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کارشناســان می گوینــد ادامــه فعالیت مخــرب معادن 
تراورتن درجوشــقان- اســترک نابودی دشت کاشان رابه 
دنبال دارد؛بررســی ها حاکی از آن است که زیاده خواهی 
معدن داران، آبخوان منطقه را از بین برده اســت.به گزارش 
مهر، فعالیت هشــت معدن ســنگ تزئینــی تراورتن در 
جوِشــقان و اِســَترک از دهه ۱۳۸۰ تاکنون نه تنها هیچ 
امتیازی برای روستا و روستاییان نداشته که گستره تخریب 
آنهــا به طبیعت، محیط زیســت، باغات و مــزارع و میراث 
فرهنگی منطقه آسیب جدی وارد کرده است.می گویند نام 
جوِشقان از توابع نیاسر کاشان بر گرفته از چشمه جوشان 
اســت و وجود دو چشــمه تاریخی ثالثــه و بارینجه بین 
جوشقان و استرک از جاذبه های گردشگری منطقه به شمار 
می رود و روستاییان را سیراب می کند اما شوربختانه شدت 
تخریب معادن تروارتن به حدی است که با وجود اتمام ماده 
معدنی، هزاران هکتار خارج از محدوده های مجاز ســنگ 
اســتخراج می شود و در نبود نظارت تیغ معادن متخلف به 
قلب آبخوان های کم نظیر کارستی منطقه رسیده و این در 
حالی است که برغم شکایت و اعتراض اهالی و هشدارهای 
شرکت آب منطقه ای و اداره منابع طبیعی استان، مسئوالن 
شهرســتان جلوی این تخلفات ویران کننده را نمی گیرند.
آنطور که علی اکبر ایوبی، عضو شــورای اسالمی روســتای 
جوشقان- اســترک به خبرنگار مهر می گوید: تخریب این 
هشــت معدن به حدی است که منظر روستای ما را برهم 

زده، گردوخاک مردم را اذیت می کند.
 به تازگی شــرکت آب منطقه ای بررسی کرده، اتفاقی که 
افتاده استخراج معادن سنگ به آبخوان رسیده و برداشت ها 
آنقدر پایین رفته که به آب رســیده و گل باال آمده، دیگر 
سنگ نیست و به همین دلیل آب منطقه ای می گوید معادن 
اینجا باید بسته شوند.وی می افزاید: روزانه ۶۰ تریلی از این 
منطقه ســنگ می برند که تردد این ماشــین های سنگین 
جاده را هم خراب کرده، از بُعد روانی بین مردم نیز درمورد 
این معادن همیشــه صحبت و گاهاً اختالف نظر اســت و 
اداره صنعت، معدن و تجارت هیــچ نظارتی بر معادن این 
منطقه ندارد.عضو شورای اسالمی روستای جوشقان استرک 
با بیان اینکه حجم تخریب این هشت معدن بسیار باالست، 
ادامه می دهد: مســئوالن آمار دقیقی از میزان سهمیه این 
معادن اعالم نمی کنند اما این ها حدود ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار 
تن ســهمیه دارند و سالی ۴۰۰ هزار تن سنگ می بَرند اما 
اداره صمت نظارتی ندارد و کســی حامی مردم نیســت که 
حتی به متخلفان تذکر بدهد.ایوبی می گوید: معادن سنگ 
به آب خوردند، اگر با فعالیت معادن چشــمه ها بخشکد و 
آب روســتای ما از بین برود چه کسی پاسخگوست؟ وقتی 
بلوک ســنگی هزار تُنــی را می ریزند یــک آبراهه از بین 
می رود، جوشــقان جزو روستایی است که چشمه های آب 
آن مانند چشمه ســلیمانیه فین خیلی مهم است. ثالثه و 
بارینجه کشاورزی و شــرب ما را تأمین می کند.در همین 
پیونــد امین حافظی رئیــس اداره حفاظت و حمایت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به خبرنگار 
مهر می گوید: از هشــت معدن تراورتن فعال در جوشقان- 
اســترک، ۶ محدوده معدنــی از اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان مجوز دارد و ۲ محدوده معدنی صرفاً با 
مجوز صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند و مجوزی از 

منابع طبیعی ندارند.
وی با اشاره به اینکه اولین مجوز منابع طبیعی استان برای 
معادن جوشقان استرک ســال ۱۳۸۰ صادر شده و سوابق 
صدور مجوز برای دیگر معادن منطقه به ســال های ۱۳۸۲ 
تا ۱۳۸۶ برمی گردد، خاطرنشــان می کند: مجوزهای منابع 
طبیعی برای این معادن مربوط به ۲۰ سال پیش است هر 
چند اداره کل صمت ممکن اســت پیش از ســال های ۸۰ 

نیز به این معادن مجوز داده باشــد.رئیس اداره حفاظت و 
حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
می افزایــد: مجوز ایــن ۶ محدوده معدنی از ســوی منابع 
طبیعی برای مســاحت های بسیار کم صادر شده به طوری 
که مجموع مساحت هایی که منابع طبیعی استان به این ۶ 
معدن واگذار کرده اســت به ۴۰ هکتار نمی رسد اما عمق 
تخریب ها خیلی بیشــتر است.حافظی با بیان اینکه گستره 
تخریب این معادن روز به روز بیشــتر می شــود، می افزاید: 
این هشــت معدن به نحوی در این ســال ها کار کردند که 
روســتاهای منطقه به غیر از آلودگی زیست محیطی و هوا 
به لحاظ منظر و سیمای طبیعی وضعیت نامناسبی دارند.
وی می گویــد: اداره منابع طبیعی در صورتی به مجوزهایی 
که صادر کرده پایبند اســت که معادن در مســاحتی که 
مجوز دادیم فعالیت معدنی انجام دهند که متأسفانه ایشان 
رعایت نکردند و در مساحتی فراتر از مجوزهای ما استخراج 
می کنند به طوری که مجبور شــدیم بــرای ۲ معدن این 
منطقه به مراجع قضائی شکایت کنیم.رئیس اداره حفاظت و 
حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
خاطرنشان می کند: دیدگاه امروز منابع طبیعی این است که 
عرصه ها باید با هزینه معدن داران اصالح، احیا و بازسازی و 
نخاله ها و باطله های معدنی که ســیمای روستاها را برهم 
زده، جمع آوری شود که اداره صمت به تازگی برای یکی از 
معــادن این منطقه مجوز بارگیری باطله ها را داده که اینها 
را از محل معــدن خارج کند و این امر باید به همه معادن 
تســری یابد و همه باطله ها از منطقه خارج شود.حافظی با 
بیان اینکه ســطح فعالیت معادن باید به سطحی که منابع 
طبیعی مجوز داده محدود شود، می گوید: مجوزهای ما برای 
هر کدام از این معادن در سطح پنج هکتار یا ۶ هکتار بوده، 
زمانی که ماده معدنی این پنج هکتار تمام شده عماًل باید از 
حق انتفاع خارج و بازسازی شود و به منابع طبیعی بازگردد؛ 
اگر این اتفاق بیافتد معضل برطرف می گردد اما اگر معادن 
بخواهنــد روی پروانه های بهره برداری صمت ادامه فعالیت 
دهند بی تردید تا سالیان سال ذخیره بهره برداری دارند و 
این تخریب ها، آلودگی محیط زیست و هوا و نابودی باغات 
و اراضی زراعی ادامه خواهد داشت زیرا حجم برداشت ها و 

باطله ها بسیار زیاد است.
همچنین مســعود سیدی پور مدیر محیط زیست و کیفیت 
منابــع آب شــرکت آب منطقه ای اصفهان بــا بیان اینکه 
معادن تراورتن جوشــقان اســترک با استخراج بدنه اصلی 
آبخوان کارستی این منطقه، سرشاخه های تغذیه منابع آب 

کاشــان را از بین برده اند به خبرنگار مهر می گوید: تخریب 
محیط زیست با فعالیت معادن تراورتن جوشقان-استرک به 
عینه اتفاق افتاده است.وی اضافه می کند: این معادن سالیان 
متمادی اســت که بدون اخذ هیچ مجوزی از شــرکت آب 
منطقــه ای فعال بوده اند و طی دو ســال اخیر که با انجام 
مطالعاتی متوجه وجود منابع کارســتی در منطقه و تأثیر 
مخرب فعالیت این معادن بر منابع آب کاشــان شده ایم و 
بارهــا طی مکاتباتی به ارگان های مختلف هشــدار دادیم، 
متأسفانه برداشــت معادن با شدت بیشتری در حال انجام 
است.وی با اشــاره به تأثیر برداشت و تخریب بدنه آبخوان 
کارســتی این منطقه توســط معادن، خاطرنشان می کند: 
سرشاخه های تغذیه کننده آبخوان آبرفتی کاشان در حال 
از بین رفتن اســت که تشــدید فرونشست را در منطقه به 
دنبال دارد و همین امر سبب شده که فرونشست زمین در 
شمال کاشان بیشتر اتفاق افتد؛ از سوی دیگر قنوات خشک 
شــده و پیشروی آب شور دریاچه نمک به سمت کاشان را 
شاهد هستیم.سیدی پور می گوید: با از بین رفتن این منبع 
کارستی آب چاه ها کاهش یافته و کاشان درمورد چاه های 
آب شرب با مشکل روبه رو خواهد شد که این امر بارگذاری 
بیشتر بر زاینده رود را به دنبال خواهد داشت زیرا عماًل یکی 
از سرشاخه ها و آب های زیر زمینی منطقه را می خشکانیم 
و شــرب مردم را کاهش می دهیم که برای تأمین آن باید 
انتقال آب انجام شود.به گفته وی آبخوان کارستی جوشقان 
اســترک که مانند یک اســفنج بیش از نیمی از بارش های 
جوی را ذخیره و به چشــمه ها منتقل می کند عماًل دارند 
از بین می برند و در واقع محل تغذیه آبخوان را اســتخراج 

می کنند.
مدیــر محیط زیســت و کیفیــت منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان این شرایط را یک فاجعه زیست محیطی 
توصیف می کند و گوید: نباید این شــرایط ادامه داد باشد 
اگرهم تا پیش از این بوده خســارتی که وارد کرده جبران 
ناپذیر است.ســیدی پور با ابراز نگرانــی درخصوص ادامه 
فعالیت مخرب معادن تراورتن بر ابخوان منطقه، می گوید: 
اکنون ممکن است این چشمه ها و منابع زیر سطحی در پی 
فعالیت ها حذف شــده باشند و چه بسا پایین دست دره ای 
که به کاشــان و نائین منتهی می شود، خشک شده و هیچ 
خروجی به آبخوان کاشان ندارد و این یعنی نابودی منطقه.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای 
می گوید: این فاجعه زیست محیطی را به تمامی ارگان های 
ذی ربط استان اصفهان و کاشان اعالم کردیم اما متأسفانه 

به نفع معدن داران پیش می رود.سیدی پور با تاکید بر اینکه 
فعالیت این معادن باید متوقف شود، تصریح می کند: حتی 
یــک روز فعالیت این معادن برای آبخوان منطقه فاجعه بار 
است؛ منطقه و آبخوان کاشان برای منافع شخصی عده ای 
در حال تخریب و نابودی است، آنهم معادن سنگ تزئینی 
تراورتن و شــوربختانه از زمانیکه ما مخالفت خود را اعالم 
کردیم برداشــت و تخریب معادن جوشقان استرک زیادتر 
شــده است.وی تاکید می کند: محیط زیست، منابع طبیعی 
و ســازمان زمین شناسی همه مخالف ادامه فعالیت مخرب 
این معادن اند و از مسئوالن می خواهیم این ها تعطیل شوند 
زیرا ادامه این روند ســبب پیش روی آب شور در کاشان، 
نابودی سرشــاخه های تغذیه منابع آب زیرزمینی و تشدید 
فرونشســت منطقه و بارگذاری بیشتر بر حوضه زاینده رود 

خواهد شد.
در همین ارتباط ایمان انتظام رئیس گروه آب زمین شناسی 
ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به خبرنگار مهر 
می گوید: فرونشستی که در سراسر ایران با آن مواجه هستیم 
بر اثر پایین رفتن ســطح آب در آبخوان و تراکم الیه های 
ریزدانه اتفاق افتاده اســت. آب کارســت، آبی است که در 
منافذ ســنگ ها به صورت غار یا حفره های بزرگ تشکیل 
می شود و از دل سنگ خارج می شود؛ از این رو به طور ذاتی 
فرونشســتی که ما در ایران با آن مواجه هستیم با کارست 
فرق دارد.وی ادامه می دهد: با وجود این در منطقه ای مانند 
همدان ما فروچاله هایی را شاهد هستیم که منشأ کارستی 
دارند زیرا در آن منطقه تا حد زیادی آبخوان برداشت شده 
و در برخی جاها حتی حفاری ها وارد منابع آهکی و کارستی 
شده اســت و از آنجا هم آب برداشت شده که این موجب 
شده در همدان فروچاله هایی داشته باشیم.رئیس گروه آب 
زمین شناسی ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور با تاکید بر اینکه شکل گیری فروچاله های کارستی 
متفاوت از مسئله فرونشست است، خاطرنشان می کند: اگر 
میزان برداشــت آب آنقدر زیاد باشد که به آبخوان برسد و 
وارد قسمت کارستی شــود امکان شکل گیری فروچاله ها 
وجود دارد، در جوشقان استرک فعالیت معدنی ممکن است 
به آلودگی آب چشمه کارستی بیانجامد زیرا آب کارستی به 
دلیل قرارگیری در محیطی بســته پتانسیل آلودگی باالیی 
دارد.انتظام اظهار نظر درخصوص وضعیت چشمه کارستی 
جوشقان استرک و آبخوان این منطقه را تحت تأثیر فعالیت 
معادن منوط به مطالعات و بررســی بیشتر می داند و اضافه 
می کند: باید توجه داشت شکاف هایی طوالنی و عمیق که 
در دشت کاشــان وجود دارد بیشتر حاصل نشست زمین 
و وجود خاک های مســئله دار اســت و نمی توان گفت که 
فرونشســت دشت کاشان ارتباط مســتقیم با آب کارستی 
داشته باشد.به گزارش مهر در آخرین جلسه شورای معادن 
اســتان که تیرماه امسال در استانداری اصفهان برگزار شد، 
در پی اعالم گــزارش و مخالفت آب منطقه ای، ادارات کل 
محیط زیســت، منابع طبیعی و ســازمان زمین شناسی با 
فعالیت مخرب معادن تراورتن جوشــقان اســترک قرار بر 
بررسی بیشتر مســئله با اعمال نظر شرکت آب منطقه ای 
شد.اما آنطور که مدیر محیط زیست شرکت آب منطقه ای 
اصفهــان می گوید اکنون اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان پیش دستی کرده و با اعمال نظرات خود مصوبه ای 
را در خصوص فعالیت این معادن ابالغ کرده اســت که طی 
این مصوبه ســازمان صمت اســتان قرار است چهار معدن 
تراورتن همچنان ادامه فعالیت دهند و ســاالنه ۲۵ درصد 
از اســتخراج خود بکاهند در حالی که با توجه به شــرایط 
وخیم آبخوان منطقه، شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم 
کرد حتی استخراج یک بلوک از این منطقه خیانت به آب 

و آبخوان است.

چنگال مخرب معادن آب را ِگل کرد

فروچاله ها در کمین کاشان
بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

 آذربایجان غربی از طرح های در دست اجرای
 آب و فاضالب در ارومیه 

گروه شهرستانها - رضا ایمانپور: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی در بازدیــد از طرح های آب و فاضالب در ارومیه روند اجرای این طرح ها را 
مورد بررســی قرار داد. لطیف خوش سیرت در این بازدیدها با حضور در منطقه 
کشتارگاه و کوچه های مقانلو و اطراف آن پی گیری اجرای شبکه فاضالب در این 
منطقه را مورد بررسی قرار داد. بازدید از کمربندی ارومیه منتهی به جاده سلماس 
و کوی ساالر و همچنین بررسی روند اجرایی مخزن ۵ هزار مترمکعبی توحید ۲ از 

دیگر برنامه های مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی بود.

اخذ کد گمرکی بارانداز ریلی آستارا پیگیری می شود
مدیرکل گمرک آستارا با تاکید بر اینکه متاسفانه بارانداز ریلی آستارا کد گمرکی 
ندارد و فراهم شــدن زیرســاخت های پایانه ریلی ضرورت دارد اظهار کرد: اخذ 
کد گمرکی بارانداز ریلی آســتارا پیگیری می شــود.علی حســین ذوالقدری در 
گفت وگوی اختصاصی با ایسنا، با بیان اینکه باید تمام توان خود را برای تسریع 
چرخه اقتصادی در مرزهای آستارا به کار گیریم و گمرک آستارا با نیروی انسانی 
مجرب، شبانه روزی خدمات گمرکی را در مرزهای شهرستان ارائه می دهد اظهار 
کرد: با توجه به قابلیت باالی مرزهای سه گانه آستارا در تجارت خارجی، از دست 
دادن کوچک  ترین فرصــت در ارائه خدمات گمرکی، ضایعه جبران ناپذیری به 
اقتصاد و اشتغال در منطقه و این شهرستان مرزی محسوب می شود.وی با اشاره 
به اینکه متاســفانه پایانه ریلی آستارا کد گمرکی ندارد و برخی زیرساخت ها در 
آنجا فراهم نیست افزود: هماهنگی و تعامل همه نهادها، سازمان ها و ارگان هایی 
که در امر تجارت ملی در مرزهای آستارا دخیل هستند ضروری است و اخذ کد 
گمرکی برای بارانداز ریلی آستارا پیگیری می شود.ذوالقدری با بیان اینکه آستارا 
شــهر کوچکی است و گمرک آن برخالف بسیاری از شهرها در داخل شهر واقع 
شــده و کامیون های ترانزیتی ناگزیر به تردد در محدوده شهر تا رسیدن به بندر 
یا مرز زمینی هستند، گفت: ساخت تیرپارک برای توقف های طوالنی یا مقطعی 
این وســایل نقلیه ضرورت دارد.وی بــه بازدید خود از محوطه تیرپارک در حال 
احداث اشــاره و هدف از ایجاد تیرپارک در شهر مرزی آستارا را یکی از اساسی 
ترین تصمیمات جهت رفع ترافیک شــهری عنوان و خاطرنشــان کرد: به علت 
توریستی بودن آستارا و وجود بازار بزرگ ساحلی که در مسیر تردد کامیون های 
ترانزیتی قرار دارد، با ایجاد تیرپارک مشکل ترافیک مسیر بین پایانه بار تا درب 
ساحلی گمرک رفع خواهد شد.مدیرکل گمرک آستارا وجود فیبر نوری، مکانی 
برای اســتقرار کارکنان گمرک، بحث امنیتی)دوربین(، جایگاه باسکول، جایگاه 
درب ورود و خروج و همچنین جایگاه خدمات دهی به رانندگان را جزو الزامات 
تیرپارک در حال احداث آستارا دانست و تصریح کرد: میزان فعالیت اقتصادی در 
کشور افزایش یافته و حجم صادرات از مرزهای آستارا چند برابر شده است و تا 
زمانی که تیر پارک در حال احداث آستارا فعال نشود از ترافیک کامیون ها کاسته 
نخواهد شد.وی از آمادگی کامل اداره کل گمرک آستارا برای فعال شدن تیرپارک 
و رفع ترافیک کامیون های ترانزیتی در سطح شهر مرزی آستارا خبر داد و متذکر 
شــد: اگرچه صف کامیون ها در ورودی و برخی خیابان های آستارا نشانگر رونق 
اقتصاد برون مرزی است، اما توقف طوالنی مدت این خودروها در مسیرهای مهم 
شهر سبب رنجش خاطر اهالی نیز شده است و اگر تیرپارک در حال احداث برای 
توقف و ساماندهی کامیون های تجارت خارجی فعال شود، ترافیک از خیابان های 
پایانه و گمرک برچیده خواهد شد.ذوالقدری با اشاره به درخواست شرکت نفت 
شهرســتان در راستای استقرار جایگاه سوخت و پایش سوخت حامل های بار در 
داخل محوطه گمرک آســتارا اظهار کرد: در نشستی دو جانبه مقرر شد نسبت 
به سازماندهی و تقویت مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی کشور، هرگونه 
پایش ســوخت بایستی قبل از ورود به مرز زمینی تحقق پذیرد.مدیرکل گمرک 
آستارا افزود: جایگاه سوخت نسبت به استمرار فعالیت خود به جهت جلوگیری از 
هرگونه قاچاق سوخت و عواقب سو، در محل سابق و با مسئولیت سازمانی خود 
به فعالیت ادامه خواهد داد و هرگونه عواقب احتمالی نیز به عهده شــرکت نفت 
می باشد.وی با اشــاره به دیدار با اعضای انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان 
آستارا تصریح کرد:  هدف از این نشست بررسی مسائل پیرامون مشکالت ترافیک، 
صف موجود در بیرون و کندی تردد در داخل محوطه، متصل نبودن کیف پول 
الکترونیکی باســکول، پلمب بعضی از حامل های ورودی و همچنین در اولویت 
قــرار دادن ورود کامیون های یخچالی صادراتی محصوالت کشــاورزی بود و در 
این رابطه پیشــنهاداتی از جانب انجمن مذکور بیان و موضوعات مطرح شــده 
پیگیری خواهد شد.ذوالقدری همچنین با اشاره به نشست مشترک خود با تجار، 
بازرگانان و صاحبان کاال اظهار کرد: در این نشســت مسائل و مشکالت از طرف 
تجار و بازرگانان و صاحبان کاال مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد.وی اهم مشکالت 
تجار و بازرگانان را قطعی سیســتم، فک پلمب، ارتباط با طرف آذری، مشکالت 
محوطه سازی و وضعیت انبارها، ایکس.ری، نبود تیرپارک، مشکالت گمرک ریلی 
و نبود واگن از سوی طرف آذری عنوان کرد و افزود: طرح توسعه محوطه گمرک 
آستارا با جدیت تمام پیگیری و انجام می شود و نصب دستگاه ایکس.ری جدید 

در دستور کار قرار دارد.

خسارت سیالب اخیر به 2 هزار راس دام در فارس
نماینده داراب و زرین دشت با اشاره به اینکه متاسفانه سیالب اخیر باعث خسارت 
به حدود ۲ هزار راس دام در کل استان فارس شد، گفت: طبق برآوردها نیاز است 
تــا اقدامات جدی در حوزه آبخیز و آبخوان داری در اســتان فارس انجام دهیم 
که در همین راستا کمیسیون کشــاورزی در بودجه ۱۴۰۱ سازمان جنگل ها و 
مراتــع را مکلف کرد تا در آمدش به حوزه آبخیز داری و آبخوان داری اختصاص 
یابد.محمد جواد عسکری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه سیالب اخیر به 
بخش کشاورزی نقاطی مانند شهرستان داراب، نی ریز، بختگان، استهبان، خرم 
بید، بوانات، ســرچهان و ....  آسیب وارد کرد، افزود: متاسفانه سیالب باعث شده 
تا آسیب جدی به باغات انگور شهرستان سرچهان وارد شود و خسارت زیادی به 
این بخش وارد شــود و سیالب باعث شد تا حدود ۳ هزار هکتار از باغات پسته، 
انار و زراعت های آن ها در شهرستان بختگان آسیب وارد شود.رئیس کمیسیون 
کشــاورزی مجلس با بیان اینکه بارش باران رحمت الهی جای شکر و قدردانی 
دارد، گفت: طبق دستور ریاست مجلس به کمیسیون عمران و کشاورزی موظف 
شــدند تا موضوع سیل را در نقاط آسیب دیده پیگیری کنند که بنده به عنوان 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تمام نقاط آسیب را دیده را بازدید و بررسی 

کردیم. 

اخبار کوتاه

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ۹۰ درصد پروژه 
راه آهن اردبیل - میانه به پایان رســیده و ۱۰ درصد از این 
پروژه ملی باقی است.علی نیکزاد گفت: تامین اعتبار پروژه 
راه آهــن اردبیل - میانه با تالش های به عمل آمده در نظر 
گرفته شده تا پایان امسال تمامی زیرساخت های این پروژه 
ملی به اتمام می رســد که تاکنون به عنوان اولویت اساسی 

و مهم مطرح است.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی می گوید: ۹۰ درصد 
پروژه راه آهن اردبیل - میانه به پایان رسیده که ۱۰ درصد 

از این پروژه ملی باقی است که در این زمینه تمهیدات الزم 
به عمل آمده است.

به گفته او، تالش می شــود این پروژه ملی با تامین اعتبار 
کامل تا پایان امســال به پایان می رسد و درصدد هستیم 
تا با برنامه ریزی های انجام یافته در این زمینه مشــکالت و 

موانع موجود در این زمینه را برطرف کنیم.
نیکزاد گفــت: اقدامات به عمل آمده در راســتای تحقق 
اهداف مورد نظر برای توســعه و عمرانی اســتان اردبیل 
جزو اولویت های اساســی اســت که امید می رود بتوانیم 

شاهد تحقق شعار سال باشیم.نائب رئیس مجلس شورای 
اسالمی می گوید: درصدد هستیم زیرسازی و روسازی پروژه 
راه آهن اردبیل را باید حداکثر تا شهریورماه امسال به اتمام 

برسد.
نماینده مــردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس 
شورای اســالمی گفت: مطالبه مردم و نمایندگان مجلس 
برای اجرای این پروژه جزو مطالبات مهم مردم اســت که 
در ایــن زمینه به دنبال اتصال راه آهــن میانه - اردبیل به 
شهرســتان پارس آباد هم از اولویت های مردم، مسئوالن و 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است.
بــه گفتــه او، راه آهن میانــه - اردبیل به عنــوان یکی از 
ســخت ترین و در عیــن حال فنی تریــن پروژه های ریلی 
در حال اجرای کشــور، بخشــی از راه آهن میانه- اردبیل- 
پــارس آباد به طول ۱۷۵ کیلومتر اســت و با هدف اتصال 
اســتان اردبیل به شبکه ریلی کشور و تسهیل عبور و مرور 
مســافرین، توسعه اســتان اردبیل، افزایش ایمنی، کاهش 
مصرف ســوخت و حمل مواد اولیه مــورد نیاز واحد های 

تولیدی اردبیل از بنادر جنوبی در حال احداث است.

مدیرکل راه آهن شــمال غرب گفت: پروژه دو خطه کردن 
راه آهن زنجان بــه قزوین در انتظار تزریــق ۸۰۰ میلیارد 
تومان نقدینگی است.منوچهر صفری در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطــه با پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین، 
اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه ۹۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته ولی به دلیل تزریق نشــدن نقدینگی به 
کندی پیش مــی رود و در صورتی که صد درصد نقدینگی 

به زودی تخصیص داده شــود، پروژه شــش مــاه دیگر به 
بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشــاره به اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان در ســفر هیئت 
دولت به اســتان زنجان به پروژه دو خطــه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین پیش بینی شــده است، افزود: از مسئوالن 
استانی درخواســت می کنیم اعتبار مصوب شده برای این 
پــروژه را پیگیری کنند.این مســئول در رابطه با جزئیات 

اعتباری که بــرای دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین 
در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان 
از محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۵۰ میلیارد تومان 
از مالیات مازاد اســتان زنجان و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از 
فروش اموال مازاد راه آهن به این امر اختصاص پیدا خواهد 
کرد.مدیــرکل راه آهن شــمال غرب در رابطــه با مطالبات 
پیمانــکاران پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین، 

گفت: چهار پیمانکار در این پروژه مشارکت می کنند که سه 
پیمانکار زنجانی هستند و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به آنان 
تر  بدهکار هستیم.صفری با تاکید بر لزوم اتمام هر چه سریع ͏
پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین، خاطرنشــان 
کــرد: نیمه کاره ماندن پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان 
به قزوین به صالح نیســت، زیرا امکان دارد با گذشت زمان 

زیرسازی های انجام شده خراب شود.

مدیر کل منابع طبیعی سیســتان و بلوچستان گفت: مهار 
آب حاصل از باران های مونســون در سیستان و بلوچستان 
آن گونه که باید، صورت نگرفت.عبدالواسع پاکزاد در گفت 
و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: قطعا باران های مونسون 
تامین کننده اصلی آب دریاچه ها، باتالق ها و سفره های زیر 
زمینی در مناطقی اســت کــه از طریق مخروط افکن های 
آتش نشــانی و بســتر رودخانه ها تزریق می شوند و فلسفه 
رودخانه ها از بدو خلقت تابحال حمل آب های این چنینی 
اســت و این باران ها را مزیت می دانیم و قطعا لطف خداوند 
بوده اســت.وی افزود: معایب باران های مونســون بستگی 
به زیرساخت های اســتان دارد. یکی در بحث آبخیز داری 
که بحث فرســایش خاک و حفظ خاک از کنار آن است و 
بحث دیگر مرتع داری است که اصطالحا فشارشکن آبها و 

رواناب ها باعث آن می شود.
پاکــزاد افزود: هرجا که  بوته کنــی و جنگل زدایی صورت 
بگیرد و زمین لخت شــود فرسایش خاک صورت می گیرد 
آســیب های ناشی از ســیل افزایش می یابد.وی افزود:  اگر 
بحث تراز خیابان ها، جاده ها و ســاخت و ســازها به گونه 
ای باشــد که ارتفاع و زیرســاخت ها محکم شده باشد این 
اتفاق نمی افتد برای مثال شهر ونیز کال در آب است و هیچ 
زمان مشــکلی برای خانه ها به وجود نمی آید اما ضرری که 
سیل به این اســتان می زند به دلیل سست بودن پایه های 
قدیمی اســت.آبگرفتگی در منازلی که محکم باشد مشکلی 
ایجاد نمی کند اما در خانه هایی که پایه آن ها سســت باشد 

دچار تخریب و ریزش آوار می شود.

وی افزود: مشــکلی کــه در ارتباط با آب هــای حاصل از 
باران های مونســون وجود دارد این اســت که مهار آب ها 
صورت نمی گیرد و بسیاری از این آبها مدیریت نمی شوند و 
یا از شــهر خارج می شود یا به دریا می ریزد و به کشور های 
همســایه وارد می شود.وی گفت: در سیستان و بلوچستان،  
خوزستان و استان فارس به عنوان استان هایی که هرساله 
حجم باالیی رواناب دارند این باران ها بیشــتر می توانست 
منبــع خیــر باشــد.مدیر کل منابع طبیعی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: خاکی که فرسایش پیدا میکند بصورت 
گل با آب حمل می شود و از آنجایی که این ها جزو آبرفت ها 
هســتند اگر توان اســتفاده درســت وجود داشت ، دولت 
می توانســت با الیروبی آب پشت ســد ها این خاک ها را به 
عنوان خاک های ارزشمند به کشورهای دیگر بفروشند و یا 
خود کشــاورزان از این خاک ها استفاده کنند.پاکزاد عنوان 
کرد:  خاک های فرسایش شده، خاک های مرغوبی هستند و 
برای ایجاد یک سانتیمتر خاک سیصد سال زمان الزم است 
آن هم در عمق بیســت سانتی سطح زمین . پس خاکی که 
آفتاب خورده سوالریزه شده و به خاک مرغوب تبدیل شده 
اند در صورت اســتفاده درست بسیار ارزشمند بودند و این 

خاک ها را به راحتی از دست دادیم.
وی گفت: بحث مهار آب برای اســتفاده برای آب شــرب و 
اســتفاده و یا آب پشت سد برای اســتفاده و کشاورزی و 
تولید برق بسیار کارایی داشــتند که متاسفانه به درستی 
مورد استفاده قرار نگرفتند و می توانستند در کنار خسارت ها 
مفید باشــند.مدیر روابط عمومی آب منطقه ای سیستان و 

بلوچســتان در این بــاره به خبرنگار  ایلنــا گفت:  در پی 
بارش های مونسون تا یک روز پیش از پایان سامانه بارشی، 
۱۳۰ میلیون متر مکعب آب پشــت سدهای استان ذخیره 
کردیــم .همایونمهر افزود: آبی که از بارش های مونســون 
ذخیره شده مصارف مختلفی دارد، مصرف اول در سد های 
مخزنی است که برای آب شرب و صنعت استفاده می شود 
و اگر آب در شبکه پایین دست ذخیره شود برای کشاورزی 

هم قابلیت استفاده دارد. وی افزود: سدهای تغدیه مصنوعی 
، یکی دیگر از سدهای ذخیره سازی است که آب در پشت 
آن جمع می شود و برای آب های زیر زمینی ذخیره می شود 
یعنی آب در زمین نفوذ می کند و چاه ها و قنات ها را پرآب 
کند.وی افزود: با آبی که در بارش های مونســون در استان 
ذخیره شده به راحتی بخش زیادی از چالش های آبی استان 

برطرف می شود.

اتمام ۹۰ درصد پروژه راه آهن اردبیلـ  میانه

مدیرکل راه آهن شمال غرب عنوان کرد

پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین در ایستگاه تزریق اعتبار

 آب حاصل از باران ها در سیستان و بلوچستان آنگونه که باید، مدیریت نشد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابــررای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۱۰۴۲مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴  هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد فرهادی فرزند 
مهدی شــماره شناسنامه ۸  صادره از همدان  درششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و انباری با کاربری مسکونی  به 
مساحت  ۱۳۶۳متر مربع به شماره پالک  ثبتی ۵۶۷ فرعی مجزی شده از پالک ۱۲۵ واقع در قریه شالده شفت سنگ اصلی ۱۳ بخش 
۲۱گیالن خریداری ازمالکیت رسمی کاسگل ستوده )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود، اشخاصی که نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق  

مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهدشد. م الف 368
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
برابــررای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۰۴۸۳مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰  هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی طالب یوسفی نهزمی  فرزند 
اسفندیار شماره شناسنامه ۱۳۲۳  صادره از شفت درششدانگ یک زمین مشتمل بر یک باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت  ۱۲۴ 
مترمربع به شماره پالک  ثبتی ۲۶۸۲ فرعی مجزی شده از پالک ۸۰ واقع در قریه قصبه شفت سنگ اصلی ۲۱ بخش ۲۱گیالن خریداری 
ازمالکیت  رسمی حسین صفرزاده )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود، اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۲۱۳۳-۱۴۰۱/۰۴/۲۹ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا خاکپور شولمی  فرزند 
رحیم اله به شــماره ملی ۲۶۶۹۸۷۶۹۵۱ نســبت به ششــدانگ یک باب خانه و محوطه و انبار به مســاحت ۶۰۰ متر مربع به 
شــماره پالک ۲۴۹ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۵۶ فرعی از ۶۸ اصلی واقع در نوده بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رسمی محمد فالح نودهی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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 گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 397
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