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گروه اجتماعی – فهیمه جهازیان: پنح ســال و نیم از 
فاجعه آتش گرفتن و فرو ریختن ســاختمان پالســکو در 
تهران می گذرد، فاجعه ای که می توانست زنگ خطر را برای 
عموم مسئوالن به صدا درآورد و نشان دهد که فاجعه چقدر 
نزدیک است. از آن زمان سخنان زیادی درباره ایمن سازی 
ساختمان ها بیان شده است و اگرچه تمرکز در این باره در 
پایتخت بوده اســت، اما در عمل هیچ اتفاقی نه در پایتخت 
و نه در سایر شهرســتانها در این خصوص رخ نداده است. 
واقعیت این است که نه تنها ساختمان های قدیمی در اقصی 
نقاط کشــور ایمن نیستند بلکه متاســفانه ساختمان های 
زیادی هم در کشور ســاخته شده اند که در آنها متاسفانه 
استاندارد ساخت رعایت نشــده و آنها هم می توانند باعث 

بروز فاجعه شوند، اتفاقی که روز گذشته در آبادان افتاد. 
روز گذشــته انتشار خبر فروریختن بخشــی از ساختمان 
تجاری 10 طبقه آبادان موســوم بــه متروپل یک بار دیگر 
فاجعه ای شــبیه به پالسکو را در این شهر محروم رقم زد. 
اگر چه این ســاختمان به طور کامل فــرو نریخت اما آوار 
شدن بخشــی از آن باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از 
شهروندان آبادانی شد. طبق گفته اهالی، شدت این حادثه 
به قدری بود که ســاختمان های اطراف به شدت لرزید. این 
حادثــه همچنین به تعــدادی از خودروهایی که در محل 

حاضر بودند خسارت وارد کرده است. 
احسان عباسپور، فرماندار آبادان در ساعات اولیه وقوع این 
حادثه  بابیان اینکه آمار دقیقی از تلفات درحال حاضر وجود 
ندارد، اظهار کرد: ســاختمان درحال ســاخت بوده است و 
احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی و ازدحام 

منطقه را دارد.
مدیر عامل هالل احمر خوزستان هم در این خصوص گفت: 
طبق ارزیابی های اولیه ســاختمان مجاور بنایی که ریزش 
کرده نیز شرایط پایداری ندارد. تمهیداتی انجام شده و وارد 
فاز عملیاتی شــده ایم و با توجه به اینکه خیابان منتهی به 
منطقه عریض نیست مردم همکاری کرده و راه را باز کنند. 
ســاختمان مجاور طبق گزارش های اولیه، در حال ساخت 
است و از لحاظ ایمنی شــرایط پایداری ندارد و تمهیداتی 

برای آن نیز باید اندیشیده شود.
وی در همــان ســاعات اولیه اعالم کرد کــه طبق ارزیابی 
تیم های هالل احمر و گزارش های رسیده از شاهدان عینی 

حداقل ۸0 نفر زیر آوار گرفتار هستند.
همچنین در پی این حادثه پیمانکار و مالک ســاختمان به 
دســتور دادستان ویژه آبادان بازداشــت شدند.  همچنین 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که شهردار آبادان که 
در محل حاضر شــده با خشــم مردم روبرو شده و محل را 

ترک کرده است. 
بررســی همین اخبار منتشر شده نشان می دهد که در این 
فاجعــه هم باید پای اهمال کاری و قانون شــکنی را دید. 
اینکه این ســاختمان 10 طبقه در منطقه ای شــلوغ و با 
وجود خیابان تنگ ســاخته شــده ، آن هم به گونه ای که 
قبل از پایان ســاخت، ریزش کرده است، نشان می دهد که 
هیچ استانداردی در ساخت آن رعایت نشده است . بعضی 
از افراد محلی در فضای مجازی نوشــته اند که از یک سال 
هشــدارهایی درباره ناایمن بودن و غیر استاندارد بودن این 

ساختمان داده می شد اما توجهی به آن نشده است. 
بــروز چنین فاجعه هایی، لزوم برخورد قاطع را با ســاخت 
وســازهایی که بدون رعایت اســتاندارد و گاهــی با زد و 
بندهای غیرقانونی ساخته می شود، بار دیگر تاکید کرد. به 
نظر می رســد نحوه بررسی قضایی این موضوع و تسریع در 
صدور حکم قاطع متخلفان از قانون و اطالع رســانی آن به 
مردم می تواند روند چنین ســاخت و سازهایی را در کشور 

کاهش دهد.  
نکته دیگر اینکه محمدباقر قالیباف که در زمان فرو ریختن 
پالسکو، شهردار تهران بود ولی زیر بار هیچ تقصیری در این 
ماجرا نرفت، اینک رئیس مجلس شده است و حداقل انتظار 
از او این اســت که با توجه به تجربه تلخ پالسکو، الاقل به 
تصویــب قانونی در این زمینه اقدام کند. اما مجلس هم در 
دو سالی که از عمرش گذشته نشان داده که دنبال مسائل 
مهمتــری مثل محدود کردن فضای مجازی و تغییر ندادن 

ساعت رسمی و این قبیل مسائل است!

ساختمان تجاری 10 طبقه متروپل فرو ریخت 

فاجعه پالسکو؛ این بار در آبادان 
همدان، مشهد و کرمان؛ ۳ شهر تاریخی از دست رفته

مشــاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان کرد: اگر دانش 
امروز را داشتیم و شــهرهای تاریخی را در اولویت قرار می دادیم، امروز مشهد، 
کرمان و همدان از دست نرفته بود.محمدحسن طالبیان در آیین نکوداشت یک 
سده فعالیت های باستان شناسی در مجموعه هگمتانه، با اشاره به اینکه کارهای 
ثبت جهانی این مجموعه ارزشمند در حال انجام است، بیان کرد: در سال های 
گذشته در این مجموعه اشکاالت و موانعی ایجاد شده که باید رفع شوند و این 
موضوع در دست پیگیری است. وی ادامه داد: منظور از همدان تنها تپه هگمتانه 
نیست بلکه کل شهر همدان باارزش است و پرونده ثبت جهانی »منظر تاریخی، 
شهری هگمتانه تا همدان« نشان دهنده ارزش یکپارچه همدان است.  طالبیان 
اضافه کرد: میراث ملموس مانند ارزش های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و میراث 
ناملمــوس مانند رویدادها، خاطرات، زبــان، رفتار و فرهنگ همدانی همگی در 
پرونده فوق می گنجد که نشــان از ارزشمند بودن همدان دارد و باید حفاظت 
شوند.  وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از بناها و آثار تاریخی در طول سالیان 
قبل دچار بی برنامگی شــده اســت، تصریح کرد: اگر در گذشته دانش امروز را 
داشــتیم پرونده ثبت جهانی یک اثر ۲۴ ســال معطل نمی ماند چراکه میراث 
جهانی یک اصالت اســت.  مشــاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر دانش امروز را در گذشته داشتیم باید به 
ســمت شهرهای تاریخی می رفتیم و اگر این شهرها را در اولویت قرار می دادیم 

امروز مشهد و کرمان و همدان از دست نرفته بود.

منظر تاریخی هگمتانه تنها گزینه ایران
 برای ثبت یونسکو

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: پرونده ثبت 
منظر تاریخی هگمتانه تنها گزینه ایران برای ثبت جهانی در ســازمان یونسکو 
است.علی مالمیر در آیین ثبت گنبد علویان در فهرست سازمان علمی و فرهنگی 
جهان اسالم )آیسســکو( گفت: پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه در 
ســازمان یونسکو به عنوان تک سهمیه کشور به استان همدان اختصاص یافته 
است.او گفت: گنبد علویان به عنوان میراث جهان اسالم از بین پنج اثر معرفی 
شــده کشــور انتخاب و به ثبت رســید؛ گنبد علویان همدان به همراه پنج اثر 
دیگر از کشــورمان در جمع آثار میراث جهان اســالم قرار گرفت.پارسال پنج 
اثر فرهنگی و تاریخی ثبت شــده در فهرست میراث جهان اسالم شامل »گنبد 
علویان همدان«، »منظر فرهنگی قلعه الموت«، »مجموعه آرامگاهی شیخ احمد 
جام«، »مجموعه تاریخی بســطام« و »منظر فرهنگی ماسوله« به ثبت رسید.

مالمیر گفت: پرونده این آثار با هماهنگی کمیســیون ملی آیسســکو ایران به 
دبیرخانه این کمیسون ارسال شده است.

بنیاد برکت حامی کولبران و سوخت بران
 7 استان کشور

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام امسال راه اندازی 3 هزار و 500 طرح اشتغال 
را برای کولبران و سوخت بران در دستور کار دارد.محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد 
برکت ضمن بیان این مطلب افزود: راه اندازی 3 هزار و 500 طرح اشــتغال زایی 
اجتماع محور برای کولبران و سوخت بران در مناطق محروم و روستایی 7 استان 
کشور در برنامه های ســال 1۴01 قرار دارد.ترکمانه تصریح کرد: راه اندازی این 
3 هزار و 500 طرح اشــتغال زایی اجتماع محور ایجاد فرصت های کســب و کار 
برای 10 هزار و 500 نفر را به شــکل مســتقیم و غیرمستقیم به دنبال خواهد 
داشــت.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، کولبران و ســوخت بران در استان های 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
کرمان و فارس جزو جامعه مخاطبان هدف ایجاد اشــتغال هســتند.وی درباره 
میزان سرمایه گذاری برای اجرای طرح های اشتغال ویژه کولبران و سوخت بران 
نیز توضیح داد: حجم کل سرمایه گذاری برای راه اندازی این 3 هزار و 500 طرح 
اشــتغال  بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد ریال اســت.ترکمانه در تشریح عملکرد 
پیشــین بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی برای کولبران و سوخت بران گفت: تا 
پایان سال 1۴00 نزدیک به ۸ هزار طرح اشتغال زایی با ظرفیت ۲۴ هزار شغل 
مســتقیم و غیرمستقیم برای کولبران و سوخت بران در مناطق محروم و کمتر 

برخوردار کشور راه اندازی شده است.

اخبار کوتاه

مدیر ســالمت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشــاه با اشاره به پیگیری رفع 
آلودگی پســاب کارخانه خمیرمایه اسالم آبادغرب، گفت: بوی بد ناشی از پساب 
این کارخانه واقعا نگران کننده است.  امیر کرمی درخصوص اقدامات انجام شده 
جهت رفع مشــکل بوی بد ناشی از پســاب کارخانه خمیر مایه اسالم آبادغرب، 
اظهار کرد: چندین ســال از راه اندازی کارخانه تولید خمیرمایه اسالم آبادغرب 
می گذرد و بوی بد ناشی از پساب این کارخانه زندگی مردم  شهرستان را مختل 
کرده و اگر از نزدیکی این کارخانه عبور کنیم، بوی نامطبوع متساعد شده از این 
واحد تولیدی بســیار آزاردهنده است.وی گفت: در سال های گذشته همکاران ما 
در مرکز بهداشــت شهرستان اسالم آبادغرب در این خصوص مکاتبات الزم را با 
فرمانداری و محیط زیســت انجام دادند و منجر به تعطیلی و پلمب کارخانه در 
چند سال گذشته شد.کرمی ادامه داد: با توجه به بیولوژیک بودن سیستم تصفیه 
فاضالب اسالم آباد غرب، سازمان محیط زیست اجازه ریخته شدن پساب کارخانه 
خمیر مایه را به دلیل وجود مواد شــیمیایی در آن و اشــکاالتی که در تصفیه 
فاضالب خانگی شهرستان ایجاد می کند، نمی دهد، بنابراین پساب این کارخانه و 

تمام واحد های شهرک صنعتی اسالم آباد غرب به فاضالب شهری ریخته نشده و 
در کانال های حفر شده در طبیعت رها می گردد.

وی عنوان کرد: متاســفانه علیرغم مکاتبات انجام شده تا کنون این مشکل حل 
نشــده و با راه اندازی مجدد این کارخانه در سال گذشته، بوی بد ناشی از عدم 
تصفیه پســاب آن موجب گالیه مردم شهرستان شــده است.کرمی ادامه داد: در 
این خصوص تذکرات الزم از ســوی مرکز بهداشت اسالم آباد غرب به مسئوالن 
کارخانه داده شــده که دلیل بروز این مشــکل را از کار افتادن  سیستم تصفیه 
پســاب داخلی عنوان و اظهار داشتند سیستم تصفیه خریداری شده و به زودی 
از گمرک ترخیص و مورد اســتفاده قرار خواهد شد.وی افزود: این موضوع اخیراً 
در کارگروه رفع موانع تولید در اســتانداری مطرح و تا پایان تیرماه به مدیرعامل 
کارخانه خمیرمایه اسالم آباد غرب فرصت داده شد تا استانداردهای محیط زیستی 
را رعایت و میزان آلودگی این کارخانه را تا حد مجاز و استاندارد پایین بیاورد و 
سیستم تصفیه خانه که ســفارش داده شده را نیز در اسرع وقت نصب کند، در 
غیراینصورت از فعالیت این کارخانه جلوگیری  خواهد شد.کرمی تصریح کرد: با 

این حال، بوی بد ناشی از پساب کارخانه خمیر مایه اسالم آباد غرب واقعا نگران 
کننده اســت و یک تهدید زیست محیطی محســوب می شود و درخواست ما از 
مسئوالن استان این است که هر چه سریعتر اقدامات مداخله ای الزم جهت رفع 

این مشکل صورت گیرد.

رئیس جهادکشاورزی خراسان جنوبی با طرح این پرسش 
که چرا باید اســتانی که تولید کننده پشــم اســت ، این 
محصــول را وارد کند؟ گفت: باید تولید پشــم و نخ را در 
اســتان برای تهیه فرش و پارچه به مرحله ای برسانیم که 
حتی صادر کننده این محصول باشــیم و معیشــت مردم 
در حوزه کشــاورزی و دامداری را افزایش بدهیم.کشاورزی 
در استان اشــتغال زا است اما درآمد زا نیست پس باید به 
سمتی برویم که بتوانیم از این راه درآمدزایی کنیم.مهدی 
جعفری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشــت: بیشتر 
از ۲0 سال اســت که خراسان جنوبی با خشکیدگی روبرو 
است. سال به ســال میزان ذخایر آبی استان رو به کاهش 
اســت و این کاهش ذخایر زیر زمینی باعث شــورتر شدن 
آب شــده به طوری که الگوی کشــت نیز باید متناسب با 
این موضوع تغییر پیدا کند.وی افزود: در چند ســال اخیر 
خراســان جنوبی متناســب با ظرفیت میزان آب به سمت 
گیاهان کم آب بر، کشت گلخانه ای و گیاهان دارویی پیش 
نرفته ایم که هم آب کمتری و هم ارزش تولیدی و اقتصادی 
باالتری داشته باشیم، متاسفانه این زمینه تاکنون کم کاری 
کرده ایم.رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان خراسان 
جنوبی ادامه داد: کشاورزی استان از زراعی به باغی تبدیل 
شــده و امروز این موضوع مشکالت دامداران را دو چندان 
کــرده  و به همین دلیل چاه هایی که از آب آن برای علوفه 
کاری استفاده می شد و اراضی کشاورزی که به علوفه کاری 
اختصاص داشــت امروز تبدیل به درخت کاری شده است. 
با این اتفاق باعث شــدیم علوفه مورد نیاز دامداران در خود 
اســتان تولید نشــده  و توازن کار بخش کشاورزی  استان  

بهم  بخورد.
وی اضافه کرد: ســال های گذشته دولت متناسب با صدور 
پروانه برای پرواربندی یا دامــداری، مجوز چاه های علوفه 
کاری را نیز صادر کرده اســت. امــا چاه های علوفه کاری و 
زمین های کشــاورزی که مردم در اختیار داشــتند تبدیل 
به باغ شــده اند و به همین دلیل دام ها نمی توانند از مراتع 
خشک و فقیر تغذیه کنند. از طرفی خشکسالی ها  هم باعث 
شــده که مراتع ما به قهقرا برونــد و ذخایر علوفه ای داخل 
مراتع به شدت کم شده  و جمعیت دامی استان کاهش پیدا 
کند.جعفری با بیان اینکه برای آینده خراسان جنوبی باید 
فکری کرد ،افزود: جمعیت دامی باید متناسب با مراتع باشد 
یا اگر قرار است بیشــتر از ظرفیت مراتع دامپروری داشته 
باشیم باید علوفه بیشتری تولید کنیم. به طور مثال امسال 
متناسب با ظرفیت دامی که داریم و نیاز به واحدهای پروار 
بندی مان ۲ هزار هکتار از اراضی مان  را به کشت قراردادی 

ذرت علوفه ای اختصاص دادیم که این اولین بار اســت که 
کشت قراردادی آن هم در حوزه علوفه برای دام های استان 
انجام می شــود. قراردادها در حال انعقاد اســت و کشت ها 
هم از  خرداد ماه در اســتان آغاز می  شوند. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی خراســان جنوبی بیان کرد: اگر بتوانیم در 
خود استان علوفه مورد نیاز دام ها را تهیه کنیم دیگر نیازی 
از  افغانستان و استان هایی از جمله سیستان و بلوچستان، 
خوزستان و همدان نداریم تا کاه مورد نیاز را وارد کنیم اما 
متاسفانه فعال به واردات کاه نیازمندیم تا بتوانیم  دام های مان 
را از وضعیت کمبود نهاده های دامی نجات بدهیم.وی ادامه 
داد: در کنار تهیه نهاده های دامی باید پشــتیبانی امور دام 
هرچه سریع تر فعال شود که درخواستش را به وزارت جهاد 
کشاورزی ابالغ کرده ایم. از این رو وزارت خانه  برای خرید 
دامپــرواری و مازاد باید هر چه زودتر وارد عمل شــود که 
مردم برای فروش دام های شان با مشکل مواجه نشوند. در 
حوزه ارزش افزوده و فرآوری دام ها به دنبال این هستیم  که 
بتوانیم یک پاالیشگاه لبنیاتی در استان احداث کنیم. چرا 
که در اســتان روزانه حدودا از 135 تن تولید شیر تنها 35 
تن آن در اســتان وارد کارخانجات لبنیاتی می شود و 100 
تن از این شــیر تولیدی به اســتان خراسان رضوی و برای 
یکی از کارخانه های معروف تولید لبنیات ارســال می شود 
که متاسفانه این کارخانه هر 3 ماه یک بار پول دامداران را 

می پردازد که نارضایتی دامداران را به دنبال دارد.
جعفری گفت: در زمینه تولیدات طیــور و مرغداری ها در 
سطح ملی دارای نشــان و آوازه ایم و روزانه 1۴0 تن تولید 
گوشــت گرم مرغ را داریم که ۴0 تن آن در داخل اســتان 
مصرف می شــود و 100 تن دیگر را به استان های معین از 
جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و گاهی به خراسان 
رضوی ارســال می کنیم که هم اکنــون عمده مصرف مرغ 
خراســان جنوبی در سیستان و بلوچستان است. وی ادامه 
داد: در حوزه تخم مرغ نیز استان دارای نشان است و روزانه 
90 تن تخم مرغ در خراسان جنوبی تولید می شود که 30 
تن آن در اســتان مصرف و 60 تن دیگر را به اســتان های 
معین ارســال می کنیم. هم اکنون با توجه به هدف مندی 
یارانه ها جهاد کشــاورزی برای اینکــه تولید ضربه نخورد 
توجه ویژه ای به موضوع سرمایه در گردش کرده که بتوانیم 
هر چه ســریع تر در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهیم. 
ضمن اینکه پی گیر هستیم که بتوانیم نهاده مورد نیاز برای 
دامداران را در خود اســتان مهیا بکنیــم که اگر مرغدار و 
دامداری نتواند نهاده مورد نیــازش را یک جا بخرد بتواند 
به مــرور خریداری کند و ضرری در ایــن حوزه متوجه او 

و تولیدش نشــود. رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان 
خراسان جنوبی افزود: هم اکنون مهم ترین مسئله ای که باید 
به آن توجه کنیم تولید اســت. مصرف را می شود مدیریت 
کرد اما تولید اگر امروز با خدشــه ای مواجه شود نمی توان 
کاری کرد. به طور مثال اگر امروز درمرغداری هایمان جوجه 
ریزی نشــود در ۴5 روز آینده با مشکل روبه رو می شویم و 
تولید مرغ نخواهیم داشــت. همچنین اگر برای دام هایمان 
اقدام مناســبی انجام ندهیم ، تا ســال دیگر گوشت قرمز 
نخواهیم داشت. اینها مواردی است که در کشاورزی برنامه 

محور است و بر اساس برنامه ها باید اقدام شود.
جعفری عنوان کرد: کشــاورزی در خراسان جنوبی باید به 
ســمت گیاهان دارویی و محصوالت گلخانه ای پیش برود. 
گلخانه ها در خراسان جنوبی باید در اولویت کار  قرار بگیرد 
که البته ما این نوع کشت را در اولویت کارمان قرار داده ایم. 
۸00 نوع گیاهــان دارویی و مرتعی داریم. آب، هوا و اقلیم 
اینجا برای بســیاری از گیاهان دارویی زراعی شده مناسب 
اســت و با کیفیت خوبی تولید می شوند. مثال آویشنی که 
در این اســتان وجود دارد شاید با این کیفیت و مرغوبیت 
در هیچ کجای کشور وجود نداشته باشد. به دلیل اختالف 
دمایی که در بین روز و شــب وجود دارد ماده موثره ای در 
داخل گیاهان دارویی افزایش پیدا می کند و این گیاهان را 
نســبت به دیگر مناطق کشور متمایز کرده است.وی گفت: 
11 نــوع محصول گیاهان دارویی ویــژه و دارای مزیت در 
اســتان داریم که بــه دنبال چرخه تولیــد این محصوالت 
هستیم. در خراسان جنوبی 11 شهرستان داریم و برای هر 
شهرستان حداقل یک محصول گیاهی را در نظر گرفته ایم 
که محصول ویژه هر شهرســتان را وارد چرخه تولید کنیم. 
با توجه به اینکه 3۸ هزار خانوار خراســان جنوبی در حوزه 
زرشک معیشــت می کنند  باید فرآوری این محصول را در 
اولویت کارمان قرار بدهیم. از تمامی دســتگاه های حمایتی 
از جملــه بنیاد برکت، ســتاد اجرایی بنیاد مســتضعفان 
اســتمداد طلبیده ایم که ما را در ایــن زمینه یاری کنند. 
برای محصوالت زراعی اســتان انبار و سردخانه کم داریم 
که می طلبد ســرمایه گذار در این حوزه ها ورود پیدا کند و 
زیر ساخت های الزم را متناسب با برنامه های آینده مان در 

استان پیش ببریم.
جعفری عنوان کرد: ظرفیت مرزی ظرفیت بســیار خوبی 
است که می توان از آن استفاده کرد که البته تاکنون کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت. در حوزه توریسم کشاورزی 
بزرگترین باغ کشــاورزی خاورمیانه را در خراسان جنوبی 
داریم. باغ زرشکی که دانه های قرمزش منظره بسیار زیبایی 

را ایجاد می کند، می تواند توریسم کشاورزی را در این حوزه 
جذب کند. همچنین در حوزه زعفران و درختان عناب که در 
حین دست دادن محصول نقش زیبایی بر روی شاخه های 
شــان می بندند. همچنین گل نرگس که ماندگاری زیاد و 
عطر خوبی دارد و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان این 
گل هستند.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
افزود: برای حل مشکل آب در حوزه کشاورزی باید بر روی 
ســامانه های نوین آبیاری در کشور کار می کنیم و در حال 
حاضر مقام اول اجرای ســامانه های نوین آبیاری در کشور 
را داریم اســتان باید به سمت میزان مصرف آب را کاهش 
بدهیم. چرا که به غیر از این راهی نداریم. اگر در این حوزه 
غفلت کنیم آیندگان ما را که نمی بخشــند هیچ همه نوار 
مرزی خالی از ســکنه خواهد شد و آبی برای مصرف باقی 
نخواهد ماند. جعفری گفت: در اســتان 7 هزار رشته قنات 
داریم و رتبه اول کشــور را در این حوزه به خود اختصاص 
داده ایم. دانش بومی استان بر پایه قنات بوده اما متاسفانه در 
حال حاضر بســیاری از قنات های خراسان جنوبی در حال 
خشکیدن و از مدار خارج شــدن است. رئیس جمهور  در 
سفرشــان به اســتان وعده داد  قنات ها باید احیاء شوند و 
مبلغ قابل توجهــی را  در این حوزه اختصاص داده که  در 
حال حاضر قنوات زیادی  در دست احیا و بازگشایی است.
وی عنوان کرد: طرح جدیدی را تحت عنوان آبخیز تا جالیز 
را در استان در دست بررسی داریم و برای اجرایی شدن این 
طرح  دولت مبلغ قابل توجهــی دولت را تخصیص داده و 
حوزه بسیج سازندگی هم راهبریش را برعهده گرفته است. 
این طرح تنها راه نجات اســتان در حوزه کم آبی است که 
حتما باید اجرا شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی بیان کرد: سازه ها و گابیون ها، بندهای خاکی و آب 
باید در استان مهار شوند. همچنین جلوی سیالب ها بسته 
شود و استخرهایی باید ایجاد شوند. قنوات ها باید بازگشایی 
و در داخل اراضی کشــاورزی لوله گذاری شود. سامانه های 
نوین آبیاری باید در داخل زمین های کشــاورزی اجرا شود. 
در کل همه این موارد در حوزه  آبخیز تا جالیز باید تعریف 
شــوند.جعفری افزود: خراسان جنوبی اســتانی پهناور اما 
خشک اســت. چرا که میزان بارندگی در این استان بسیار 
کم اســت و راهی جز اجرای طرح آبخیز تا جالیز را نداریم. 
قبل از امســال بارندگی خوب بود و ما امیدوار شدیم و بعد 
از ســال بارندگی نداشتیم و هرآنچه قبل از سال برای مان 
امید ایجاد کرده بود بعد از ســال به بــاد رفت. نمی توانیم 
تنها به نزوالت آسمانی چشم داشته باشیم و باید طرح های 

آبخیزداری را در استان اجرایی کنیم.

بوی بد پساب کارخانه خمیرمایه اسالم آبادغرب نگران کننده است

رئیس جهادکشاورزی خراسان جنوبی:

با اقدامات نابجا توازن بخش کشاورزی را در خراسان جنوبی برهم زدیم

مدیرکل محیط زیست اســتان قزوین گفت: 
طبق نمونه بــرداری صورت گرفته از آب های 
زیرزمینی اطراف سایت پســماند محمد آباد 
آلودگی مشــاهده نشــد؛ اما باتوجه به حجم 
شــیرابه ها تضمینی وجود ندارد که در آینده 
آب های زیرزمینی آلوده نشــود و آبخوان های 
ما به شــدت درحال تهدید هستند.به گزارش 
خبرنگار ایلنا در قزوین، مهران شــنتیایی در 

نخســتین جلســه کارگروه نظارت و پیگیری 
حقوق عامه که پیش از ظهر امروز در ســالن 
جلســات دادگستری استان برگزار شد، گفت: 
نیروگاه شــهید رجایی درصورت پوشش صد 
درصدی روزانه شش و نیم میلیون لیتر مازوت 
می ســوزاند که میزان گوگرد آن بین ۲.5 تا 3 
درصد است و در نتیجه احتراق آن آلودگی هوا 
را در پی خواهد داشــت و برخالف تذکرات و 

مصوبه شورای عالی امنیت ملی این روند هنوز 
ادامه دارد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین ادامه داد: 
نیروگاه در سال گذشته در تابستان و بهار هم 
مازوت می ســوزاند و اخیرا بخش بخار هم به 
صورت 100 درصد از مازوت استفاده می کند، 
خطوط مازوت نیروگاه ها در خیلی از استان ها 
با پایان زمســتان پلمب می شود اما در قزوین 
شاهد این روند نیستیم و باید شرایط پیگیری 
شــود.  وی بیان کرد: البته بــا پیگیری های 
صورت گرفته از امروز میــزان مازوت کاهش 
پیدا می کند و باید تا پایان خرداد این میزان به 
صفر برسد و خط مازرت تا پایان خرداد پلمب 
شــود و الزم است مسئولین مربوط موضوع را 
پیگیری کنند.شــنتیائی درباره سایت پسماند 
محمد آباد گفت: طرح اولیه بر اساس ۲50 تا 
300 تن زباله بوده که در حال حاضر با حدود 
700 تن زباله همخوانی ندارد و باید مطالعات 

جدید بر اساس این وضعیت انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
قزوین هم در این جلســه درباره اهمیت مرتع 
داری و تاثیــر کــوچ بر آن اظهــار کرد: کوچ 
موضوعی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد 
و در همین راســتا 15 جلســه آموزشی برای 
کوچ نشــینان برگزار شده است.محسن قاسم 
زاده ادامه داد: بــا پایش های صورت گرفته از 
153 روســتا 7 فقره تخلف به مراجع قضایی 
ارجاع شده، همچنین با اقدامات یگان حفاظت 
از ورود 35 گلــه دام از اســتان های مجاور به 

قزوین جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: باید رویکرد ما نســبت به مراتع 
تغییر پیــدا کند، چرا که مراتــع صرفا محل 
تعلیف دام ها نیســت و گیاهان دارویی هم در 
این مناطق رشد می کند.در این جلسه مسئول 
نیروگاه شهید رجایی به بیان علت های استفاده 
از ســوخت مازوت و کاهش ســهمیه گاز این 

نیروگاه پرداخت.مسئول شرکت گاز هم درباره 
اختصاص ســهمیه گاز و پیگیری های صورت 
گرفته د سطح ملی نکاتی را بیان کرد.وضعیت 
سایت پسماند محمدآباد یکی دیگر از دستور 
جلســاتی بود که در این نشست مورد بررسی 
قرار گرفت و این موضوع مطرح شد.سرپرست 
معاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی استاندار 
قزوین هم در این جلســه گفت: اســتانداری 
موظف اســت نحوه عمل دستگاه های اجرایی 
را رصد کنــد و در صورت قصور تذکرات الزم 
را ارائه دهــد و وضعیت را کنترل کند و ورود 
دستگاه قضا باید در آخرین مرحله قرار گیرد.
ابوالحســن کبیری ادامه داد: اشــکالی که در 
مجموعه وجود دارد و میراث دولت قبل است 
این اســت که نظارتی بر مســئولیت ها وجود 
نــدارد اما با اهتمام دولت جدید و مســئولین 
جدید این موضوع مورد توجه جدی قرار دارد و 
باید انجام وظایف مسئولین زیر ذره بین باشد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین خبر داد 

تهدید آبخوان های قزوین با سایت پسماند محمد آباد

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دســتور مواد 1 و 3 قتون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/۲0 ملک متقاضی که در 
هفت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض وی محــرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به شــرح ذیل آگهی می گردد ۲75 فرعی از ۴5 اصلی واقع در قریه تازه آباد حوزه ثبت 
ملک چالوس مربوط به علی قربانی میانرودی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت ۲71/66
مترمربع خریداری مع الواســطه از رضا خداپرست مالکیت رسمی لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
اییــن نامه مربوطه این که در دو نوبت به فاصله 10 روز از طریق این روزنامه و محلي 
اکثر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیت است تا در صورتی که انجام نفع 
به ازای اعالم شــده اصرار داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد ویا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالک 
می نماید و صدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است 
برابر ماده 1۲ این نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قد اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
شده واحدت ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب در 
اولین نوبت اگهی وتحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند ونسبت به 
امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 
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فراخوان عمومی 
اجرای طرح بازار روز هفتگی در شهر مهدیشهر

شــهرداری مهدیشهر در نظر دارد نسبت به راه اندازی روز بازار 
اقدام نماید لذا از تمامی متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت ثبت 
نام و تشــکیل پرونده از مــورخ 1401/03/07 به مدت دو هفته به 

دفتر شهردار مهدیشهر )آقای عباس اروئی( مراجعه نمایند.
هدف اجرای طرح: ساماندهی دستفروشان و جلوگیری از استقرار 

در معابر عمومی 
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی شناسنامه تمام صفحات
فتوکپی کارت ملی

فیش آب یا برق یا تلفن محل سکونت
دو قطعه عکس ۴*3


