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گرمسار تنها شهرستان دارای رودخانه دائمی در 
استان سمنان است، اما بیشترین مشکالت آب 
را نیز در کنار شهرهای شاهرود و سمنان دارد 
که بخشی از علل این امر بی برنامگی مسئوالن 

است.
به گزارش مهر، در سال های اخیر به دلیل عدم 
بازدهی مناسب انتقال آب شرب از طریق کانال 
سیمین دشت، پس از احداث سد نمرود، پروژه 
انتقال آب شرب گرمسار از محل سد نمرود از 
طریق لوله مورد توجه قرار گرفته است یکی از 
مشــکالت شهرستان گرمسار در زمینه تأمین 
منابع آب پایدار، آن اســت که ســد نمرود در 
اســتان تهران قرار گرفته و این موضوع تأمین 
آب شهرســتان های گرمسار و آرادان را دشوار 

می کند.
نیمه کاره ماندن پروژه »بی او تی« از چند سال 
قبل نیز مزید بر علت خشکسالی گرمسار شده 
اســت هر چند اجرای طرح های انتقال آب و 
جنبه نظارتی در مســیر اجــرای طرح انتقال 
آب در دســتور کار وزارت نیرو قــرار دارد اما 
بایــد اقدامی فوری در این زمینه انجام شــود. 
همچنین آب آشــامیدنی شهر گرمسار توسط 
تصفیــه خانه به ظرفیت اســمی ۲۲۰ لیتر در 
ثانیه تأمین می شود که منبع آب خام خود را 
از حبلــه رود دریافت می کند اما مردم مطالبه 
اجرای درست و سریع طرح ها را دارند. در این 
گزارش نگاهی به طرح های آبرســانی گرمسار 
داریم که متأسفانه به صورت کامل اجرا نشدند.
پروژه آب رسانی از بند انحرافی سیمین دشت 
به گرمســار موســوم به »بی او تــی« با ۳۲ 
کیلومتر طول مســیر خط انتقال آب از سال 
۹۳ با قرارداد ۱۸ ماهه کلنگ زنی و آغاز شده 
بود که تاکنون به طور کامل تکمیل نشده است.
با هــدف بهبود کیفیــت آب در قالب اصالح 
فرآیندها و حذف کدورات آب در ســفر رهبر 
معظم انقالب اسالمی به استان سمنان و سفر 
هیئت دولت نهم به شهرستان گرمسار، ایجاد 
تصفیه خانه جدید برای گرمســار مصوب شد 
که در نهایت در مجــاورت تصفیه خانه قبلی 
گرمســار احداث شــد که یــک تصفیه خانه 
فیزیکــی با ظرفیتی معادل ۵۲۰ لیتر در ثانیه 
بود و آب خام خود را از رودخانه دائمی حبله رود 
تأمین می کرد. اغلب طیف وسیعی از کدورات 
آب رودخانــه وارد تصفیه خانه می شــد زیرا 
حداقل ۱۰۰ روز از سال رودخانه حبله رود در 
گرمسار با سیالب مواجه است که باعث کاهش 
کیفیت کدورت آب شده و به اصطالح EC آب 
افزایش می یابد و این امر منجر به خروج تصفیه 
خانه از مدار بهره وری و جایگزین آب چاه ها در 
مدار توزیع انتقال آب شرب در شبکه می شود.

مطالعات این ســد در سال ۵۴ صورت گرفت، 
مطالعــه و احــداث کانال های فرعــی نیز از 

ســال ۶۴ آغاز و در ســال ۷۴ به پایان رسید. 
پیمانکار پس از بررســی طرح های پیشنهادی 
فائو و تکمیل آن، گزینه احداث حوضچه های 
ذخیره آب شور و انتقال آن به کویر را انتخاب و 
توصیه کرد که بر مبنای آن بند انحرافی بنکوه 
به شیوه خاص و یک دریچه اضافی برای خروج 
آب شور طراحی و احداث شد.با این وجود پس 
از احداث بند انحرافی گرمسار )بنکوه(، مشاور 
مذکور مجدداً مطالعات خود را اصالح و گزینه 
انحراف آب شیرین و انتقال آن توسط کانال را 
به عنوان گزینه برتر انتخاب کرد که بر اساس 
آن با ایجاد بند انحرافی در محل سیمین دشت 
و ایجاد کانالی بــه ظرفیت ۱۷ متر مکعب در 
ثانیــه و به طول ۳۷ کیلومتر، مقرر شــد آب 
رودخانه حبلــه رود از طریــق آن با کیفیت 
مناسب تا محل سد انحرافی بنکوه انتقال یابد.

آنچه در عمل اتفاق افتاد این است که یک بند 
انحرافی در منطقه سیمین دشت و کانالی بتنی 
و عظیــم به طول ۳۷ کیلومتر و با ســازه های 
بسیار سنگین و هزینه بسیار زیاد ساخته شد و 
علیرغم اینکه ظرفیت اسمی آن ۱۷ متر مکعب 
در ثانیه اعالم شده و بنا بود تمام آب رودخانه 
حبله رود از طریق آن انتقال یابد، اما متأسفانه 

این امر هیچ گاه عملی نشد.
یکــی دیگر از پروژه های مهمی که برای تأمین 
آب شرب و کشــاورزی شهرستان گرمسار از 
ســالیان دور پیشــنهاد و طراحی شده است، 
احداث ســد نمرود بر روی سرشاخه رودخانه 
حبله رود است. مطالعات اولیه این سد قبل از 
انقالب آغاز شد ولی به دالیل مختلف عملیات 

احداث آن به تعویق افتاد و در سال ۸۴ احداث 
آن آغاز شــد. حجم مفید مخزن ســد حدود 
۱۲۲ میلیون متــر مکعب خواهد بود. علیرغم 
وعده هــای فراوانــی که برای اتمــام عملیات 
اجرایی پروژه و آبگیری سد تاکنون داده شده 
است ولی به نظر می رســد برای بهره برداری 
از آن هنوز هم باید منتظر ماند.محسن محمد 
عربی از افراد مطلع در حوزه آب گرمسار درباره 
این وضعیت به خبرنگار مهر، می گوید: چرا ابتدا 
سد نمرود سپس خط انتقال آب و بعد تصفیه 
خانه آب شــیرین )برای تأمین آب شرب( و یا 
کانالهای توزیع و تقســیم آب در سطح مزارع 
احداث نشد و کاماًل برعکس ساخته شده اند؟ 
کما اینکه برای احداث شــبکه های برق و گاز 
هــم از تولید به مصرف اقــدام می کنند نه از 
مصرف به تولید یعنی اول نیروگاه می سازند و 
بعد خط انتقال نیرو را احداث می کنند و یا در 
بهترین حالت، به صورت همزمان اجرا می شود!
وی تاکید کرد: هر ســاله از جمله سال جاری 
بخشــی از بودجــه ملی و شهرســتان صرف 
بازســازی و توســعه کانال انتقال آب، تکمیل 
سد نمرود و تصفیه خانه آب شرب شهرستان 
می شود اما به دالیل نامعلومی شهروندان هنوز 
طعم آب شــیرین قابل شــرب را نچشیده اند.
جورابلو شهروند گرمســاری نیز با بیان اینکه 
کمبود آب مانع اصلی توسعه در منطقه است و 
از سوی دیگر برداشت آب از سوی باالدستی ها 
از منابــع آبی گرمســار همواره بــرای مردم 
شهرستان های گرمسار و آرادان موجب نگرانی 
اســت، ابراز کرد: نه تنها در حوزه آب شــرب 

بعضاً با مشکالتی مواجه هستیم بلکه برداشت 
نامتعارف از منابع آبی در باالدســت منجر به 
کاهش ذخایر آبی گرمســار شده است. به نظر 
می رسد مدیریت منابع آب در بسیاری از موارد 
به شیوه ای نادرست اجرا شده است. برای مثال، 
در حوضه های آبریز اولویت به تأمین آب برای 
بخش های مختلف داده شــده است، در حالی 
که حقوق قانونی و حــق آبه های آن ها لحاظ 
نشده اســت.  اولین اقدام حقوقی که باید در 
این زمینه انجام شــود تــا مدیریت منابع آب 
بهبود یابد، اســتقرار شبکه پایش، جمع آوری 
داده و مدیریــت داده هــا از کمیت و کیفیت 
منابــع آب ســطحی و زیرزمینی و جلوگیری 
از برداشت های بی رویه در باال دست رودخانه 
است.سیستم مدیریت منابع آب در حوضه آب 
ریز حبله رود، بایســتی تنش های موجود در 
تأمین نیازها را حداکثر از چهار ماه قبل از بروز 
تنش تشخیص و سیاست جیره بندی برداشت 
را در باال دست حوزه آبریز رودخانه حبله رود 
اعمال نماید تا ســطح قابل قبول تأمین نیازها 

در پایین دست رودخانه دچار مشکل نشود.
نماینده گرمســار و آرادان در مجلس شورای 
اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان 
اینکه بــا هدف ارتقای آبرســانی، طرح پیش 
تصفیه خانــه و خط انتقال آب که از مطالبات 
۵۰ ســاله مردم گرمسار اســت، به زودی در 
مســیر بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: 
همانطور که آب منطقه ای اســتان سمنان نیز 
اعــالم کرده مناقصه اجرای طرح پیش تصفیه 
خانه گرمســار انجام شــده و پیمانکار آن نیز 

معرفی شده است.
 اعتبــار تکمیل خط لوله انتقال آب شــیرین 
و احــداث پیش تصفیه خانه ابــالغ و با انجام 
مناقصــه و تعیین پیمانکار، هــردو پروژه وارد 
فاز اجرایی شده است.اردشیر مطهری با اشاره 
به اینکه هدف طرح افزایش تصفیه خانه شهر 
گرمســار برای رفع کمبود آب آشامیدنی این 
شهر و تأمین آب کافی برای این منطقه است، 
تاکید کرد: بهره بــرداری پروژه اصالح تصفیه 
خانه آب گرمســار تا پایان سال جاری صورت 
می گیرد همچنین ظرفیــت این تصفیه خانه 
از ۲۳۰ لیتــر در ثانیه بــه ۵۲۰ لیتر در ثانیه 
خواهد رسید، در کنار این طرح برای تجهیزات 
آبرسانی به شهر جدید ایوانکی مبلغ دو میلیارد 
تومــان و برای حفر و تجهیز یک حلقه چاه در 
شــهر ایوانکی هم ۲ میلیــارد تومان از محل 

اعتبارات ملی تخصیص یافت.
وی با اشاره به نیاز تأمین آب شرب پایدار برای 
شهرستان های گرمسار و آرادان و شهر ایوانکی 
گفت: از کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس 
شورای اســالمی اصالح اعتبارات طرح های آب 
رســانی به گرمسار درخواست شــده است با 
توجه به اینکه طرح آبرســانی به گرمســار به 
عنوان طرح های اولویت دار وزارت نیرو در سفر 
رئیس جمهور و هیئت دولت به استان سمنان 
مصوب و ابالغ شــده است، تقاضا شده تا مبلغ 
موافقتنامه طرح آبرسانی گرمسار حداقل به سه 

هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان 
در مجلس در خصوص مفاد این پیگیری تاکید 
کرد: افزایش اعتبار سال های بعد و اصالح سال 
خاتمه پروژه آبرسانی گرمسار از سوی شرکت 
آب و فاضالب کشور به سازمان برنامه و بودجه 
کشور ارســال و اقدامات الزم در دست انجام 
است و لذا به منظور انعقاد قرارداد تکمیل طرح 
در محدوده اســتان سمنان پیش بینی اعتبار 
برای ســال های بعد به مبلغ سه هزار میلیارد 
ریال در قانون بودجه ۱۴۰۱ بسیار ضروری بود.

مطهری در ادامه میزان حق آبه این شهرستان 
از حبله رود را چهار هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه 
اعــالم و بیان کرد: به دلیــل کم آبی در فصل 
تابستان به سبب کاهش بارندگی، حق آبه این 

شهرستان کمتر از یک هزار لیتر است.
گرمسار تنها شهرســتان استان سمنان است 
که دارای رودخانه دائمی و چهار فصل است که 
با مدیریت درســت و صحیح می تواند در تمام 
بخش های اقتصادی سرآمد باشد، اما به دلیل 
سلیقه ای برخورد کردن و عدم وجود مدیریت 
یکپارچه رودخانه )به دلیل مجزا بودن مدیریت 
تولید و مدیریت مصرف در حوزه تقســیمات 
کشوری( تاکنون قادر به تأمین نیازمندی های 

منطقه نبوده است.

مطالبه ۵۰ ساله مردم

آبرسانی به گرمسار در هاله ای از ابهام
۱۱۶ واحد صنعتی آذربایجان غربی در دولت 

سیزدهم به چرخه تولید بازگشت
گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
با بیان اینکه ۱۱۶ واحد صنعتی این اســتان در دولت ســیزدهم به چرخه 
فعالیت و تولید بازگشــتند، گفت: دولت برای حمایت از تولید آمادگی کامل 
دارد. حسن حاتمی در نشست با خبرنگاران با اعالم اینکه شهرک های صنعتی 
آذربایجان غربی دارای یک هزار و ۳۱۶ واحد صنعتی فعال است، اظهار کرد: 
۲۵۶ واحد نیز راکد و نیمه راکد هم داریم که اقدامات الزم برای بازگشــت 

آنان به چرخه تولید در دست انجام است.
به گفته وی، تعداد واحدهای صنعتی راکد در آذربایجان غربی طی ۱.۵ سال 
گذشــته از ۲۷ به ۱۶ درصد رسید که حمایت دولت از واحدهای مشکل دار 
امید به توسعه اقتصادی را افزایش داده است.وی ادامه داد: تمامی واحدهای 
فعال با ظرفیت تولید بیش از ۵۰ درصد به شــرط تولید محصول، از نظر ما 

فعال محسوب می شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان غربی نبود ســرمایه در 
گردش را مهمترین مشــکل واحدهای صنعتی دانســت و بیان کرد: افزایش 
غیــر متعارف قیمت مواد اولیه و حقوق ۵۴ درصدی کارگران، واحد صنعتی 
را مجبور به افزایش قیمت محصوالت تولیدی می کند.وی با اشــاره به تاثیر 
یکشنبه های صنعت اقدام استاندار آذربایجان غربی، برای حل مشکل واحدهای 
تولیدی گفت: بازدید استاندار و هیات همراه از واحدهای اقتصادی و صنعتی 
مشــکل دار در هر یکشــنبه، نقش بسزایی در تامین ســرمایه در گردش و 
بازگشــت واحدهای راکد و نیمه راکد به چرخــه تولید دارد .حاتمی یکی از 
اصلــی ترین دالیل رکود واحدهای اقتصادی را آگاه نبودن مالکین به قوانین 
جاری کشور اعالم کرد و افزود: دلیل راکد بودن بخشی از واحدهای صنعتی 
آذربایجان غربی بدهی های بانکی اســت البته آمار دقیق آن برای این جلسه 

استخراج نشده ولی به زودی در این خصوص اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی همچنیــن از آغــاز مراحل احــداث اولین شــهرک صنعتی خصوصی 
آذربایجان غربی در شهرســتان خوی خبر داد و اظهــار کرد: مراحل صدور 
مجوز شــهرک صنعتی خصوصی مبل در خوی صادر شــده و بحث قیمت 
گذاری برای واگذاری زمین ۱۰۰ هکتاری نیز در شــرف حل شــدن است 
و بزودی این شــهرک صنعتی خصوصی کلنگ زنی خواهد شــد.مدیرعامل 
شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اتمام کار تصفیه خانه فاضالب 
شــهرک صنعتی شــماره ۳ ارومیه، اضافه کرد: این تصفیه خانه پس از ۱۴ 
ســال با ظرفیت ۱۱۰۰ مترمکعب و با اعتبار ۲۰۰ میلیــارد ریالی به اتمام 
رســیده و آماده بهره برداری است. وی با اعالم اینکه ۱۴ خوشه صنعتی در 
آذربایجان غربی شناســایی شده اســت، گفت: چهار خوشه عرقیات گیاهی، 
محصوالت کشــاورزی، بسته بندی عسل و ســنگ های تزئینی بطور کامل 
پیاده سازی شــده و خوشه مبل نیز با عاملیت دانشــگاه صنعتی ارومیه در 
حال پیاده ســازی است.حاتمی همچنین در رابطه با بوی نامطبوع موجود در 
جوار شــهرک های صنعتی جاده کالنتری ارومیه یادآور شد: فقط یک درصد 
فاضالب موجود در آن منطقه مختص شــهرک های صنعتی اســت و عمال 

نمی توان این بوی بد را فقط به شهرک صنعتی ربط داد.
وی تاکید کرد: در همین راســتا درخواســت های الزم بــرای دفع فاضالب 
صنعتی با تایید ســازمان حفاظت محیط زیست از طریق کانال خط انقالب 
داده شــده که مورد موافقت نیز واقع شده ولی عملی شدن آن نیازمند یک 

جلسه هماهنگی و امضای صورتجلسه بین دستگاه های متولی است.

امسال هم برداشت سقز و کتیرا 
در کرمانشاه ممنوع شد

رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 
از ممنوعیت برداشــت سقز و کتیرا در جنگل ها و مراتع استان برای دومین 
سال متوالی خبر داد. وحید عزیزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در پی 
استعالمی که از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گرفته شد، امسال 
به دلیل خشکسالی فراگیر در کشور و نیز وقوع پدیده ریزگردها و  در راستای 
همسان ســازی روند بهره برداری از محصوالت فرعی جنگل ها و مراتع )سقز 

و کتیرا(، هر گونه بهره برداری از این منابع در سراسر استان ممنوع است.
وی مهمترین محصوالت فرعی عرصه های جنگلی و مرتعی اســتان را شامل 
برداشــت شیره ســقز از درختان بنه و صمغ کتیرا از بوته گون عنوان کرد و 
افزود: آخرین ســالی که مجوز بهره برداری از محصوالت فرعی شامل سقز و 
کتیرا  درجنگل ها و مراتع استان سال صادر شد، سال ۱۳۹۹ بود که ۵۰ تن 

محصول برداشت شد.
رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 
ادامه داد: توان تولید محصوالت سقز و کتیرا در استان کرمانشاه در سال های 
نرمال که برداشت مجاز است، بیش از ۱۲۰ تن است.وی با بیان اینکه سقز و 
کتیرا منبع درآمد تعدادی از ساکنان مناطقی از استان کرمانشاه است، گفت: 
این محصوالت پرارزش از بهترین انواع صمغ ها هستند که از آنها فرآورده های 
متعددی بدست می آید که در صنایع مختلف چاپ، دارویی و... کاربرد دارند.

وی یادآور شد: سقز و کتیرای بدست آمده بعد از برداشت و فرآوری، توسط 
دالالن و واسطه ها به سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور صادر می شود.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه استان کرمانشاه ۵۲۸ هزار هکتار جنگل و یک 
میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۹۵ هکتار مرتع دارد، گفت: اســتان کرمانشاه ۲۰۰ 
هزار هکتار بنه زار و ۱۰۰ هزار هکتار گون زار دارد. برداشــت ســقز و کتیرا 
بستگی به شرایط اقلیمی، بارندگی ها و... دارد و اغلب هر دو سال یکبار اجازه 
برداشت به بهره برداران داده می شود، البته گاهی این فاصله زمانی طوالنی تر 

هم می شود.

مبتالیان به وبا در کردستان 
به ۳۰ نفر افزایش یافت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با شناسایی پنج بیمار 
دیگر، مبتال به وبا در استان کردستان به ۳۰ نفر افزایش پیدا کرد.فرزام بیدار 
پــور گفت: با افزایش تعداد مبتالیان به بیماری وبا در کردســتان هم اکنون 
تعداد مبتالیان به وبا در اســتان از ۲۵ نفر به ۳۰ نفر رســیده اســت.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از این تعداد ۲۷ نفر مربوط 
به مریوان، سقز یک نفر، سنندج یک نفر و کامیاران یک نفر است.به گفته او 
از این افراد یک نفر در مریوان بستری و بقیه به صورت سرپایی تحت درمان 

قرار گرفته اند.
بیدار پور می گوید: تاکنون هیچ مورد فوتی در اثر ابتال به وبا در کردســتان 
وجود نداشــته و این افراد مبتال کسانی هستند که سابقه مسافرت خارج از 
کشور را داشــته اند که بعد از بازگشت عالئم بیماری در آن ها مشاهده شده 
است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت:  برای پیشگیری 
مصرف آب ســالم، شست وشو و ضد عفونی میوه و ســبزیجات خیلی مهم 
است، از همه شهروندان خواهش می کنیم قبل از تهیه و خوردن مواد غذایی 
شست وشــوی دســت با آب و صابون حداقل به مدت بیست ثانیه را رعایت 

کنند.

اخبار کوتاه

معاون امور جنگل ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کشــور گفت: کارگروهی به ریاســت معــاون اول رییس 
جمهور هیات دولت تشــکیل و سندی تحت عنوان »سند 
احیای جنگل های زاگرس« تهیه شد.به گزارش ایسنا، نقی 
شعبانیان اظهارکرد: حساسیت خوبی در سطح ملی و دولت 
برای حفاظــت از جنگل های زاگرس ایجــاد و کارگروهی 
در همین رابطه به ریاســت معــاون اول رییس جمهور با 
عضویت وزرا و اســتانداران مناطق زاگرس نشین تشکیل 
شــده اســت.وی با بیان اینکه در این کارگروه سند احیای 
جنگل های زاگرش به عنوان سندی باالدستی برای حفاظت 
از این جنگل ها مطرح شــده اســت، افزود: ذیل این سند، 
اقدامات منطقه ای و بخشی نیز انجام خواهد شد.معاون امور 
جنگل ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از 
این اقدامات را در راستای تعادل بیولوژیکی به جنگل های 
زاگرس، مشــارکت واقعی مردم عنوان و اضافه کرد: وقتی 
مشارکت مردم را شاهد خواهیم بود که آنان، منفعت خود 
را در حفظ جنگل های زاگــرس بدانند، یعنی مردم نگران 
تخریب جنگل باشند.شــعبانیان با اشاره به در دست تهیه 
بودن طرح های جنگلداری اجتماعی در کشــور، ادامه داد: 

امسال این طرح به صورت پایلوت برای سه منطقه از کشور 
تهیه می شود که یکی از آن ها کردستان است و سال ۱۴۰۲ 

نیز اجرایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر توجه و حساسیت دولت و مردم را نسبت 
به در خطر بودن جنگل هــای زاگرس و ضرورت حفظ آن 
ایجاد کنیم، طی ۲ دهه قادر به نجات این جنگل ها خواهیم 
بود، البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
وســعت جنگل های زاگرس را ۶ میلیون هکتار اعالم کرد و 
اظهار داشــت: این جنگل ها از حیث اقتصادی و معیشتی 
برای مردم و کاهش معضالت زیســت محیطی به ویژه در 
مقابل ریزگردها، از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است.
شعبانیان افزود: در ســال های اخیر جنگل های زاگرس به 
دالیل انســانی و حوادث طبیعی از جمله خشکسالی های 
مداوم، اســتفاده بی رویه و نادرست و آتش سوزی های پی 
در پی وضع خوبی ندارد، در حالیکه اگر می خواهیم امنیت 
غذایی و زیســتی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این 

جنگل ها توجه کنیم.
وی یکی از مشکالت حاد امروز جنگل های زاگرس را وجود 

آفت  و بیماری دانست و گفت: این آفات و بیماری ها نتیجه 
فعالیت هایی اســت که باعث بهم خوردن تعادل زیستی و 
اکولوژیکی بوم سازگان زاگرس شده است.معاون امور جنگل 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: جوانه 
خــوار، برگ خوار، بذرخوار بلــوط و بیماری زغالی بلوط از 
جمله آفت هایی اســت که زاگــرس را با خطر مواجه کرده 
است که اگر کنترل نشود، ممکن است بیماری های بیشتری 

شایع شود.
شــعبانیان یادآور شــد: این آفات جزو اکوسیستم زاگرس 
هستند و به خودی خود آفت محسوب نمی شوند اما زمانی 
به آفت تبدیل شــد که تعادل زیســتی بهــم خورد و این 
موجودات طغیان کردند.وی مقابله با این آفت ها را نیازمند 
کار علمی و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت دانست و ادامه 
داد: در کوتاه مدت باید سمپاشــی در جنگل های زاگرس 
انجام شــود تا کانون بحرانی طی سه چهار سال نجات پیدا 
کند؛ البته سمپاشــی به صورت ترکیبات بیولوژیکی انجام 
می شــود که کم خطر بوده و عواقب کمتری خواهد داشت.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
تاکید کرد: این سمپاشــی ها نیز نباید طوالنی مدت انجام 

شــود و اگر فقط متکی به این روش باشــیم، ممکن است 
عوارض نامطلوبی برای جنگل به ویژه حشرات و موجودات 
زنده داشــته باشــد، بنابراین پس از بازه زمانی ســه چهار 
ســاله باید متوقف شود، ضمن اینکه زمان سمپاشی در هر 
منطقه باید به تشخیص کارشناسی کمیته گیاه پزشکی و 
اکولوژیکی در هر منطقه صورت گیرد.شعبانیان با اشاره به 
اینکه در میان مدت نیز پوشش جنگل ها باید متراکم و احیا 
شود، اظهارکرد: ضروری است سعی کنیم طی برنامه ای ۱۰ 
تا ۲۰ ساله، تعداد درخت در هکتار این جنگل ها را افزایش 
دهیم تا نور آفتاب به کف جنگل نرســد و تعریض و تبخیر 
کمتر شود. از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتار استان 
کردســتان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل 
می دهد.به گــزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان کردستان، جنگل های استان کردستان 
که جزو جنگل های زاگرس شمالی هستند در طول بیش از 
۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از 
منابع آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، 
مصارف درمانــی، توانایی های اکوتوریســتی و ارزش های 

زندگی، دارای اهمیت باالیی است.

معــاون راهبردی و نظــارت بر بهره برداری شــرکت آب 
وفاضالب کشــور گفت: در بدو ورودم شرایط بسیار سختی 
در حوزه آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده رود اولین سالی 
بود که خشک بود و چاه های فلمن را با ظرفیت آبدهی ۳.۵ 
مترمکعب بر ثانیه را از دست دادیم و حدود سه متر مکعب 
بر ثانیه کمبود آب داشتیم که در سال های آخر به ۴.۵ تا ۵ 
مترمکعب بر ثانیه کمبود آب در سامانه آبرسانی را داشتیم.
هاشم امینی، در آیین تودیع خود و معارفه مدیرعامل جدید 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، با بیان اینکه تغییر و 
تحول در تمام ارکان طبیعت وجود دارد و جامعه سازمانی 
ما چنین اســت، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهدیم که 
این مســئولیت خطیر با قدمت ۵۵ سال، به دست باکفایت 
یکی از مهندسان متخصص این صنعت سپرده می شود.وی 
با اشــاره به فعالیت نزدیک به دوازده سال خود در جایگاه 
مدیرعاملی و همچنین حضور ۲۴ ساله خود در این شرکت 
از رده کارشناسی تا مدیریت، گفت: در بدو ورود ما شرایط 
بسیار ســختی در حوزه آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده 
رود اولین ســالی بود که خشــک بود و چاه های فلمن را با 
ظرفیت آبدهی ۳.۵ مترمکعب در ثانیه را از دست دادیم و 
حدود ســه متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داشــتیم که در 

سال های آخر به ۴.۵ تا ۵ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب در 
سامانه آبرسانی را داشتیم.

به گزارش ایســنا، معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری 
شرکت آب وفاضالب کشور تاکید کرد: البته این کمبود آب 
باعث شد تا همکاران خوش فکر ما این تهدید را به فرصت 
تبدیل کنند و اقدامات خوبــی را در حوزه های مختلف به 
خصــوص در حوزه توزیع انجام دادند و در تابســتان که با 
کمبــود ۳.۵ متر مکعب بر ثانیه کمبود آب داشــتیم را با 
ایجاد ســامانه های تله متری و خطوط انتقال آب را مرتفع 
کردیم و در حوزه مشــترکین نیز سرمایه گذاری کردیم و 
با حوزه قراردادهای بیع متقابل ســعی کردیم با همفکری 
و خرد جمعی، این بحران ها پشــت سر بگذاریم.وی با بیان 
اینکه در سال ۸۹ حدود ۸۳ شهر تحت پوشش آبفای استان 
بود که به ۳۰۰ شهر و بعد از یکپارچه سازی ۹۴۸ روستا به 
ما اضافه شد، افزود: جمعیت تحت پوشش فاضالب شهری 
در ایــن دهه یک میلیون نفر افزایش یافت  و حجم مخازن 
تحت پوشش ما از ۸ دهم میلیون مترمکعب به ۱.۲ میلیون 
مترمکعب افزایش یافت.امینی با اشاره به استفاده از ظرفیت 
پساب، افزود: تعداد ۲۰ تصفیه خانه فاضالب های استان در 
استان وجود داشت که طی یک دهه اخیر ۱۰ تصفیه خانه 

فاضالب دیگر در ساخته شد. همچنین چندین تصفیه خانه 
دیگر با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در دســت احداث 
اســت، همچنین در این سال ها ۴۰۶۶ کیلومتر لوله گذاری 
آب و ۳۲۷۱ کیلومتــر لوله گذاری فاضــالب انجام داده ایم.

وی با بیــان اینکه در اصفهان ۲۲ قرارداد بیع متقابل برای 
سرمایه گذاری در طرح های فاضالب داریم، افزود: همچنین 

یــک فاینانس خارجی به مبلــغ ۲۰۰ میلیون یورو مصوبه 
دولت دهم بود که ۵۰ میلیون یورو آن انجام شــده است، 
همچنیــن به غیر از فاینانس جاری، ۶ قرارداد BOT برای 
طرح های فاضالب داشته ایم و شرکت فوالد مبارکه و ذوب 
آهن سرمایه گذاری برای خرید پساب و ساخت تصفیه خانه 

فاضالب انجام داده اند.

سند احیای جنگل های زاگرس تهیه شد

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور:

کمبود آب اصفهان به حدود ۵ مترمکعب بر ثانیه رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 
احتمال انتشــار ۴ نوع ویروس از پشــه آئودس در کشور 
وجود دارد.مشــهود تقی لو در جلســه کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی و زنان استان زنجان، با اشاره به ویروس جدیدی 
که توسط نوعی پشه منتقل می شود، عنوان کرد: این پشه 
ناقل ۴ نوع ویروس است که هر کدام از این ۴ نوع ویروس 

چند نوع بیماری را ایجاد می کند.
این مسئول با اشــاره به سرعت انتشار این ویروس، اظهار 
کرد: سرعت گسترش بیماری های منتقله از این نوع پشه 
زیاد است و توسط ۲ نوع پشه منتقل می شود. همچنین تا 
سال ۱۳۹۷ ناقالن این پشه در ۱۳ کشور منطقه از جمله 

یمن، پاکستان و عربســتان صعودی مشاهده شده است.
تقی لو با اشــاره به راه انتقال ایــن ویروس، گفت: ویروس 
این بیماری از طریق گزش پشــه، خون آلوده، پیوند عضو 
و همچنیــن از مادر به کــودک در دوران بارداری منتقل 
می شود. همچنین نرخ مرگ و میر در این بیماری در موارد 
خفیف بین ۱ الی ۵ درصد و در موارد شــدید تا ۲۶ درصد 

نیز می رسد.

وی با اشــاره به یکی از بیماری های نشــات گرفته از این 
پشــه، اظهار کرد: یکی از این بیماری ها تب دانگ نام دارد 
که در دنیا بین ۵۰ الــی ۱۰۰ میلیون نفر به این بیماری 
مبتال هســتند و بیش از ۷۵ درصد افراد در معرض خطر 
ابتال در منطقه آســیا قرار دارند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به پتانسیل باالی ورود 
این بیماری از طریق جنوب کشــور، بیان کرد: پتانســیل 

ورود تب دانگ به ایران مخصوصا از جنوب کشور به دلیل 
شیوع این بیماری در کشورهای عربی همسایه و شهر های 

جده و مدینه حتمی است.
تقی لو افزود: با توجــه به حجم باالی زائران مکه مکرمه و 
عتبات عالیات این زائران به نوعی مخزن بیماری به شمار 
می آیند و باید جهت پیشــگیری از شیوع این بیماری در 
ایران به وســیله زوار اقدامات جدی انجام داد.این مسئول 
خاطرنشــان کرد: برای جلوگیــری از ابتال به این ویروس 
توســط پشــه ناقل می توان از پشــه بندها، حشره کش ها 
اســتفاده و همچنیــن از طریق رعایت اصول بهداشــتی 

پیشگیری کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اعالم کرد

خطر احتمال انتشار ویروس پشه آئودس در کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۰۷۴۷ – ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۱ هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی 
طوافی قصبه فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۸۲۶ صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به صورت 
انباری با کاربری مســکونی به مساحت ۱۷۳/۲۶ متر مربع که به شماره پالک ثبتی ۲۶۷۷ مجزی شده از پالک شماره ۱۷۸ واقع در 
قریه قصبه شــفت ســنگ اصلی ۲۱ بخش ۲۱ گیالن خریداری از مالکیت رسمی آقایان غالمحسین و رضا شهرت جملگی سقراطی 
عثماوندانی و علیرضا ثقتی و زینب خانم سقراطی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم 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 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۰۸۰۱ – ۱۰/ ۰۳/ ۱۴۰۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای صادق خیرخواه صیقالنی فرزند قدرت به 
شــماره شناســنامه ۸۸۲ صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیانی احداثی به مساحت ۱۱۹۶/۲۶ متر مربع که از این مقدار 
مســاحت ۸۰۵/۵۴ متر مربع دارای کاربری مســکونی و به مقدار مســاحت ۳۹۰/۷۲ متر مربع در حریم راه ۱۰ متری قرار داردکه به شماره پالک 
ثبتی ۵۴۷ مجزی شــده از پالک شــماره ۱۲۴ واقع در قریه صیقالن شفت سنگ اصلی ۲۶ بخش ۲۱ گیالن خریداری از مالکیت رسمی اسماعیل 
میرزائی صیقالنی )زارع صاحب نســق( محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی 
که اشــخاصی نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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 اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت طبق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور 
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