّر با اشــاره بــه وضعیت کنونی قطعی آب در
این شهرستان گفت :حدود  ۷۰درصد از مشترکین در این
روزها به صورت سهمیهبندی و نوبتی در ساعات مختلف روز
آب دارند و در ســاعتهای دیگر دچار قطعی آب میشوند.
حجتاالسالم سید علی حسینی درگفتوگو با ایسنا درباره
اصالح شــبکه آبرســانی به دلیل فرســودگی و مشکالت
بیمارســتان این شــهر اظهار کرد :حدود  ۸۰درصد از آب
شرب استان بوشــهر از استانهای همجوار تأمین میشود
و باتوجــه به خشکســالیهای اخیر ،اســتانهای همجوار
دچار کمآبی شــدهاند که به همین خاطر باید چاره دیگری
برای تأمین آب شهرســتان اندیشیده شود.وی اضافه کرد:
در ســالهای اخیر نصب آبشبرینکن و استحصال آب از
دریا نیز مطرح شده است که اقداماتی هم در استان صورت
گرفت ،با این حال در شهرســتان دیر هنــوز این موضوع
عملیاتی نشده اســت.امام جمعه دیّر در ادامه صحبتهای
خود در مورد خطبههای نماز جمعه هفته گذشــته گفت:
هم در مورد آب شــرب و هم در مورد مشکالت مربوط به

قطعی آب گریبانگیر  ۷۰درصد از مشترکین در د ّیر

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی کشور
گفت ۳.۵ :درصــد از جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد به
آفت مبتال شدهاند.
بــه گزارش مهر ،علــی نقی حیدریان افــزود :جنگلهای
بلوط کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان و فارس به دو آفت
جوانه و برگ خوار بلوط گرفتار شــدند.به گفته حیدریان
در کهگیلویــه و بویراحمد  ۸۷۰هــزار هکتار جنگل بلوط
وجود دارد که  ۳.۵درصــد آن به آفت جوانه خوار و برگ
خوار مبتال شدند.
وی یــادآور شــد :جنگلهای بلوط قســمت شــمالی و

معاون حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور:

بیمارستان در خطبههای نماز جمعه بنده مطالبی را عنوان
کردم .نکته مهم در مورد آب شــرب َدی ِر این اســت که با
توجه به قدمت شــبکه آبرســانی ،حدود  ۳۵درصد از آب
تخصیــص یافته هدر میرود چرا که لولهها فرســوده بوده
و این آب به دســت مردم نمیرســد .از ســوی دیگر اگر
بعضی از محلههای شــهر نیاز به پمپاژ آب داشــته باشند
به علت باال رفتن فشــار هنگام پمپاژ ،شکســتگیهایی در
لوله ایجاد میشود.حجتاالسالم حسینی با اشاره به تأمین
آب شــرب شهرستان از چاههای محلی گفت :از حدود ۱۵
حلقه چاههایی که قب ً
ال آب شــرب دیر از آن تأمین میشد
چیزی حدود  ۶حلقه هماکنون در مدار آبرسانی است و بقیه
چاهها به علت شوری یا خشک شدنشان دیگر قابل استفاده
نیســتند .عالوه براین حدود  ۷هزار کنتور در شهرســتان
خراب اســت و بــه همین علت میزان مصــرف آب خانوار
مشخص نیست و برای همین مشکالتی در این زمینه ایجاد

شــده که به علت نبود کنتور نو جهت تعویض ،این موضوع
قابل اصالح نبوده اســت.وی با اشــاره به وضعیت کنونی
قطعی آب در این شهرستان تصریح کرد :حدود  ۷۰درصد
از مشترکین در این روزها به صورت سهمیهبندی و نوبتی
در ســاعات مختلف روز آب دارند و در ســاعتهای دیگر
دچار قطعی آب میشــوند که در این بین برخی به خاطر
نداشــتن منبع ذخیره آب دچار مشــکالتی هستند .برای
همین مسئولین باید به سه موضوع احداث آبشیرینکن،
تعمیر شــبکه آبرســانی و اصالح کنتورها اهتمام بیشتری
داشته باشند.امام جمعه دیر در مورد مشکالت بیمارستان
شهرستان خاطر نشان کرد :احداث بیمارستان دیر از سال
 ۶۸کلید خورد و در ســال  ۷۰عملیات اجرایی آن متوقف
شد و از سال  ۷۱بنده در برنامههای مختلف و در سالهای
مختلف ایــن موضوع را مطرح نمودم ،ولــی این در حالی
بود که عملیات اجرایی ســاخت بیمارستان چیزی حدود

 3/5درصد از جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد به آفت مبتال شدهاند
سردسیری کهگیلویه و بویراحمد به آفت جوانه خوار بلوط
و جنگلهای بلوط گرمسیری این استان به آفت برگ خوار
بلوط دچار شــدند.معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان
منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور افزود :در ســال قبل
اقدامات الزم برای مبــارزه با این آفتها در حدود  ۸هزار
هکتار از جنگلهای بلوط کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.
وی گفت :برای این اقدام گسترده و نجات جنگلهای بلوط

هماهنگیهای الزم در کهگیلویه و بویراحمد با اســتاندار
انجام شــده و در  ۲۰روز آینده که بایــد عملیات مبارزه
با این آفت آغاز شــود ،اقدامــات الزم با همکاری و تعامل
تمام دستگاهها و تشکلهای مردم نهاد در سه دوره انجام
خواهد شد.
حیدریان بیان کــرد :در منطقه گرمســیری کهگیلویه و
بویراحمد با تالش بســیار که در سال جاری و آینده انجام

حوض آبانبار روستای کهک گرمسار
ثبت میراث ملی شد
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی استان
ســمنان گفت :حوض انبار روستای کهک شهرســتان گرمسار در فهرست میراث
ملی ثبت شــد.آقای یغمائیان گفت :اثر تاریخی -فرهنگی حوض آبانبار روستای
کهک واقع در  ۸کیلومتری جنوب گرمسار ،ساخته شده در دوره قاجاریه به شماره
 ۳۳۵۱۷در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید .این اثر تاریخی در واقع حوض
سرپوشــیدهای با گنبد پلهای مدور به ارتفاع  ۶.۳۰متر و قطر  ۷.۳۰متر اســت که
دارای چهار درگاه ورودی بوده اســت.مصالح به کار رفته در حوض آب انبار خشت
خام و آجر اســت و این بنا هم اکنون کاربری خود را از دســت داده اما با تغییراتی
جزئی میتوان کاربریهای امروزی به آن اختصاص داد.

شورای شهر ارومیه نیمه تعطیل شد
هشتم اردیبهشت ماه سال جاری فرماندار ارومیه خبر تعلیق  ۵نفر از اعضای شورای
شــهر ارومیه را اعالم کرد ولی با گذشت  ۱۷روز از این تعلیق هنوز مراسم معارفه
اعضای علی البدل برگزار نشده است.به گزارش ایلنا،هشتم اردیبهشت ماه سالجاری
غالمحســین عماری طی مصاحبه ای اعالم کرد؛ کیفر خواســت  ۵نفر از اعضای
شورای اسالمیشهر ارومیه صادر و طبق حکم معاون دادستان این اعضا حق حضور
در جلســات شورا را ندارند و  ۵نفر از  ۷عضو علیالبدل به ترتیب آرا جایگزین این
اعضا میشــوند .پس از گذشــت  ۱۷روز از تعلیق  ۵عضو شورا تا به امروز مراسم
معارفه اعضای علیالبدل برگزار نشــده و شورای شهر ارومیه بصورت نیمه تعطیل
درآمده و جلسات شورای شهر برگزار نمیشود.توماج وحید افشار،سخنگوی شورای
شهر ارومیه در خصوص تاخیر معارفه اعضای علی البدل شورا اظهار داشت :پس از
طی مراحل قانونی و بعد از حکم تعلیق اعضای اصلی شورا مقرر شده اعضای علل
البدل جایگزین اعضا اصلی شــده و مراسم معارفه برگزار شود .وی ادامه داد :بیش
از  ۲هفته هیچ گونه اقدامیدر خصوص معارفه اعضای علل البدل به شــورا انجام
نشده و جلسات شورا طی این مدت برگزار نشده و شهروندان سردرگم هستند که
مطالبات خود را جهت رســیدگی پیگیری کنند .وی گفت :بنابراین از فرمانداری
محترم درخواست میشود در راســتای رسیدگی به امورات شهروندان و همچین
پیشبرد اهداف و مدیریت شهری ابالغیه اعضای جدید شورای شهر ارومیه را صادر
کنند.وحید افشار خاطرنشان کرد :استاندار آذربایجانغربی نیز پیگیر آخرین وضعیت
شــورای شــهر در خصوص معارفه اعضای جدید و تعیین تکلیف وضعیت شورای
تعلیق شده است.

 ۱۶اثر صنایع دستی خراسان رضوی
نشان مرغوبیت دریافت کردند

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت ۱۶ :اثر از
هنرمندان استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی یا نشان مرغوبیت صنایع دستی
شــدند.به گزارش خبرگزاری مهر ،جواد موســوی اظهار کرد ۵۶ :اثر از هنرمندان
خراسان رضوی به مرحله نهایی داوری ششمین دوره ُمهر اصالت ملی صنایع دستی
راه یافــت که  ۱۶اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی یا نشــان مرغوبیت صنایع
دستی شد.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی خراسان رضوی
افزود :ششمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی با حضور مدیر کل توسعه
و ترویج وزارت میراث فرهنگی و کارشناســان صنایع دســتی استانهای خراسان
رضوی ،خراســان شمالی و خراسان جنوبی در مشــهد برگزار شد که در این دوره
 ۱۲۷اثر از سه استان داوری شد و از این تعداد  ۳۶اثر در مجموع مهر اصالت ملی
دریافت کردند.وی ادامه داد :آثار هنرمندان خراسان رضوی در رشتههای زیورآالت
سنتی ،سنگ تراشی ،نساجی سنتی ،فرتبافی ،دوختهای سنتی ،ملیله ،نمدمالی،
ســازهای سنتی ،سفال و سرامیک در این دوره داوری شد و در پایان  ۱۶اثر واجد
شــاخصهای الزم برای اخذ مهر اصالت ملی اعالم شد.موسوی گفت :همچنین از
اســتان خراسان شمالی  ۳۷اثر در این نشســت داوری شد که در پایان به  ۱۱اثر
در رشتههای دستبافتهای داری ،سازهای سنتی و دوختهای سنتی نشان مهر
اصالت ملی داده شد.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان
رضوی افزود ۱۷ :اثر از استان خراسان جنوبی نیز در این نشست مورد داوری قرار
گرفت که از این تعداد  ۹اثر نشان ملی دریافت کرد.وی بیان کرد :داشتن نوآوری،
خالقیت ،استفاده از مواد اولیه طبیعی و توجه به حفظ محیط زیست از شاخصهای
مورد نظر در داوری این آثار بوده است.

استاندار آذربایجان غربی:

پیشبینی خیزش گرد و خاک در اصفهان
شــاهد خواهیم بود .وی افزود :بر این اساس
شکستن درختان فرسوده ،آسیب به سازههای
موقت و اختالل در تــردد خودرویی در نیمه
شرقی استان را خواهیم داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با
بیان اینکه افزایش شــاخص آلودگی هوا برای
اصفهان و مناطق صنعتی اســتان برای امروز
پیش بینی شــده است ،ابراز داشت :از این رو
توصیه میشود گروههای حساس از تردد غیر
ضرور در شهر خودداری کنند.
وی گفت :همچنین توصیه میشود شهروندان
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جبران عقب ماندگی بخش معادن آذربایجان غربی
نیازمند کار جهشی است

اســتاندار آذربایجان غربی گفت :عقب افتادگی موجود در بخش معادن استان را با
روال عادی نمیشود جبران کرد بلکه باید کار جهشی را در دستور کار داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در آئین امضای
تفاهم نامه  ۶۰هزار میلیارد ریالی توسعه معادن استان با شرکت ایمیدرو با اشاره به
عقب افتادگیهای بیش از چهار دههای این اســتان در حوزه سرمایه گذاری بویژه
در بخش معادن اظهار کرد :برای بهبود این وضعیت ،باید کار جهشی به عنوان یک
ضرورت اجتناب ناپذیر صورت گیرد.استاندار آذربایجان غربی گفت :تکلیف دولت به
آذربایجان غربی برای ایجاد رشد اقتصادی  ۹درصدی در بخش معدن بسیار مهم و
نشان دهنده نگاه خوب دولت سیزدهم به این استان است.معتمدیان با بیان اینکه
ما نیز باید برای تحقق این امر با همه توان وارد شویم تا ضمن ارتقای رتبه استان،
اشتغال جوانان را نیز شاهد باشی ،اظهار کرد :بهترین و بزرگترین معادن پلی متال
در آذربایجان غربی قرار دارد و حتی در برخی موارد ،رتبه یک منطقه را نیز یدک
میکشیم ولی کار قابل قبولی تاکنون در این حوزه انجام نشده است.
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سندرسمی(نوبت اول)

برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوســیله مشــخصات امالک در دونوبت به
فاصله ۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد .درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها
ازتاریخ الصاق درمحل تامدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و
گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول

 ۵۰درصد پیشــرفت داشــت .در نهایت در سال  ۸۶زمین
دیگری برای بیمارستان در نظر گرفته شد ،ولی حدود ۱۰
سال ،تا سال  ۹۶احداث بیمارستان به خاطر تحریمها طول
کشید .بنده به خاطر اینکه بیمارستان آب ،برق ،گاز و تلفن
نداشــته و نواقصی از نظر کادر درمان و تجهیزات داشــت
در مراســم افتتاحیه آن شــرکت نکردم و دلیل آن را نیز
بعدا ً بــه مردم گفتم.وی تصریح کرد :از ســال  ۹۶تاکنون
در مورد نواقص بیمارستان خصوصا تجهیزات و پزشک در
حال پیگیری هســتیم تا پزشکان عمومیو بیهوشی بهویژه
پزشکان طرحی در این بیمارستان اضافه شوند .مشکل دیگر
شرکتی بودن بســیاری از نیروهای دیگر بیمارستان است
و نکته اینجاســت که درآمد بیمارستان کفاف هزینهها را
نداده و به همین خاطر حقــوق این عزیزان عقب میافتد.
حجتاالســام حسینی ادامه داد :به نظر میرسد با تبدیل
وضعیت این نیروها مشــکالت موجود حل شده و با توزیع
عادالنه پزشکان بهویژه نیروهای طرحی بتوانیم شاهد حل
شدن کامل مشکالت شهرستان باشیم.
خواهد شــد آفت برگ خوار بلوط کنترل میشــود.معاون
حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور از تشــکلهای مردمی ،دهیاریها ،طبیعت دوستان
خواست برای این اقدام بزرگ پای کار آمده و تالش کنند
تا این آفت را ریشهکن کنیم.
حیدریان در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به مبارزه با
آفت برگ خوار و جوان خانه بلوط در کهگیلویه و بویراحمد
افزود :در خصوص اعتبارات ملی و اســتانی برای مبارزه با
این آفت در کهگیلویه و بویراحمد مشــکلی وجود ندارد و
تخصیص الزم انجام داده خواهد شد.

اعتراص سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نیست.
 -1ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی بنــام آقای رحمن حاجی میرزائی فرزند علی شــماره
شناســنامه  ۱۱۷۲صادره ســنندج کد ملی  ۳۷۳۰۸۶۳۱۸۵تحت پالک  ۱۰۴۷فرعی از ۲۷۴۹
اصلی بخش  ۳ســنندج به مســاحت  ۱۱۰۴۷مترمربع که از نســق آقای علی حاجی میرزائی به
آدرس سنندج روستای باباریز

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۲/۲۴ :

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۳/۸ :

بهنام قباد -رئیس ثبت منطقه یک سنندج

آگهی دعوت مجمع عمومیعادی بطور فوقالعاده شرکت سینا
گچسمنان(سهامیخاص)

مثبوت به شماره  ۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۸۳۹۷

بدینوســیله در راســتای اجرای مفاد مادتین ۳۰و ۵۲اساسنامه شرکت سینا
گچ ســمنان (ســهامیخاص) مبنی بر دعوت مجامع عمومیبه اطالع کلیه
سهامداران محترم میرســاند که مجمع عمومیعادی بطور فوقالعاده برای
تعیین اعضای اصلی علیالبدل هیات مدیره برای مدت دوسال و تعیین بازرس
اصلی و علیالبدل برای مدت یک ســال در ساعت  ۱۸عصر روز چهارشنبه
 1401/3/4به آدرس سمنان ،مومنآباد ،کیلومتر ۱۴جاده فیروزکوه ،شرکت
سینا گچ تشکیل میگردد شایسته است جهت پیشبرد اهداف شرکت و اتخاذ
تصمیم ،تمامیســهامداران بهمراه اصل و کپی خوانای کارت ملی حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومیعادی به طور فوقالعاده:
 -۱تعیین اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره برای مدت ۲سال
 -۲تعیین بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال
رئیس هیات مدیره شرکت سینا گچ سمنان
محمد مومنآبادی

