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استفاده کشاورزان از آب نامتعارف سیاه جوی

شهردارهای کرج و محمدشهر آبها را به ماهدشت هدایت کرده و یک ریال هزینه نمیدهند
سالهای متمادی اســت که ساکنان محدوده ماهدشت از
مشــکالت نهر ســیاه جوی رنج میبرند و هدایت آبهای
کانال ســیاه جوی بــه اراضی زراعی یکــی از عمده ترین
مشکالت در فصل بارندگی در منطقه است .این مطالبه به
حق مردمیدر چند دهه اخیر مغفول مانده چراکه بهانههایی
مانند کمبود اعتبار و عدم هماهنگیهای بین بخشی مطرح
بوده اســت.به گزارش ایلنا از البرز ،چند دهه بیشتر است
که در مســیر دلمبر ،آب وارد ســیاه جوی میشــود و در
این ارتباط شــهرداران به دلیل توسعه شهری و بارشهای
کم ،تمام مجاری رودخانه ای و مســیر این نهر را گرفته و
تبدیل به جاده و معبر کرده اند.چشم انداز امروز این است
که تا  ۶۰متر مکعب میتواند آب در حوزه دلمبر تا ســیاه
جوی اتفاق بیافتد که بخش عمده آن فقط تولید پســاب
شهری اســت .نهر دلمبر و کانال سیاه جوی در مجموع به
طول  ۴۰کیلومتر در شهرستان کرج وجود دارد .مسیر نهر
دلمبر در شمال غربی گوهردشت و شمال باغستان جاری
اســت که نقش مهمیدر انتقال سیالب برون شهری کرج،
دره ســیاه کالر ،محمودآباد و دره آتشــگاه دارد .همچنین
انتقال آبهای ســطحی منطقه از این نهر جاری میشود.
این نهر از ارتفاعات مناطق ذکر شــده ،شــروع و تا ابتدای
اتوبــان تهران قزوین در پل حصــارک به طول  ۸کیلومتر
ادامه دارد .کانال ســیاه جوی از انتهــای نهر دلمبر در پل
حصارک و در ابتدای جاده قزلحصار شروع میشود .بعد از
مسیری حدود  ۳۲کیلومتر در رودخانه شور منتهی میشود
آبخوان حوض ســلطان تخلیه
که در نهایت وارد حوضچه
ِ
میشود.در طول مسیر حدود  ۳۲کیلومتری نهر سیاه جوی
به ترتیب در محدودههای جاده قزلحصار ،شهر محمدشهر
و شــهر ماهدشت عبور میکند .طول سیاه جوی در مسیر
جاده قزلحصار حدود  ۱۲کیلومتر ،در محمدشهر حدود  ۵و
نیم کیلومتر و در ماهدشت حدود  ۱۵کیلومتر جریان دارد.
در اســفند سال گذشــته ،مجتبی عبداللهی استاندار البرز
در جلسه حل فوری مشــکل نهر سیاه جوی در ماهدشت
بر اســاس بازدیدهای میدانی و مطالبــات مردمیبا عنوان
اینکه برنامه آب منطقهای البرز در راســتای ساماندهی نهر
ســیاه جوی ،وارد فاز اجرایی شــد ،گفته بود که اکنون با
توجه به تقســیم کار صورت گرفتــه و برنامه ریزی و اقدام
از سوی شــرکت آب منطقه ای استان باید شهرداریهای
کرج ،محمدشهر و ماهدشت به وظایف خود عمل کنند.رضا
قاســم پور ،معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
البرز و رئیس اداره شهرســتان کرج در ارتباط با مشکالت
عمده زیست محیطی نهر سیاه جوی در محدوده قزلحصار،
محمدشهر و ماهدشت به ایلنا گفت :هدایت آبهای کانال
ســیاه جوی به اراضی زراعی یکی از عمده ترین مشکالت
منطقه اســت چراکه بیشتر این فاضالب به صورت پمپاژ یا

هدایت مســیر نهر به عنوان آبیاری محصوالت صیفیجات
و ســبزیجات از آبهای نامتعارف و خاکستری سیاه جوی
به عنوان مصارف کشــاورزی اســتفاده میشود .این اقدام،
خطرات زیســت محیطی بســیاری برای سالمت مصرف
کنندگان به دنبال خواهد داشت.قاســم پــور در ارتباط با
اقدامات اولیه سال جاری اداره حفاظت محیط زیست استان
البرز ،اظهار داشت :بر اساس گزارشی که اداره محیط زیست
شهرستان کرج و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است از
شرکتهای آب و فاضالب و شهرداری کرج به عنوان تهدید
علیه بهداشت به مراجع قضایی اعالم جرم کرد و این پرونده
به صورت ویژه از سوی دادستانی محمدشهر و ماهدشت به
صورت ویژه بررسی شد.
وی ادامــه داد :معاون دادســتان کــرج در بحث فاضالب
نامتعارف و کانال ســیاه جوی که برای کشاورزی استفاده
میشــود و میتواند تهدیدی علیه بهداشــت عمومیباشد
به عنوان مدعی العموم وارد شــد و با جدیت پیگیری کرد.
معاون حفاظت محیط زیســت اســتان البــرز ،گفت :طی
برگزاری جلســات و بازدید میدانی دادستانی به شهرداری
کرج و آب و فاضالب این مسئولیت تفهیم اتهام شد که باید
هر دو در بحث مشــکالت زیست محیطی سیاه جوی ورود
کنند لذا منتظر هستیم این دستورات قضایی صادر شود.
داوود نجفیان در پاســخ به سئوال ایلنا مبنی بر ساماندهی
نهر ســیاه جوی با اشــاره به قانون شــهرداریها ،گفت:
متولــی مدیریت ،حفــظ ،نگهداری ،الیروبی ،ســاماندهی
و اجــرای داخل مســیرها و رودخانهها تا شــهر بر عهده

شهرداریهاست لذا شهرداریها میبایست با نظارت وزارت
نیرو و شــرکتهای آب منطقه ای استان ،مطالعاتی برای
رفع گرفتگی مســیر رودخانه یا نهر ،انجــام داده و اجرای
طرح کنند.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز با اشاره
به مشکل مهم آب گرفتگی در ماهدشت ،گفت :شهرداری
کرج برای جمع کردن آب شــهری ،بخشــی از این مسیر
را ،لوله گذاری کرده و با جمع کردن آب در پایین دســت
رها میکند .شهرداری محمدشهر نیز آب سطحی را جمع
کرده و به پایین دست رها میکند .در دشت ماهدشت که
شــیبی ندارد این آبها جمع شده و منجربه آب گرفتگی
میشــود.وی افزود :بیش از  ۵۰سال این اتفاق افتاده و در
ســالهای اخیر نیز که در شــرایط بارندگی برای مدیریت
بحران ،شهرداران به فکر چاره بودند.
با توجه به هزینه میلیاردی ســاماندهی سیاه جوی ،توقع
اســتان ،اعتبار ملی بود اما به دلیــل عدم تخصیص اعتبار
الزم این طرح تنها با الیروبی ،ســاماندهی میشــد که با
کوچکترین بارندگی ،فاضالبهای مســیر نیز به آن اضافه
شده و به سمت ماهدشت جاری بود.
نجفیان گفت :شرکت آب منطقه ای استان برای رفع مشکل
به اســتانداری پیشنهاد داد که طی بازدیدهای انجام شده،
لیســتی از پروژهها فراهم شود و با استفاده از ماشین آالت
و تجهیــزات فعلی آب منطقه ای تا قبل از تخصیص اعتبار
الزم ،بخشی از مشکالت سیاه جوی حل گردد.وی با عنوان
اینکه قرار شــد شهرداران کرج ،محمدشهر و ماهدشت نیز
در این ارتباط مشارکت کنند ،یادآور شد :با تقسیم وظایف

مقرر گردید حــدود  ۵تا  ۶میلیارد تومــان از منابع مالی
شرکت هزینه کنیم که در این راستا ،پیمانکار نیز تاسیس
کارگاه کرد و تا کنون  ۸میلیارد هزینه شده است.
ایــن مدیر اســتانی یادآور شــد :بیــش از  ۹۰درصد آب
ماهدشت مربوط به شــهرهای کرج و محمدشهر است اما
شهرداران کرج و محمدشهر برای طرح ساماندهی یک ریال
هزینه نکرده اند اما شــهردار ماهدشت که دچار این بحران
شده است با اعتبار شهر ،نسبت به خرید مصالح برای اجرای
پروژه ،اقدام کرد.
این مدیر با انتقاد از نظر شــهردار محمدشهر مبنی بر عدم
همکاری شرکت آب منطقه ای ،گفت :شرکت آب منطقهای
به خاطر مردم به این مســاله چندین ســاله ورود کرد در
حالیکه هیچ وظیفه ای نداشــتیم و شــهرداران باید خود
اقدام میکردند و شــهرداری محمدشهر حتی بعد از  ۳ماه
تنها یک بیل مکانیکی برای الیروبی اســتفاده کرد.نجفیان
با عنــوان اینکه در حال حاضر حدود  ۴۲۰متر از مســیر،
ساماندهی شده ،ادامه داد :استاندار البرز پیشنهاد داد چشم
انداز طرح را طوری ببینیم کــه از دوباره کاری جلوگیری
گــردد و حداقل تا  ۲۰تا  ۳۰ســال آینده مشــکلی ایجاد
نشود.این مســئول ادامه داد :شرکت آب منطقه ای بجای
 ۵میلیارد ۸ ،میلیارد هزینه کرده است در حالی که در این
طرح وظیفه ای نداشــت اما با طرحی که شــروع شده و با
اتمام دو کیلومتر کانال کشی داخل شهر ماهدشت ،هر آبی
وارد این شهر شــود از کانالهای ایجاد شده وارد زمینهای
کشاورزی میشود که مسکونی نیست.
وی با عنوان اینکه  ۳۰میلیارد تومان مشــکل ماهدشت در
میان مدت حل خواهد شد ،گفت :برای اتمام پروژه آمادگی
داریم  ۱۰میلیارد هزینه کنیم و به شــهرداران پیشــنهاد
شــد که مجموعا مبلغ  ۲۰میلیارد تومــان هزینه کنند و
امیدواریم امسال با همت مسئوالن ذیربط ،طرح ساماندهی
ســیاه جوی قبل از شروع فصل بارندگی و سیالب به اتمام
برسد.نعمت امیری ،ســخنگو و رئیس کمیسیون خدمات
شهری ،بهداشت و محیط زیست شورای شهر ماهدشت در
ارتباط با ساماندهی سیاه جوی به ایلنا گفت :با پیگیریهای
انجام شــده حدود  ۷۰۰متر کانال کشی توسط شرکت آب
منطقهای با مشارکت شــهرداری ماهدشت صورت گرفته
است.وی با اشاره به توقف حدود یک ماه پروژه کانال کشی
سیاه جوی اظهار داشت :شــهرداری ماهدشت به تعهدات
خــود عمل کرد و  ۳میلیارد ریال برای تهیه مصالح و میل
گرد به پیمانکار پرداخت کرد.ســخنگوی شــورای شــهر
ماهدشت گفت :شــهرداریهای کرج و محمدشهر که قرار
بود بخشــی از هزینه را پرداخت کنند تا کنون به تعهدات
خود عمل نکردهاند .اما با پیگیری موضوع مقرر شده بعد از
اربعین این پروژه تا خیابان نصر در ماهدشت اجرایی شود.

مهاجرت میلیونی در صورت عدم تامین حقابه گاوخونی
فرماندار ورزنه با اشــاره بــه اینکه  ۹۸درصد
تــاالب گاوخونــی خشــک اســت،گفت:اگر
خشکسالی ادامه یابدوحقابه تاالب را ندهندبا
فعــال شــدن ریزگردهای ایــن عرصه ،چند
میلیون نفر باید از منطقه کوچ کنند.ســعید
رحیمــیدر گفتوگو با خبرنــگار مهر با بیان
اینکه تــاالب بین المللــی گاوخونی وضعیت
خوبی ندارد ،اظهار داشــت :تقریباً  ۹۸درصد
از عرصه  ۴۷هزار هکتاری تاالب خشک شده
و در ســیالب مردادماه امسال نیز یک درصد
گاوخونی آبگیری شد.وی با اشاره به اینکه در
حال حاضر آب مختصری از پساب شهرستان
ورزنه به سمت تاالب میرود ،خاطرنشان کرد:
ســازمان محیطزیست باید برای تأمین حقابه
تاالب گاوخونی دفاع کند.فرماندار ورزنه افزود:
باید توجه داشــت که معیشت مردم ورزنه به
آب و کشاورزی گره خورده و از این رو اولویت
اول ما بحث معیشــت اســت اما برای گرفتن
حقابه تاالب گاوخونی نیز در ســال آبی پیش
رو دفاع خواهیم کرد زیرا اگر خشکسالی ادامه
یابد و حقابه تاالب را ندهند ما مجبوریم چند
میلیون آدم را کوچ دهیم.رحیمیتصریح کرد:
اگر کانون ریزگردهای تاالب گاوخونی به سبب
تداوم خشکی فعال شود به وسیله بادهایی که
شش ماه از سمت شرق به غرب میوزد ،شهر
اصفهان و سایر شهرستانهای استان را درگیر

میکند و شــش ماه دیگر سال که وزش بادها
سویه غرب به شرق دارد استانهای همجوار را
در بر میگیرد.وی ابراز داشت :وضعیت تاالب
گاوخونی قصه پر غصهای است که باید حقابه
اش تأمین شود.
فرماندار ورزنه گفت :بــا توجه به اینکه فصل
کشت منطقه نزدیک است جلسهای با حضور
مدیرعامل شــرکت آب منطقــهای اصفهان و
شــماری از کشــاورزان منطقه برگزار کردیم
که دغدغه کشاورزان را به ایشان انتقال دهیم
امــا در مورد تاالب گاوخونــی نیز با مدیرکل
مدیریــت بحــران و اداره کل محیطزیســت
صحبتهایی داشتیم و همه باید از تاالب دفاع
کنیم زیرا مردم ورزنه با تاالب همزیستی دارند.
رحیمیافزود :تاالب یک موجود زنده است که
اگر بــه حیات آن بی توجهی شــود و از بین
برود بر زندگی ما تأثیرات منفی خواهد داشت
و آن زمان برای اقدام کردن شــاید دیر باشد.
وی خاطرنشــان کرد :تاکنون طرحهایی برای
تاالب گاوخونی به ما پیشــنهاد شده از جمله
اینکه پســاب موجود حق تاالب باشد اما ۱۷۵
میلیــون متر مکعب حقابــه قانونی گاوخونی
در سال اســت که ما تقاضا داریم این حق در
جدول منابــع و مصــارف وزارت نیرو دیده و
تأمین شــود.فرماندار ورزنه ادامه داد :در سال
آبی که گذشــت حتی کشاورزان یک روز آب

با وجود اجرای پروژههای حمایتی و تشویقی از
پنبه کاران گلستان طی حدود  ۱۰سال اخیر
اما تاکنون چشــم اندازهای ترسیم شده برای
احیای طالی ســفید در دیار هیرکان محقق
نشده اســت.به گزارش مهر ،گلستان به سبب
برخورداری از اراضی جلگهای وســیع مرطوب
و حاصل خیــز به عنوان یکــی از قطبهای
اصلی زراعت در کشــور محسوب میشود که
در برخی از محصوالت مانند «پنبه» ســرآمد
سایر اســتانها و مناطق کشــور بوده است.
کشــت پنبه در بیش از  ۱۰۰هــزار هکتار از
اراضی زراعی گلســتان در دهههای  ۵۰و ۶۰
و وجود دهها کارخانــه پنبه پاک کنی زمینه
اشــتغال هزاران نفر از مردم منطقه را فراهم
کرده بود اما به ســبب برخــی بیتوجهیها و
تصمیمات غلط در دهههای  ۷۰و  ۸۰کشــت
این محصول سیر نزولی به خود گرفت تا جایی
که مســاحت اراضی پنبه در گلستان به کمتر
از  ۱۰هزار هکتار در ســال رســید.واردات بی
رویه منســوجات ،عدم تناسب قیمت گذاری
پنبه با سایر محصوالت ،افت کیفی بذور پنبه
و کاهــش تناژ در واحد ســطح ،آفت زدگی و
کم رغبتی کارخانجــات پنبه پاکنی به خرید

محصول داخلی از جمله دالیلی بود که سبب
شد کشــت و یا به روایت دیگر «صنعت پنبه
گلستان» زمین گیر شود.پس از کاهش شدید
سطح زیرکشت پنبه ،متولیان جهاد کشاورزی
و مؤسســه تحقیقات پنبه کشور بر آن شدند
تا با اعمال مشــوقهای مختلف مانند افزایش
قیمت خرید پنبه ،ممانعت از ورود منسوجات
خارجــی و ارائه بذور جدید با عملکرد باالتر و
دوره رشد کوتاه زمینه رونق پنبه در سرزمین
طالی ســفید را فراهم کنند.با گذشت حدود
 ۱۰سال از ترسیم برنامههای حمایتی و اجرای
مشوقهای نرم و ســخت افزاری از کشاورزان
پنبه کار اما هنوز چشــم انداز مسئوالن برای
بازگشت به دوره اوج این محصول به طور کامل
محقق نشده است.
رشد قیمت ســایر محصوالت کشاورزی مانند
گنــدم ،شــالی و ســویا و حمایــت و تمرکز
دولتمردان بر حمایت از کشــت آنها ســبب
شــده تا رغبت زارعان به کشت پنبه کاهش
یابد.صحبت با پنبه کاران نشــان میدهد که
آنها ،عدم پشــتیبانی دولــت در تهیه کود و
ســم و بذر را از دالیل بی رغبتی کشــاورزان
اعالم میکنند.حاح محمد لکزایی ،کشــاورز

آخر پشت سد مروان را از طریق کانال به تاالب
انتقال دادند به این دلیل که کشاورزان دغدغه
قصه آب تــاالب را دارند زیرا این موجود زنده
به کشــاورزان کمک میکنــد و اگر به تاالب
آب برســد چاههایی در فاصلههای بسیار زیاد
و قناتها تغذیه میشوند.رحیمیافزود :از این
رو همانگونه که کشــاورزی و معیشــت مردم
ورزنه برای ما اهمیت دارد محیط زیستمان نیز
مهم است زیرا زندگی ما به آن وابسته است.به
گزارش خبرنگار مهر ،کمآبی و خشکی رودخانه
زایندهرود و تاالب بینالمللی گاوخونی پس از
گذشت  ۲۳ســال ،سالهاست که این حوضه
آبریز واقع در یکصد کیلومتری جنوب شــرق
اصفهان را دچار بحرانهای زیســت محیطی،
اجتماعی و اقتصادی فراوانی کرده است.تاالب
بین المللی گاوخونی ،عروس تاالبهای ایران
یکی از پُراهمیتترین تاالبهای کشــور است
که در تیر  ۱۳۵۲در کنوانســیون رامسر ثبت
جهانی شــد.روند خشــکی تاالب گاوخونی از
سال  ۱۳۷۸شــروع شروع شــد و در  ۲دهه
اخیر بدلیل نبود آب ،بســیاری از زیستمندان
این تاالب از بین رفتهاند.کارشناسان همواره در
باره تبعات خطرناک خشــکی تاالب گاوخونی
هشدار دادهاند زیرا اگر این تاالب بصورت کامل
خشک شــود به کانون خطرناک ریزگردهای
ســمیتبدیل خواهد شــد که تا شعاع یکهزار

کیلومتری و پنج استان کشور را درگیر خواهد
کرد.حقابه قانونی محیط زیســت ،زایندهرود و
تاالب گاوخونــی  ۳۱۳میلیون مترمکعب آب
در سال است که سهم گاوخونی  ۱۷۶میلیون
مترمکعب در ســالهای خشــکی زاینده رود
تعیین شده و تأمین این میزان حقابه میتواند
کارکــرد اکولوژیک آن را حفــظ کند .این در
حالی است که تا  ۲دهه پیش ،تاالب گاوخونی
ســاالنه با حدود یک تا دو میلیارد مترمکعب
آب زایندهرود ســیراب میشــد.طبق قانون،
پس از آب آشــامیدنی ،تأمیــن حقابه محیط
زیســت در اولویت دوم قرار دارد با این حال،
گاوخونی در سالهای اخیر مورد بیمهری قرار
گرفته است.پایشهای میدانی و تحلیل تصاویر

ماهوارهای نشان میدهد که  ۹۸درصد از پهنه
 ۴۷هزار هکتاری تاالب بین المللی گاوخونی
هم اکنون خشک اســت و تنها  ۲درصد این
پهنــه به صورت لکهای در ضلع شــمال غرب
تاالب رطوبت دارد که به دلیل ورود  ۱۰۰لیتر
بر ثانیه زهاب کشاورزی و پساب تصفیه خانه
جنوب از بند شاخ کنار وارد تاالب میشود.این
تاالب بین المللی بر اساس مصوبه شورای عالی
آب  ۱۷۶میلیون مترمکعب حقابه در سالهای
کم بارش دارد و این در حالی است که دستکم
طی  ۲۰سال گذشته حقابه گاوخونی به طور
کامل تأمین نشده است و این تاالب پس از دو
اکنون در آخرین روز سال آبی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰
نفسهای آخر را میکشد.

روزگار خاکستری طالی سفید در گلستان
گلستان در این خصوص به مهر گفت :کاهش
کیفیت سموم از دیگر مشکالت بوده که سبب
شــده در کنار قیمت باالی نهادههای زراعی،
هزینههای کارگــری ،حمل و نقل و ملزومات
سود کشــاورزان کاهش یابد.عضو کمیسیون
کشــاورزی مجلس شــورای اســامیهم به
خبرنــگار مهر گفت :گرگان و دشــت بهترین
پنبه کشور را داشت ولی به علت سیاستهای
نادرست و واردات بی رویه کشت این محصول
کاهــش یافت و ســبب بیکاری هــزاران نفر
شد.رحمت اهلل نوروزی افزود :هم اکنون با نگاه
مثبت مجلس و دولت به احیای پنبه و توسعه
صنایع تبدیلی ،امیدواریم کشت این محصول
دوباره رونق بگیرد.وی بیان کرد :مسئوالن در
شورای قیمت گذاری باید با آنالیز هزینههای
کاشــت و داشت و برداشــت ،قیمت واقعی را
در نظر گرفته تا کشــاورزان دنبال کشت سایر
محصــوالت نروند.نوروزی با بیــان اینکه باید
کشت پنبه را با مکانیزاسیون احیا کرد ،گفت:
میتوان با اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان
و یــا در اختیار قــراردادن ماشــین آالت به
کشاورزان بخشی از دغدغه آنها را برطرف کرد.
رئیس مؤسســه تحقیقات پنبه کشور هم به
خبرنگار مهر گفت :وظیفه اصلی این مؤسسه
معرفــی ارقام جدیــد برای مناطــق مختلف
کشــور و استان اســت و هدف ،افزایش تولید
در واحد سطح ،کاهش هزینههای تولید برای
کشــاورز بوده تا بتوانیم ابتدا ســفره کشاورز
را پربار کرده و نیاز کشــور هم برطرف شــود.
قربان قربانی نصرآبــاد با بیان اینکه پنبه۱۸ ،
برابر محصوالت دیگر قابلیت اشتغالزایی دارد،
افزود :تاکنون  ۱۴رقم پنبه معرفی شــده و دو
«ژرم پالســت» آماده داریم که بزودی معرفی
میشــود.وی ادامه داد :هــدف اصلی ما این

اســت که کشاورز طبق شــرایط اقلیمیو در
زمــان معین محصول خود را کشــت کرده تا
بهترین بهره وری و کمترین هزینه را داشــته
باشــد.قربانی بیان کرد :رقمهایی معرفی شده
که دوره رشد آنها کوتاه بوده و زمان داشت را
از  ۹ماه به  ۳.۵الی چهار ماه کاهش داده است
و ایــن امر نیاز آبی را کمتر کرده و با توجه به
کشــت  ۱۲۰هزار هکتار پنبه در کشور ،حجم
آبی خوبــی صرفه جویی خواهد شــد.رئیس
مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین با اشاره
به مکانیزاســیون کاشت ،داشــت و برداشت،
گفت :ارتفاع بوته در رقمهایی که معرفی شده،
کوتاهتر بوده تا کمباین قابل برداشــت باشد.
قربانی عنوان کرد :در گلســتان ارقام زودرس
شامل لطیف ،ساجدی و شایان کشت میشود
که با کاهــش دوره ،ســایر هزینهها از جمله
کارگری و مدیریــت هم کاهش خواهد یافت.
وی افزود :مؤسسه پنبه ،هستههای اولیه بذر را
تولید کرده و ســپس امتیاز تولید به تعاونیها
و مزارع مختلف واگذار میشــود و ما بر روند
کاشــت و تولید آن نظارت میکنیم.قربانی با
اشاره به برداشت لینتر پنبه و پوشش دارکردن
بذر با آفت کش و قارچ کشها در سال جاری،
گفــت :با این روش میزان بذر مورد نیاز از ۴۰
کیلوگرم به  ۱۲کیلوگرم کاهش خواهد یافت.
رئیس اداره پنبه و دانههای روغنی ســازمان
جهاد کشــاورزی گلستان هم به خبرنگار مهر
گفت :برداشت پنبه استان از اوایل شهریور آغاز
شده و کشــاورزان گلستانی تاکنون دو هزار و
 ۲۰۰تن وش پنبه بــه کارخانجات پنبه پاک
کنی اســتان تحویل دادند.علی موسی خانی
افزود :پیش بینی میشــود که امسال بیش از
 ۴۰هزار تن وش پنبه در استان برداشت شود
که سال قبل این عدد  ۲۴هزار تن بوده و ۸۰

درصد رشد را نشــان میدهد.طبق گفته وی
امسال کشاورزان گلســتانی حدود  ۲۰هزار و
 ۹۰۰هکتــار از اراضی خــود را محصول پنبه
کاشــتند که این رقم در سال قبل  ۱۷هزار و
 ۸۰۰هکتار بود که رشد  ۱۵درصدی را نشان
میدهد.موســی خانی ادامه داد ۹ :کارخانه در
استان محصول پنبه را خریداری میکنند که
میــزان تولید فعلی پنبه در اســتان برابر ۲۰
درصد ظرفیــت این مراکز اســت.وی با بیان
اینکه هم اکنون رتبه دوم تولید پنبه در کشور
را داریم ،گفت :در الگوی کشت  ۴۰هزار هکتار
کشت پنبه در نظر گرفته شده و باید در چشم
اندازی دو الی ســه ســاله به این عدد برسیم.
موسی خانی متذکر شد :پنبه قیمت تضمینی
داشــته اما با توجه به تقاضای بــاال ،پنبه به
صــورت توافقی خریده میشــود و قیمت آن
در بازار بیشــتر از قیمت تضمینی اســت.وی
افزود :ســال قبل کیلویی  ۲۳هزار تومان بود
و امسال هنوز قیمت اعالم نشده ولی افزایشی
خواهد بود.موسی خانی گفت :کشاورزان برای
جلوگیری از آسیب به الیاف پنبه حین برداتش
محصول ،نباید از کیســه و نخهای پالستیکی
اســتفاده نکنند و بهتر است هنگام برداشت از
پیش بندهای پنبهای استفاده شود.به گزارش
خبرنگار مهر ،برای احیای پنبه در گلستان باید
برنامههای فراگیری از ســوی همه دستگاهها
مانند جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت،
آب منطقهای و غیره ترســیم شده تا عالوه بر
احیــای این محصــول زمینه بهبود ســطح
معیشتی کشاورزان فراهم شود.توسعه صنایع
تکمیلــی و واحدهای فــرآوری پنبه و حتی
احداث واحدهای ریسندگی و بافندگی از دیگر
راهکارهای است که میتواند بار دیگر گلستان
را به سرزمین طالی سفید تبدیل کند.
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ممنوعیت آبیاری مزارع کشاورزی قزوین
با فاضالب خام

رئیس اداره محیطزیســت شهرســتان البرز گفت :آبیاری مزارع کشــاورزی با
فاضالب خام و پساب تصفیه نشده ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد
خواهد شد.اکبر کشتپرور اظهار کرد :در صورت مشاهده آبیاری مزارع کشاورزی
با فاضالب خام و پساب تصفیه نشده ،بر اساس ماده  ۶۸۸قانون مجازات اسالمی،
مــاده  ۱۵حفاظت از خاک و مــاده  ۴۶قانون توزیع عادالنه آب ،از طرف مراجع
قضایی با متخلفان برخورد میشــود و در صورت لزوم ،مزرعه نیز معدوم خواهد
شــد.بنابر اعالم روابط عمومیاداره کل محیطزیست اســتان قزوین ،وی افزود:
در این راســتا بازدید میدانی در اراضی کشاورزی این شهرستان که با فاضالب
تصفیهخانه شــهر صنعتی البرز و تصفیهخانه شــریفیه آبیاری میشوند صورت
میگیرد تا جلوی هرگونه تخلف زیستمحیطی گرفته شود.رئیس اداره حفاظت
محیطزیست شهرستان البرز گفت :واحدهای صنعتی که دارای فاضالب صنعتی
هستند ،ملزم به ایجاد تصفیهخانه صنعتی هستند تا خروج فاضالب آنها منطبق
با استانداردهای اداره حفاظت محیطزیست باشد.وی با اشاره به نمونهبرداری از
خروجی فاضالب  ۱۶واحد صنعتی در شهرستان البرز ،گفت :واحدهای صنعتی،
تولیدی و خدماتی مســتقر در شهرســتان البرز بهصورت مستمر پایش شده و
از خروجــی تصفیهخانه فاضالب این واحدها نمونهبرداری میشــود.رئیس اداره
حفاظت محیطزیست شهرستان البرز گفت :نمونهها برای سنجش پارامترهای
آالینده به آزمایشــگاه اداره کل حفاظت محیطزیســت اســتان قزوین منتقل
میشــوند.وی بابیان اینکه عالوه بر نمونهبرداری از پســاب خروجی واحدهای
صنعتی ،کارشناسان بهطور مستمر عملکرد زیستمحیطی این واحدها را تحت
نظارت دارند ،افزود :در صورت رعایت نکردن قوانین زیستمحیطی توسط واحدها
و ایجاد آلودگی محیط زیستی ،مطابق قانون با متخلفان برخورد میشود.

خالی بودن دوسوم حجم مخازن
سدهای آذربایجان غربی

مدیر عامــل آب منطقهای آذربایجان غربی گفت :بــا کاهش حجم ورودی آب
به سدهای اســتان ،تنها  ۳۶درصد حجم مخازن سدهای استان پر است.مجید
دســتگاهی مدیر عامل شــرکت آب منطقهای آذربایجــان غربی گفت :کاهش
بارندگی در ســال آبی جاری نسبت به ســال گذشته موجب کاهش حجم آب
ورودی سدهای مخزنی و در نتیجه کاهش حجم ذخیره مخازن در برخی سدهای
اســتان به ویژه سدهای شمال استان شده که این موضوع در سد مخزنی بارون
ماکو ،شهید قنبری ،آغ چای ،دریک و زوالی سلماس بسیار بارز و مشهود است.
مدیر عامل آب منطقهای استان میگوید :حجم ذخیره آبی سدهای استان تا سه
روز گذشته معادل  ۶۸۴میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی گذشته
 ۵درصد افزایش یافته اســت اما تنها نزدیک به  ۳۶درصد از حجم ذخایر سدها
پر است.دســتگاهی ادامه داد :افزایش بارندگیها در بهار نسبت به سال گذشته
در حوضه ســدهای مخزنی مهاباد ،بوکان و شهر چای موجب افزایش حجم آب
ورودی به مخازن سدها شده که حجم آب مازاد ورودی به سدهای مذکور نسبت
به برنامه ابالغی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به سوی دریاچه ارومیه
رهاسازی شده است.در استان آذربایجان غربی  ۱۳سد در حال بهرهبرداری است
که سد بوکان ،مهاباد ،حسنلو ،باروق ،زوال ،دریک ،شهرچایی ،سیلوه ،بارون ،شهید
قنبری ،آغ چای ،قیقاج و ارس  ۲از جمله این سدها هستند.

آب آشامیدنی شهرکرد
هیچگونه آلودگی میکروبی ندارد
سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت :در برخی
شبکههای توزیع آب بصورت مقطعی ممکن است کدورت وجود داشته باشد که
نسبی است.آقای احمدی گفت :از  ۱۴مرداد  ۱۴۰۱متعاقب سیالبها و بارندگی
که قطعی آب در شهرکرد را به دنبال داشت خوشبختانه با همکاری دستگاههای
اجرایی بحث تامین آب در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شد و از همان لحظات
اولیه کمیته حفاظت آب و پایش سالمت و بهداشت آب در جلسات فوق العاده و
بصورت شبانه روزی تشکیل و روزانه در  ۳نوبت آزمایشات مختلف از نظر میزان
کلر باقی مانده ،آلودگی میکروبی و نیترات انجام میشود.وی افزود :وظیفه تامین
آب به عهده آب و فاضالب و مرکز بهداشت استان وظیفه نظارتی را بر عهده دارد.
احمدی اضافه کرد :علی رغم گذشــت مدت زمان زیاد از قطعی آب در شهرکرد
در برخی مواقع کدورت آب در برخی محلهها گزارش میشود که به اندازهای که
اثر سو بر ســامتی داشته باشد نیست.وی ،این کدورتهای مقطعی را ناشی از
تالطم آب در منابع و مخازن و شکســتگی لولههای انتقال آب برشمرد و افزود:
این شکســتگیها همان روز توسط شهروندان از طریق سامانه  ۱۹۰یا  ۱۲۳آب
و فاضالب ثبت و برای رفع آن اقدام میشود.رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و
بختیاری در پایان تاکید کرد :آب شهرکرد به لحاظ بهداشتی کامال سالم ،ایمن
و مطمئن است.

واحد تولیدی آالینده در شهرک صنعتی حکیمیه
پلمب شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا گفت :بدلیل انتشار
آلودگی در محیط و ســلب آسایش و رفاه اهالی منطقه حکیمیه با اخذ دستور
مرجع قضایی ،از ســوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویئن زهرا ،یک
واحد آالینده پلمب شــد.به گزارش ایلنا ،تقدیر حاتمیگفت :براساس گزارشات
رسیده و شکایتهای متعدد مردمیاز واحد تولیدی قیر در شهرک حکیمیه واقع
در شهرستان بوئین زهرا ،کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان
ضمن بازدید و محرز شدن آلودگی زیست محیطی اقدام به صدور اخطاریه برای
رفع مشکل کرده بودند ،که متاســفانه هیچ گونه اقدامیاز سوی متصدیان این
واحد تولیدی انجام نشد.
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا افزود :با توجه به
اینکه واحد آالینده مذکور به دلیل رهاسازی گازهای حاصل از فرآیند تولید قیر
در خط تولید محصول ،موجب تولید و پراکنش دود و بوی شدیدی در منطقه و
تهدید علیه بهداشت عمومیو آلودگی محیط میشد و اخطاریهها نیز تاثیر گذار
نبود با اخذ دستور مرجع قضایی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
بوئین زهرا ،واحد آالینده پلمب شد.

کمبود  ۵۰مدرسه در شهرکهای اقماری
شهر زنجان

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به کمبود  ۵۰مدرسه در شهرکهای
اقماری شــهر زنجان گفت :برای رفع مشکل به دنبال ساخت فضای آموزشی در
این مناطق هستیم.به گزارش خبرنگار مهر ،مسعود بیات منش در جلسه شورای
آموزش و پرورش استان ،گفت :درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
پیگیری کامل ماده  ۱۸توسط آموزش و پرورش و نوسازی مدارس است.مدیرکل
راه و شهرسازی استان زنجان گفت :با انجام اجرای تفاهمنامه یاد شده به تأمین
 ۵۰باب مدرسه مورد نیاز کمک میکند و باید از فرصت به وجود آمده بهره الزم
را برد و در این میان راه و شهرسازی استان زنجان برای تأمین سهم خود آماده
است.بیات منش با بیان اینکه متولی اجرای ماده  ۱۸در شهرکهای اقماری فقط
راه و شهرسازی نیست ،ابراز داشت :دستگاههای دیگر نیز باید پیگیری کنند و در
این راستا هفت باب مدرسهای که راه و شهرسازی در شهرکهای اقماری متعهد
ساخت آن شده  ۳یا  ۴باب در مهر ماه سال آینده آماده خواهد شد و بقیه نیز در
مهر سال  ۱۴۰۳به پایان میرسد.
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد وامالک شهرستان ســنندج ،تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار و
محلی آگهی میگردد .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند
ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و
گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت
طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
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