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ورود تاربال های نفتی به سواحل استان بوشهر تبدیل به یک 
داستان تکراری شده که موجب بروز آلودگی های گسترده 
زیست محیطی می شــود.به گزارش مهر، استان بوشهر به 
واسطه موهبت های متنوع خدادادی و در رأس آن ها مخازن 
هیدروکربوری و هم جواری با خلیج فارس از صنعتی ترین و 
بدون اغــراق از مؤثرترین کانون های ایجاد ثبات در امنیت 
انرژی کشــور است.این استان در جوار کم عمق ترین نقاط 
خلیج فارس قرار گرفته و این ویژگی در کنار هندسه نیمه 
بسته خلیج فارس، پایین بودن میزان تبادل آب با اقیانوس 
هند )ســه تا پنج سال زمان برای تعویض آب خلیج فارس 
نیاز اســت(، کمبود میزان بارندگی ســاالنه وکافی نبودن 
آب های ورودی و تبخیر و شــوری بیش از حد نرمال باعث 
شده ظرفیت خودپاالیی )تصفیه آلودگی توسط دریا( خلیج 
فارس بســیار محدود باشد.از طرفی به واسطه فعالیت های 
حفاری، اســتخراج، پاالیــش، احداث تأسیســات نفتی و 
فرســوده بودن خطوط انتقال نفت موجود در بستر خلیج 
فارس، همیشــه احتمال وقوع آلودگی نفتی وجود داشته 
و دارد.همچنین تردد ســاالنه بیش از ۱۰ هزار شــناور در 
خلیج فارس و دریای عمان و در پی آن تخلیه مواد آلوده ای 
همچون فاضالب، آب توازن شناورها، آب شستشوی موتور 
و نشــت ســاالنه ۱.۵ میلیون تن نفت، باعث شده سازمان 
بین المللی دریانــوردی )در تیرماه ۱۳۸۶( این منطقه را از 
حیث میزان باالی آلودگی به عنــوان منطقه ویژه دریایی 
اعالم کنــد.در این گزارش به بحــران صنعتی اخیر یعنی 
هجوم تاربال های نفتی به سواحل استان بوشهر و وضعیت 

کنونی آن پرداخته شود.
طبق تعاریف موجود، نفت خام یا نفتی که به طور تصادفی 
از تأسیسات، دکل های نفتی، لوله ها، تانکرها، کشتی ها و… 
وارد دریا می شــود و در اثر عوامل جوی، تابش خورشید و 
با تبخیر اجزای ســبک تر حالتی قیر گونه به خود گرفته و 
با جریان باد و امواج به سمت ســاحل می رود را »تاربال« 
نامیده و رؤیت آن را در ســواحل، از اولین هشدارهای بروز 
آلودگی نفتی می دانند.وجود چند لکه نفتی به مساحت کلی 
۲۶.۳ کیلومتر مربع در مسافت ۴۶ کیلومتری شهر عسلویه 
و ۸۶ کیلومتری شــهر کنگان در هفتم مردادماه امســال 
در بســتر خلیج فارس توسط سیستم هوشمند مشاهدات 
ماهواره ای گزارش شد.علی رغم هشدارها و با ازدست رفتن 
زمان طالیی جمع آوری لکه های نفتی و گسترده شدن آن، 
در پانزدهم مردادماه امسال آلودگی چند نقطه ساحلی در 
محدوده استان بوشهر به صدر اخبار خبرگزاری های محلی 

و استانی راه یافت.
اولین واکنش را مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 

بوشــهر داشــته و در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
آلودگی های نفتی به عنــوان یکی از مهمترین تهدیدهای 
قابل وقوع هر ساله در خلیج فارس محسوب می شود.فرهاد 
قلی نژاد برخورد قانونی و قاطع با منشأ وقوع این آلودگی ها 
را یک ضرورت دانســت و بیان کرد: هــر گونه تخلیه مواد 
آالینده به اکوسیســتم دریایی ممنوع و با متخلفین طبق 
قانون برخورد می شــود.وی ضمن اشــاره به ورود لکه های 
نفتی به ساحل کنگان و درخواست از عموم شهروندان برای 
عدم ورود به سواحل در حدفاصل بندر تمبک تا شهر کنگان 
ادامه داد: بررســی های اولیه حاکــی از تخلیه مواد نفتی از 
شناور و کشتی های نفتکش اســت که اقدامات الزم برای 
شناســایی منشأ و کشــتی متخلف با همکاری ارگان های 

متولی آغاز شده است.
هم اکنــون پس از گذشــت قریب به ۲ مــاه و علی رغم 
مطالبه رسانه ها و فعاالن اجتماعی، شاهد فراگیری و تسری 
آلودگی به سواحل شهرستان های کنگان )به ویژه سواحل 
شهر باستانی سیراف(، عسلویه و دیر که محل صید، تفریح 
و شناگاه های مردم است، هستیم ضمن آنکه هیچ قطعیتی 
راجع به منشأ این آلودگی ها وجود نداشته کما اینکه نشت 
از سکوهای نفتی یا خطوط انتقال نفت نیز به لیست گمانه 
زنی ها اضافه شده است.هر چند که زحمات برخی نهادها در 
جمع آوری تاربال ها شایســته تقدیر است لیکن می بایست 
توجه داشــت که عمده پاکسازی ها توســط نیروهای غیر 
متخصــص و به صورت غیراصولی و مقطعی انجام شــده و 

طبیعتاً نمی بایست انتظار رفع آن را داشت و به نظر می رسد 
مجموعه عریض و طویل نفت از تکنولوژی یا ابزار تخصصی 
قابل اتکایی برای مدیریت این بحران بالقوه بهره ای نمی برد 
یا تمایل به هزینه کرد به جهت رفع تأثیر ســو تأسیسات 
و عملیات های نفتی بر اکوسیســتم محیطی استان بوشهر 
نــدارد هر چند که دانش رفع اصولی و مواجه با این بحران 
در داخل کشــور وجود دارد.البته ایــن قبیل رویکرد را در 
آلودگی نفتی ســال ۹۸ سواحل قشــم نیز شاهد بودیم تا 
جایی که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، 
جمع آوری تاربال ها را از سطح دریا امکان پذیر اما مستلزم 

هزینه ای هنگفت دانست.
به واســطه بهره مندی کشــور از مخــازن هیدروکربوری 
و تأسیســات متعدد نفتی، همیشه نشــت نفت به محیط 
محتمل اســت از این رو برخی شــرکت های دانش بنیان 
و توانمنــد داخلی، اقدام به طراحی طیف های وســیعی از 
جاذب ها و دســتگاه جمع آوری مواد نفتی روی سطح آب 
کرده اند و طبیعتاً با بکارگیری این فناوری ها امکان ممانعت 
از جمع آوری این لکه نفتی در بدو وقوع فراهم بود بنابراین 
هیچ عذر و بهانه ای از سمت نهادهای متولی پذیرفته نیست.
سازمان های متنوعی فعالیت خود را در بستر خلیج فارس 
انجام می دهند که از جمله آن ها می توان؛ گمرک، سازمان 
بنادر و دریانوردی، پایانه ها و مخازن پتروشــیمی، شرکت 
پایانه های نفتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گاز ایران، شرکت ملی نفت کش و… را نام برد که طبیعتاً 

دامنه فعالیتشــان خسارات متنوعی را متوجه حیات خلیج 
فارس کرده اســت.مجمع نمایندگان اســتان های جنوبی 
می توانند با رایزنی و وضع قانون، این شــرکت ها را ملزم به 
پرداخت عوارض کرده و در ادامه می توان این عوارض را در 
راستای تجهیز سازمان های متولی رفع آلودگی و یا کاهش 
اثرات سو فعالیت ها بر اکوسیســتم آبزیان دریایی با توجه 

به گره خوردن معیشت ساحل نشینان به آن هزینه کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشــت: با توجــه به وقوع آلودگی های 
متعدد دریایی در اســتان بوشهر، تالش های گسترده ای به 
منظور ارتقای آمادگی بــرای مقابله با آلودگی های دریایی 
در دســتور کار قرار گرفته است.محمد شکیبی نسب بیان 
کرد: رفع آلودگی های دریایی در ســریع ترین زمان نیاز به 
هماهنگی و بهینه ســازی عملکرد دارد که در همین راستا 
بــا برگزاری یک مانور ترکیبی، در ســه بخش مجزا میزان 
آمادگی ها پایش و مورد ارزیابــی و تحلیل قرار گرفت.وی 
تقویت امکانــات و تجهیزات برای مقابله بــا آلودگی های 
دریایی را یک ضرورت دانســت و تصریح کرد: به روزرسانی 
آمادگی، دانش و شــناخت نقاط قوت و ضعف عملیاتی از 

اهداف مهمی است که در این برنامه ها دنبال می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر با اشاره به وقوع 
۳۸ مورد آلودگی نفتی در آب های استان بوشهر طی سال 
جــاری بیان کرد: این آلودگی ها باعــث ورود مواد نفتی به 
مناطق ساحلی استان شده است.شکیبی نسب از تالش ویژه 
برای شناسایی عوامل آلودگی دریایی در استان خبر داد و 
بیان کرد: تالش شده با استفاده از روش های نوین از جمله 
پایش های پهبادی، کوادکوپتر و شناورهای تندرو و تصاویر 
ماهواره ای این آلودگی ها در ســریع ترین زمان شناســایی 

شوند.
وی تاکید کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر 
به عنوان مرجع دریایی اســتان، حداکثر توان عملیاتی خود 
را معطــوف به برقراری و ارتقــا ایمنی و حفاظت از محیط 
زیست دریایی کرده که در این رهگذر از دیگر ظرفیت های 
استانی نیز بهره می جوید.مردم استان بوشهر ثابت کرده اند 
که برای پویایی و حفظ امنیت ملی نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران تا پای جانشان ایستاده اند و این متضمن آن 
اســت که برخی نهادها که حیاتشــان در گرو فعالیت در 
استان های جنوبی است در راستای کاهش اثرات سو محیط 
زیستی تأسیسات خود پای کار بیایند تا نیاز نباشد قریب به 
۲ ماه به این موضوع به صورت شــبانه روزی پرداخته شود 
و نهایتاً شاهد تصاویری ناشایســت از هجوم این لکه ها به 

اکوسیستم حیات انسانی باشیم.

مسئوالن چاره اندیشی کنند

ردپای »تاربال های نفتی« بر سواحل  بوشهر
فرونشست زمین در دشت هرات یزد برای اولین بار

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از ظهور پدیده فرونشست 
زمین که مرگ خاموش ســفره آب زیر زمینی اســت، برای اولین بار در دشت 
هــرات و در منطقه حســن قرائیه خبر داد.مهدی حیــدری  اظهار کرد: وقوع 
سیالب های اخیر در گستره وسیع در مرداد ماه ۱۴۰۱ باعث شد آثار فرونشست 
زمین که تاکنون پنهان بوده و در اثر برداشت بی رویه و بدون اصول و همراه با 
افت مستمر سطح آب سفره زیرزمینی بوجود آمده نمایان شود. وی افزود: این 
پدیده در چاه های شــهید رحیمی، چاه شور و چاه مفتح قابل مشاهده است که 
حتی به جاده آسفالت هرات به هرابرجان نیز رسیده و جاده را قطع کرده است.

حیدری ادامه داد: اگر بخواهیم اثر این پدیده کمتر شده و در آینده به کشاورزان 
و مردم شهر هرات خسارتی وارد نشود باید در اولین گام، برداشت از سفره آب 
زیرزمینی را کاهش دهیم. به گزارش ایسنا وبه نقل از روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای یزد،این مســئول خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر 
کنترل برداشــت از چاه و ســفره با کنتورهوشــمند انجام می شود باید میزان 
برداشت از سفره را مدیریت کنیم تا صدمات جبران ناپذیر به آبخوان وارد نشود 
چرا که در صورت گسترش پدیده فرونشست، امیدی به احیای سفره در آینده 
با وجود بارش نیز نخواهد بود و کاهش حجم ذخیره ســفره به دلیل فشردگی 
الیه های آبدار قبلی، باعث مرگ تدریجی آبخوان و در نهایت نابودی ســفره آب 

زیر زمینی می شود.

هشدار منابع طبیعی گلستان 
نسبت به احتمال وقوع آتش سوزی جنگل ها

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان نسبت به احتمال 
وقوع آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع استان به دلیل گرمای هوا هشدار داد.
عیســی گلبینی گفت: با توجه به گرمای هوا، توصیه می شود شهروندان نکات 
ایمنی و مراقبت های الزم را در پیشــگیری از وقوع آتش سوزی رعایت کنند.او 
ادامه داد: از روشــن کردن و رها کردن آتش و همچنین اســتفاده از هر وسیله 
قابل اشتعال دیگر خودداری شود.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان 
تاکید کرد: پیشگیری از حریق در عرصه های ملی و طبیعی به عنوان ساده ترین 
اقدام نیازمند مشــارکت فعال همه مردم با هدف حفاظت از ســرمایه های ملی 
اســت.او افزود: همه نیرو های منابع طبیعی در آماده باش کامل هستند.گلبینی 
گفت: مردم اســتان می توانند با مشــاهده هرگونه عالئم آتش سوزی از طریق 
سامانه تلفنی گویای ۱۵۰۴و ۱۳۹ )امداد جنگل و مرتع( نسبت به اطالع رسانی 
به موقع اقدام کنند تا با قید فوریت پیگیری شود.اداره کل هواشناسی گلستان 
پیش بینی کرده بود که با ورود ســامانه کم فشــار به استان و ماندگاری آن تا 

شنبه احتمال آتش سوزی در جنگل ها و مراتع گلستان افزایش می یابد.

سامانه گرمایشی 6072 کالس 
درس مدارس استان استانداردسازی شد

سرپرســت اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان مرکزی گفت: 
از ابتدای طرح استانداردســازی فضاهای آموزشــی )سال ۹۲( تاکنون، سامانه 
گرمایشــی ۶۰7۲ کالس درس معادل ۸۳ درصد از میزان مدارس این اســتان 
استانداردسازی شده  اســت.به گزارش ایلنا، جواد لنجابی افزود: از سویی دیگر 
۸۰۰ کالس با ســامانه گرمایشی غیراستاندارد در استان مرکزی وجود دارد که 
سامانه گرمایشی این کالس ها نیز تا پایان سال آینده استانداردسازی می شود.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۲۸ طرح آموزشــی با ۱۶۸ کالس 
درس و زیربنــای ۲۱ هزار و ۹۳7 مترمربع، بــا اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد 
ریال به آموزش و پرورش اســتان مرکزی تحویل شده  است.سرپرست اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: 7۶ طرح آموزشی 
نیمه کاره با ۴۲7 کالس درس و زیربنای 7۰ هزار و ۲۲۸ مترمربع و با میانگین 
پیشــرفت فیزیکی ۵۵۵ درصد در این اســتان وجود دارد که برای تکمیل این 
طرح ها ۳۵۰۰ میلیارد ریال منابع مالی نیاز اســت.لنجابی با اشاره به اینکه ۴۰ 
مدرســه کانکسی با ۴۸ کالس در اســتان مرکزی وجود دارد، تصریح کرد: بر 
اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان و اجرای طرح دانش آموز شهید 
پناهی، جمع آوری مدارس کانکسی باالی ۱۰ نفر دانش آموز در دستور کار این 
اداره کل قرار دارد.وی بیان داشــت: پیش بینی می شود تا مهر ماه سال آینده 
تمامی مدارس کانکسی باالی ۱۰ نفر دانش آموز در استان مرکزی جمع آوری و 

ساختمان های مستحکم برای این مدارس جایگزین شود.

ستون های مونوریل قم سبز می شوند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای فاز نخست پروژه 
ستون سبز مونوریل خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیام جوادیان با 
اشاره به اجرای طرح ستون های سبز مونوریل در بستر رودخانه اظهار کرد: این 

پروژه در فاز نخست با اعتبار یک میلیارد ریالی اجرایی شده است.

اخبار کوتاه

رئیس مجمع نمایندگان گیالن، از رفع مشــکل پسماند و 
شــیرابه اســتان از طریق پرتودهی خبر داد و خاطرنشان 
کرد: با همکاری سازمان انرژی اتمی سامانه پرتودهی گاما 
و الکترون برای تبدیل شــیرابه به آب کشاورزی را دنبال 

می کنیم.
ســید کاظم دلخوش با اشاره به موافقت مجلس با کاهش 
درصد حقــوق گمرکی برخی از کاالهــا در قانون بودجه 
۱۴۰۱، اظهار کرد: با توجه به تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
۲۳ هزار تومانی، شاهد تغییرات در بودجه و تلفیق بودجه 
بودیــم.وی با اشــاره به افزایش قیمــت کاالهای ضروری 

ماننــد گندم و دارو و نهاده های کشــاورزی و روغن و... به 
دنبال حذف ارز ترجیحی، افزود: ســود بازرگانی کاالهای 
ضروری را به یک درصد رســاندیم تا به مردم فشــار وارد 
نشــود. در بخش مواد اولیه ماشــین آالت و تجهیزات هم 
با عوارض و ســود بازرگانی یک درصد موافقت شد.رئیس 
مجمع نمایندگان گیالن در گفت وگــوی خبری باران، با 
بیان اینکه طرح حمایت از افشــاکنندگان فساد از طریق 

سامانه سازمان بازرسی دنبال می شود، تصریح کرد: مردم 
می توانند شــکایات خود تحت عنوان فســاد اداری، فساد 
اقتصادی و... را ثبت کنند. دلخوش با اشاره به برگزاری ۱۸ 
جلسه مجمع نمایندگان استان با معاون اول رئیس جمهور 
و وزرای مختلف درباره پروژه های سفر، اضافه کرد: پسماند 
گیالن، رودخانه های رشت، شیرابه سراوان، راه آهن گیالن 
و... از جمله پروژه های مهم اســتان است.وی با بیان اینکه 

پروژه راه آهن را از محل تهاتر نفت دنبال می کنیم، گفت: 
روســیه در حال انعقاد قراردادهای کالن اقتصادی با ایران 

است که یک فرصت محسوب می شود.
نماینده صومعه ســرا در مجلس شــورای اســالمی از رفع 
مشــکل پســماند و شــیرابه اســتان از طریق پرتودهی 
خبــر داد و خاطرنشــان کرد: با همکاری ســازمان انرژی 
اتمی ســامانه پرتودهی گاما و الکترون برای تبدیل شیرابه 
به آب کشاورزی را دنبال می کنیم؛ همچنین افزایش تولید 
محصوالت کشــاورزی و ارتقای نهاده هــای دامی از دیگر 

برنامه هاست.

داســتان تلخ خشک شدن خوشه های خرما بر 
روی نخل ها درســت چند روز قبل از برداشت 
محصول بار دیگر گریبان کشــاورزان شــرق 
کرمان را گرفت.به گزارش مهر، اســتان کرمان 
دومین تولید کننده خرما در کشــور اســت و 
نخستین سطح زیر کشت نخلستان های کشور 
را در اختیار دارد و شــرق استان از جمله بم، 
ریگان، نرماشــیر و فهــرج از جمله مهمترین 
شهرستان های تولید کننده خرما به خصوص 
از نوع مضافتی هســتند که بسیار مورد توجه 
مصرف کنندگان داخلی و کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس قرار دارد.در شــمال استان کرمان 
ســاالنه ۱۵۰ هزار تن خرما تولید می شــود و 
این رقــم در شهرســتان های جنوبی کرمان 
۱۶۰ هزار تن در ســال است.در شمال کرمان 
۲۸ هزار هکتار نخلســتان وجــود دارد و تنها 
در بم ۱۰ هزار هکتار نخلســتان وجود دارد و 
پهنه گسترده ای از این شهر را نیز نخلستان ها 
تشکیل داده اند به طوری که حتی در محله های 

شهر نیز نخلستان های گسترده وجود دارد.
این آمارها یعنی زندگی حداقل ۵۰۰ هزار نفر 
در اســتان کرمان به تولید خرما وابسته است 
اما این زمینه گســترده از تولید و کار تالش با 
وجود شــعارهایی که داده شده است اما هیچ 
گاه نتوانسته به تبلور برســد و جدا از مشکل 
داللی و عدم برند ســازی محصول بخش قابل 
توجهی از خرمای کرمان هر سال درست چند 

روز به برداشــت خرما به دلیــل وزش بادهای 
شــدید و گرما طی یک شــب بر روی نخل ها 
خشک می شود و بر زمین می ریزد و در بهترین 
حالت خوراک دام می شود.سالهاست کشاورزان 
و مسئوالن محلی از محقق و بخش تحقیقات 
کشاورزی می خواهند دلیل این مشکل را پیدا و 
چاره اندیشی کند اما عماًل طی دهه اخیر هیچ 
گام مؤثری در این زمینه برداشــته نشده است 
و هر سال کشــاورزان خسارت زیادی متحمل 
می شــوند و در آخر همه چیز گردن تغییرات 
اقلیمی می افتد.طی سال جاری نیز ۳۰ درصد 
از خرما تنها در شهرســتان بم نابود شده است 
و این جدا از خسارت گسترده به نخلستان های 
ریگان و فهرج و نرماشــیر است. البته وضعیت 
در شهرســتان های کهنوج، قلعه گنج، رودبار، 
جیرفت، فاریاب، عنبرآباد و منوجان در جنوب 
استان بهتر نیست.وسعت خسارت به کشاورزان 
به حدی اســت که نماینده مردم شرق کرمان 
در مجلس از وزارت کشاورزی می خواهد برای 
حمایت از کشاورزان و خرما داران منطقه چاره 
اندیشــی کند.حجت االســالم موسی غضنفر 
آبادی به خبرنگار مهر می گوید: معیشت مردم 
شــرق کرمان از تولید خرما می گــذرد و کار 

بسیاری از مردم با تولید خرما وابسته است.
وی گفت: در کنار خشکسالی و کم آبی شدید 
به خصــوص در ریگان و فهرج و خســارت به 
کشــاورزان به دلیل طوفان های متوالی شــن 

امســال بار دیگر شاهد خشــکیدگی گسترده 
خوشــه های خرما هستیم به طوری که برخی 
از کشــاورزان دیگر محصولی برای برداشــت 
ندارند.وی از مسئوالن خواست با سفر به شرق 
اســتان کرمان وضعیت خرمــا داران و میزان 
خســارت ها را براورد کنند و برای رفع مشکل 
کشاورزان چاره اندیشــی کنند.وی با اشاره به 
اینکه ۹۰ درصد خرمای شرق کرمان مضافتی 
اســت گفت: بخش عمده این محصول خشک 
شــده و دیگر قابل اســتفاده نیست و با وجود 
افزایــش هزینه های تولید و نگهداری خرما در 
ســردخانه ها کشــاورزان توان تأمین معیشت 
خود را در ســال جاری ندارند.باغچمکی یکی 
از کشــاورزان بمی در گفتگو بــا مهر می گوید: 
یک کشــاورز توان تحقیق و بررسی برای رفع 
مشکل خشکیدگی خوشــه های خرما را ندارد 
اما ســوال این است که دانشگاه های کشاورزی 
و بخش های تحقیقاتی اداره جهاد کشــاورزی 
دقیقــاً طی این یــک دهه که خشــکیدگی 
خوشه ها ایجاد شــده چرا کاری نمی کنند.وی 
افزود: در گذشــته نیز طوفان شــن و گرمای 
هوا وجود داشــت اما طی یک دهه اخیر شاهد 
خسارت سنگین خشکیدگی خرما هستیم و در 

گذشته چنین پدیده ای وجود نداشت.
وی گفــت: در برخی از مناطــق بخش عمده 
محصــول از بین رفته و آنچه که بر جای مانده 
نیز توســط دالالن پیش خرید می شود چون 

کشــاورز نقدینگی ندارد چــاره ای جز فروش 
محصول برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود 
نــدارد و خرمایی که در بــازار ۵۰ کیلو ارزش 
دارد و در مــاه رمضان بــه ۶۰ هزار تومان هم 
رســید ۱۰ هزار تومان از کشاورز پیش خرید 
می شود.مدیرجهاد کشاورزی بم نیز در گفتگو با 
مهر از کاهش تولید خرما به دلیل خشکیدگی 
خوشــه های خرما خبر داد و افزود: در ســال 
جاری 7۰ هزار تن محصول از نخلســتان های 
شهرستان برداشت می شود.محمد علی معقول 
افزود: عارضه خشکیدگی خرما بعد از افزایش 
ناگهانــی دما رخ می دهد که در ســال جاری 
خسارت های قابل توجهی به جای گذاشت.وی 
عنوان کرد: نمی توان دلیل خاصی و راهکار برای 
این عارضه مشخص کرد اما ارتباط مستقیم با 
افزایش گرما دارد و راه حلی برای مقابله با این 
مشکل پیدا نشده اســت.معقول بیان کرد: ما 
نیز از مراکــز علمی و تحقیقاتی می خواهیم در 

این خصوص اهتمام بیشــتری داشته باشند تا 
جلوی این خســارت ها گرفته شود.مدیرجهاد 
کشــاورزی بم گفت: بم مهمترین مرکز تولید 
خرمای مضافتی اســت و این محصول در کنار 
صادرات به کشــورهای مختلف دنیا در ایران 
نیز دارای مشــتری های زیادی است.وی گفت: 
اختصــاص اعتبــار تحقیقاتــی و توجه مراکز 
علمی کشور به این مساله بسیار ضروری است 
چون هر سال میلیاردها تومان خسارت به جای 
می ماند.در کنار مشکالت ناشی از خشکیدگی 
خوشه های خرما و کاهش تولید دالالن نیز در 
فصل برداشت محصول خود را به بم می رسانند 
و محصول باقیمانده کشاورزان را با قیمت بسیار 
اندک خریــداری می کنند و در مــاه رمضان 
چندین برابر قیمت به مردم می فروشند.با وجود 
وعده های بسیار اما هم خشکیدگی خرما و هم 
دالالن سالهاست به مشــکل اصلی کشاورزان 

تبدیل شده اند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کرمانشــاه 
گفت: ذخیره آب ســدهای کرمانشاه در سال 

جاری به نصف رسید.
محمود رضا شــهالیی در گفتگــو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به وضعیت ذخایر آب در استان 
کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه ظرفیت 
ذخیره آب در ســدهای استان کرمانشاه یک 

میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است اما در 
حال حاضر بیشــتر از ۶۶۶ میلیون مترمکعب 

ظرفیت آن خالی است.
وی با اشــاره به آب ذخیره شــده در پشــت 
ســدهای استان کرمانشــاه، افزود: هم اکنون 
حدود ۶۸۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده 
فعلی در سدهای استان کرمانشاه است که بر 

اساس این آمار می توان اعالم کرد که نیمی از 
ظرفیت ذخیره آب در سدها خالی شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
کرمانشــاه به وجود ۱۲ سد مخزنی در استان 
 کرمانشــاه اشــاره و تصریــح کــرد: در حال
 حاضر بیشــترین آب ذخیره شده در استان 
کرمانشــاه مربوط به ســد گاوشــان بوده که 

حجم زیادی از آن برای آب شــرب مورد نیاز 
در شهرســتان کرمانشــاه مورد استفاده قرار 

می گیرد.
شــهالیی خاطر نشــان کرد: به دلیل کاهش 
بارندگی ها و خشکســالی های اخیر میزان آب 
ذخیره شده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 

حدود یک میلیارد مترمکعب بوده است.

وی با اشــاره کاهش ۸۵ میلیون مترمکعبی 
ذخیره آب استان کرمانشــاه نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته، تاکید کرد: به منظور 
جلوگیری کمبــود آب و حفظ ذخایر آب در 
پشــت ســدها به مدیریت منابع آبی موجود 
نیازمنــد بوده کــه در همین راســتا مردم و 

کشاورزان نقش بسزایی دارند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: هشدار 
شــیوع بیماری آنگارا در واحدهای مرغداری استان جدی 
اســت و در این رابطه رعایت اصول بهداشــتی قرنطینه ای 
و امنیت زیســتی در واحدهای پرورش طیور بیش از پیش 
ضرورت دارد.به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: آنگارا از 
جمله بیماری های جدید و ویروســی با تلفات باال در بین 
طیور اســت و در صورت رعایت نکردن شرایط بهداشتی از 
سوی مرغداران تلفات سنگینی برای مرغداری های استان 
مرکــزی به همراه دارد.وی ادامه داد: همچنین نیاز اســت 
مرغــداران رعایت اصــول قرنطینه ای طیــور و ضدعفونی 

حوضچه های ورودی در مرغداری ها و خرید از جاهای معتبر 
را برای مقابله با شیوع این بیماری در دستور کار خود قرار 
دهند.سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار 
داشــت: باتوجه به اینکه احتمال انتقــال بیماری آنگارا در 
مرغ هــای تخمگذار نیز وجود دارد، بنابراین در این واحدها 

نیز فرایند واکسیناسیون انجام می شود.
فتاحی تصریــح کرد: به مرغداران توصیه می شــود ضمن 
رعایــت موارد بهداشــتی، جوجــه مورد نیــاز واحدهای 
خــود را از واحدهای مرغ مــادری تامین کنند که ۲ نوبت 
واکسیناســیون در این واحدها انجام شــده باشد.وی بیان 

داشت: از سوی دیگر نیاز اســت فعاالن این حوزه هرگونه 
تلفات در مرغداری ها را به دامپزشــکی نزدیکترین منطقه 
حوزه فعالیتی خود اطالع رسانی کنند تا نمونه گیری الزم 
در این زمینه انجام شود.سرپرســت اداره کل دامپزشــکی 
اســتان مرکزی تأکید کرد: بیماری آنگارا بیشتر از طریق 
مرغ مادر و همچنین اقدامات جانبــی از جمله تردد، دان 
و وســایل مرغداری به طیور منتقل می شود و باعث آلوده 
شدن مرغداری ها خواهد شــد.فتاحی ابراز داشت: رویکرد 
دامپزشکی اســتان مرکزی برای ریشه کنی و جلوگیری از 
انتقال این بیماری در مرغداری های گوشتی معدوم سازی 

و مرغداری های مرغ مادر انجام واکسیناســیون اســت.وی 
اضافه کرد: با توجه به اینکه امکان انتقال بیماری از طریق 
مرغ روســتایی به مرغداری های صنعتــی وجود دارد، نیاز 
اســت روستائیان هر گونه تلفات غیرعادی در طیور بومی را 
جدی گرفته و با گزارش به موقع تلفات به دامپزشــکی، در 
پیشــگیری از این بیماری در استان مرکزی با دامپزشکی 
همکاری الزم را داشته باشند.سرپرست اداره کل دامپزشکی 
اســتان مرکزی همچنین گفت: بیماری آنگارا نخستین بار 
در منطقه آنگارای کراچی پاکستان تشخیص داده شد و از 

سال ۱۳۹۹ در کشور مشاهده شده  است.

رئیس مجمع نمایندگان گیالن:

شیرابه های سراوان پرتودهی می شود

خشک شدن خوشه های خرما روی نخل

درد نخلداران کرمان درمان نشد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:

ذخیره آب سدهای کرمانشاه در سال جاری به نصف رسید

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی:

هشدار شیوع بیماری آنگارا در واحدهای مرغداری جدی است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سندرسمی برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۸۵۱مورخ 
۱۴۰۱/۲/۲۲ هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوذر زنگنه فرزند خلیل  به شــماره شناسنامه 
۳۹7۰۰۳۱۳۹7 صادره از تویســرکان  در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
۲۱۲.۳7  متر مربع از پالک 7۱۵  فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدشــهر ولد آباد – 
خیابان محراب  خریداری از مالک رسمی شــرکت تعاونی مســکن کادور  محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 580/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/02

مهران رشیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 7۰۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۶/7 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضاعلی گرجی پور  
فرزند حســن نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۰۰/۲۴ مترمربع قســمتی از پالک ۳۴۲افرعی از ۱۱ اصلی به شماره کالسه 
۱۳۹۸/۵۱ واقع در اراضی زیروان بخش ۱۸ ثبت بهشــهر محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۴ آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند. می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 1377143
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/6/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/2

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان

آگهی اصالحی
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان ثبت اسناد و امالک مشهد به شماره ثبت ۵۹۶۶۶ چاپ شده در روزنامه 
مردم ساالری مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ )باتوجه به عدم حدنصاب سهامداران در جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مندرج در روزنامه 
مردم ســاالری مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲( بدینوسیله متن اضافه و اصالح می گردد، 

ضمنا دستور جلسه نوبت دوم صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می شود.
هیات مدیره


