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توقــف ریــزش فاضــاب ۶۰ درصد جمعیــت دزفول به 
صورت ســنتی به رودخانه دزفول، نیازمند دســتکم ۳۰۰ 
میلیارد اعتبار اســت که در صورت تامین منظره این رود 
تغییر می کند.ریــزش فاضاب به رودخانه ها امروزه یکی از 
معضات بزرگ جامعه بشــری است که باعث نمایان شدن 
زشــتی ها روی آب می گردد.در اهواز هــر روزه ده ها لوله 
فاضاب مســیر های زیرزمینی را طی کرده و پس از جمع 
آوری آب آلوده شــهروندان راه خود را به ســمت رودخانه 
کارون می یابند.در دزفول نیز که یکی از آب های با کیفیت 
استان یعنی دز در آن جاری است، ۶۰ درصد فاضاب مردم 
به صورت ســنتی و از طریق کانال های روباز روانه رودخانه 

جریان یافته در این شهر می شوند.
فاضاب دســتکم ۲۵ هزار نفر ســاکن در منطقه زیباشهر 
درفول روزانه به صورت ســنتی بــدون تصفیه در رودخانه 
دز می ریزد.رودخانــه دز هدیه رشــته کوه های زاگرس به 
دشت پهناور خوزستان است که از استان لرستان سرچشمه 
می گیــرد، اما در دزفول یکی از جاذبه های طبیعی اســت 
که همواره گردشــگران را از سراســر کشور به سمت خود 
می کشاند.این مســئله موجب نگرانی برخی فعاالن محیط 
زیست و شهروندان شده که معموال آخر هفته ها را در برخی 
نقاط این رودخانه ســپری می کنند.شایان یکی از ساکنان 
دزفول به ما می گوید که بار ها این مشــکل را به مسئوالن 
مربوطه اطاع داده اند، اما تاکنون اقدام عملی در این حوزه 

صورت نپذیرفته است.
محمدحسن پرآور رئیس شورای شهر دزفول با تایید صحت 
صحبت های شــهروندان مبنی بر ورود مســتقیم فاضاب 
منطقه زیباشهر دزفول به رودخانه دز گفت: منطقه زیباشهر 
دزفول با جمعیت ۲۵ هزار نفری هنوز از شــبکه فاضاب 
برخوردار نبوده، حل این مشــکل از وظایف اداره آبفای این 
شهرســتان است و پیگیری مستمر از سوی شورای شهر و 
شهرداری دزفول از طریق مبادی زیربط صورت گرفته، اما 
تاکنون این مشکل برطرف نشده است.او می گوید: فاضاب 
شــهری در نقاط دیگر شهرستان دزفول با حجم بسیار کم 
به رودخانه شــفاف و زالل دز ریخته می شــود که در این 
بین فاضاب منطقه زیباشــهر دزفول با شــدت بیشتری 
وارد رودخانه می شود به همین دلیل ضرورت دارد از ورود 
فاضاب در تمامی مناطــق جلوگیری به عمل آید.به گفته 
پرآور با وجود اینکه شــورای شهر و شهرداری دزفول بار ها 
این مشــکل را به اداره آبفا تذکر داده است، اما این اداره در 

نظــر نگرفتن بودجه ملی وزارت خانــه را عامل اصلی حل 
نشدن مشکل شبکه فاضاب منطقه زیباشهر بیان می کند.

مدیر آبفا منطقه دزفول نیز با تایید این مسئله اذعان دارد 
تا نرسیدن اعتبارات و بودجه حداقل ۳۰۰ میلیاردی امکان 
اتمام طرح فاضاب دزفول وجود ندارد.حســین ســعادتی 
فــر می گوید: دفع فاضاب در دزفــول به چند روش انجام 
می پذیرد؛ در برخی مناطق شــهرداری با احداث جوی های 
روباز فاضاب را به ســمت رودخانــه دز هدایت کرده و در 
برخــی مناطق نیز چــاه جذبی احداث شــده تا فاضاب 
شــهروندان دفع گردد.او با بیان اینکــه اکنون ۴۰ درصد 
مردم دزفول به شــبکه فاضاب وصل هســتند، افزود: ۴۲ 
هزار انشعاب فاضاب در دزفول وجود دارد که شامل ۱۶۰ 
تا ۱۷۰ هزار نفر می شــود، اما فاضاب ۶۰ درصد دیگر به 
صورت ســنتی دفع می شــود.به گفته آقای سعادتی فر ۴ 
مرحله برای احداث شــبکه فاضاب نیاز است؛  خط انتقال 
۸ کیلومتری به ســمت دزفول،  ایستگاه پمپاژ، یک شبکه 
اصلی و یک شــبکه انشــعابی خانگی که هزینه آن جمعا 
۳۰۰ میلیارد تومان می رســد حال آنکــه آبفا دزفول تنها 
۲۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که ممکن اســت بین 
۶۰ تا ۸۰ درصد آن واریز شــود.مدیر آبفا منطقه دزفول با 
بیان اینکه نمی توان با این اعتبار کاری از پیش برد، گفت: 

نماینده مجلس و مدیر عامل آبفا خوزســتان در پی جذب 
اعتبار از محل ماده ۵۶ قانون هستند که اگر اباغ شود طی 
چند سال صد درصد فاضاب دزفول جمع آوری می گردد، 

اما اگر اباغ نشود هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.
پــس از مصاحبه با مدیر آبفــا منطقه دزفــول با یکی از 
کارشناسان محیط زیستی در خصوص مشکات فاضاب و 
راه حل رفع آن به گفتگو پرداختیم. او ساده ترین روش حل 
مشــکل فاضاب های شهری را در ابتدا تامین اعتبار ایجاد 
گودال زیستی دانست.سعید عیدی گماری در این خصوص 
گفت: اجرای طرح های محیط زیســتی و زیرســاخت های 
اصلی مانند کنترل فاضاب و ... در ســایر کشور ها پیش از 
اقدام به توسعه شهری، احداث کارخانه و... صورت می پذیرد 
و از اولویت ویژه ای برخوردار اســت کــه این مهم اولویت 
کشور ما نبوده و در شروع طرح ها اغلب به فراموشی سپرده 

می شود.
او می گوید: ســهل انگاری مســئوالن در این زمینه سبب 
فراهم شــدن مشکات شــده و فجایع زیست محیطی را 
رقــم می زند، همانطور که مشــاهده می کنیم وصل نبودن 
شــبکه فاضاب در منطقه زیباشــهر دزفــول به فاضاب 
اصلی یا نبودن تصفیه خانه مستقل شهری در این منطقه، 
نمودی از اهماالت محیط زیستی و بهداشتی است.به گفته 

رئیس سابق ادارات محیط زیست شمال خوزستان با توجه 
به اینکه منطقه زیباشــهر دزفول طی ســال های اخیر در 
شمال شــهر و در مجاورت رودخانه دز بنا شده به صورت 
طبیعی مسیر تبخیری وجود نداشته و فاضاب این منطقه 
به سرعت و با شــیب تندی به رودخانه دز تخلیه می شود.
آقای گماری گفت: این مشــکل در سایر فاضاب ها بسیار 
کمتر دیده می شــود چرا که اکثر فاضاب ها مسیر طوالنی 
تری را تا رســیدن به رودخانه طی می کنند و این فرصت 
بیشــتری برای تبخیر ایجاد می کند که به تبع آن شــدت 
و اثرات مخرب کمتری نسبت به فاضاب منطقه زیباشهر 
دزفول خواهند داشت.این کارشناس محیط زیست موادی 
که همراه فاضاب منطقه زیباشهر دزفول هستند را عموما 
از مواد شوینده و شیمیایی عنوان کرد که باعث ایجاد رشد 
جلبکی و بوی مشمئز کننده در منطقه و رودخانه می شود؛ 
از طرفی این فرآیند موجب از دست رفتن قابلیت آب شرب 

می گردد.
همچنیــن این قبیل آب آلــوده و بــدون تصفیه و حتی 
پیش تصفیه برای مصارف کشــاورزی نیز مجاز نیست چرا 
که آالینده ها از طریق دســتگاه پمپاژ به اراضی کشاورزی 
انتقال یافته و آب آلوده وارد قسمت حیاتی گیاه می شود و 
محصوالت کشاورزی ارزش غذایی خود را از دست می دهند، 
این موضوع باعث می شود به چرخه صادرات ضربه سنگینی 
وارد شود.ســعید عیدی گماری با اشاره به کمبود اعتبارات 
الزم جهت ایجاد شبکه فاضاب در زیباشهر دزفول یادآور 
شد که می توان با روش ساده حفر گودال و کاشت گونه های 
گیاهی آبزی و کنار آبزی در مسیر ورود فاضاب به رودخانه 
)مشابه فاضاب چمگلک اندیمشــک( مشکل را تا تامین 
اعتبار به صورت موقت برطرف کرد.گونه های گیاهی آبزی 
و کنار آبزی در گودال یا حوضچه در مسیر ورودی فاضاب 
ضمن کاهش سرعت ورود فاضاب خام به رودخانه دز باعث 
می شوند تصفیه و فیلتراسیون به صورت طبیعی انجام گیرد.

ورود فاضاب به رودخانه های خوزســتان یکی از مهم ترین 
علل توســعه نیافتن سواحل است؛ سواحلی که می تواند در 
تابســتان تفریحگاه با ارزشــی برای فرار از گرمای طاقت 
فرســای جنوب باشد، اما به دلیل ریزش فاضاب از توسعه 
عقب مانده.حاال تنها نیاز اساســی نــه نبود برنامه و اجرای 
مطالعات بلکه تامین هر چه زودتر اعتبارات است تا در کنار 
رفع نگرانی های محیط زیستی، محل تفریح شهروندان نیز 

فراهم شود.

بهره برداری از کنارگذر دورود تا پایان سال جاریرودخانهدز،سومینرودخانهپرآبکشورپنهانزیرجلبکها
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسامی گفت: پروژه کنارگذر دورود 
به پیمانکار ســپرده شده که تعهد داده با کار دو شیفته تا پایان سال یک خط 
رفت و برگشت باند جنوبی آن به بهره برداری برسد.حسین گودرزی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: کنارگذر دورود به طول ۱۲ کیلومتر بعد از سال ها توقف از 
اوایل تابستان امسال پیمانکارش تعیین شــده و پای آمده است. این پروژه در 
حال حاضر در سه جبهه کاری قطعه هشت کیلومتری، قطعه مربوط به پل روی 
رودخانه تیره و قطعه چهار کیلومتری بعد از رودخانه کار می کند.گودرزی افزود: 
بناست دو شیفته کار کنند و قول دادند که تا قبل از پایان سال جاری یک خط 
رفت و برگشــت باند جنوبی آن  به بهره برداری برسد.نماینده مردم دورود و ازنا 
در مجلس شورای اسامی عنوان کرد: از طریق ماده ۵۶ بانک های رفاه و توسعه 
تعاون برای این پروژه پول گرفتیم که آماده پرداخت اســت.وی گفت: از ســفر 
رئیس جمهور نیز برای این طرح اعتبار گرفتیم و در بودجه ساالنه قطعه دورود 
به داران نیز به این بخش اعتبار تعلق می گیرد.گودرزی بیان کرد: امیدواریم بعد 
از ســال ها تعلل، کوتاهی و توقف این پروژه همانطور که شروع شده با نظارت و 

پیگیری مسئوالن در موعد مقرر به پایان برسد.

ورود ۵۳ میلیون گردشگر به گیالن
 در نیمه نخست امسال

مدیرکل میراث فرهنگی گیان گفت: ورود مســافران به استان طی شش ماهه 
نخست امسال حدود ۵۳ میلیون نفر برآورد شده که بیش از ۴۲ میلیون نفر/شب  
در اماکن اقامتی ثابت و موقت گیان اقامت داشتند.ولی جهانی در گفت وگو با 
خبرنگاران، اســتان گیان را اولین مقصد گردشگری دانست و اظهار کرد: ورود 
مســافران به استان طی شش ماهه نخست امسال حدود ۵۳ میلیون نفر برآورد 
شده است.وی با بیان اینکه بیش از ۴۲ میلیون نفر/شب  در اماکن اقامتی ثابت و 
موقت گیان اقامت داشتند، افزود: میزان اقامت گردشگران در استان طی مدت 
یاد شده نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۵۱ درصد و میزان اشغال تخت 
اماکن اقامتی ۱۷۵ درصد رشد داشته است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گیان گفت: بیش از ۳۲ میلیون نفر از اقامت کنندگان تنها در 
سه ماهه تابستان امســال در مراکز اقامتی استان اقامت داشته اند که این رقم 
نسبت به تابستان سال گذشته ۱۶۵ درصد رشد را نشان می دهد.جهانی حضور 
میلیونی گردشگران در اســتان گیان را بسیار قابل توجه دانست و بیان کرد: 
طی شــش ماهه نخست سال جاری شــاهد رشد ۱۰۵ درصدی ورود مسافر به 

استان گیان بودیم.

کشت پسته در آذربایجان غربی توسعه می یابد
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی از تغییر الگوی کشــت در استان با هدف احیای دریاچه ارومیه خبر داد و 
گفت در همین راستا کشت پسته در استان گسترش پیدا می کند. جعفر وحدت 
در گفــت و گو با ایلنا، بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و در صورت تامین 
اعتبــار از محل طرح اصاح، احیا و جایگزینی باغات و تغییر الگوی کشــت به 
منظور احیای دریاچه ارومیه نسبت به توسعه محصوالت کم آب بر مانند پسته 
به جای ســایر محصوالت باغی اقدام می شــود. وحدت افزود: کاشت پسته در 
سطح ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام 
شده است که ۲۴۰ هکتار از این باغ ها بارور هستند.وی با اشاره به اینکه پسته 
۱۰ سال است که در آذربایجان غربی کشت می شود، بیان کرد: پایه بادامی زرند 
کرمانــی وارقــام احمدآقایی و اکبری با آب وهوای اســتان ســازگار بوده و به 
کشاورزان متقاضی کاشت این محصول معرفی شده و در حال توسعه کاشت این 
محصول و شاهد افزایش رغبت کشاورزان برای جایگزین کردن آن با محصوالت 
پر آب بر مانند ســیب درختی هستیم.سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۲۰ 

تن پسته از سطح ۲۴۰ هکتار از باغات بارور استان برداشت شود.

کاهش ۵۰ درصدی برداشت گردو در شهرستان پاوه
معاون مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان پاوه از آغاز برداشت گردو در این 
شهرستان خبر داد وگفت:برداشــت این محصول نسبت به پارسال ۵۰ در صد 
کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه ،   شهرام رستمی گفت: با 
توجه به خشسکالی های اخیر و سرمازدگی بهاره پیش بینی می شود که میزان 
برداشت این محصول در شهرستان ۵۰ درصد کاهش را داشته باشد.وی  با اشاره 
به اینکه ســطح باغات گردوی شهرســتان پاوه ۱۴۵۰ هکتار است افزود: از ین 
مقدار ۱۳۷۰ هکتار بارور و ۸۰هکتار را غیر بارور و نهال است.،وی با بیان اینکه 
برداشــت در هر هکتار از باغات گردو دو تن است گفت: سطح برداشت گردو به 
صورت ســالیانه در کل باغات گردوی شهرستان ۲۷۰۰ تن است .وی ادامه داد: 
برداشت این محصول از شهریور تا مهر ادامه دارد که به روش های سنتی توسط 
افراد خبره و با اســتفاده از یک دار یا شن در زبان محلی برداشت می شود.این 
مقام مسئول افرود: معموال درختان سطح شهرستان هم اکثرا کهنسال هستند 
که الزم است عملیات باغبانی مناسبی را با استفاده از پیوند و سرشاخه خواری 
بر روی این درختان انجام شود که در سال جاری این عملیات بر روی ۳۵ هکتار 

از باغات گردوی شهرستان انجام شده است.

خریداری ۹۴ هزار تن برگ سبز چای
 از چایکاران شمال کشور

رئیس سازمان چای کشور با اشــاره به خریداری ۹۴ هزار تن برگ سبز چای، 
ارزش ریالی این میزان برگ خریداری شــده را ۷۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: ۸۷ درصد مطالبات پرداخت شــده اســت.حبیب جهانساز در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه تاکنون ۸۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت 
شــده است، اظهار کرد: این میزان معادل ۶۹۲ میلیارد تومان از مبلغ برگ های 
ســبز خریداری شــده از چایکاران اســت.وی با بیان اینکه در ادامه با اشاره به 
خرید ۹۴ هزار تن برگ ســبز چای از چایکاران اضافه کرد: ۶۰ درصد برگ های 
خریداری شــده از نوع درجه یک هستند.رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: 
ارزش ریالی برگ های خریداری شده ۷۸۰ میلیارد تومان است و تاش می شود 

در روزهای اتی باقی مطالبات چایکاران شمال کشور نیز پرداخت شود.

سد بیدکان تامین کننده
 ۲۷۰۰ هکتار زمین کشاورزی است

سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سدبیدکان شهرکرد آب مورد نیاز ۲هزار 
و ۷۰۰ هکتار از مزارع پائین دست را تأمین می کند.به گزارش ایلنا، علی حیدری 
در خصوص شــبکه آبیاری سد بیدکان اظهار داشــت: تکمیل شبکه آبیاری و 
زهکشی ســد بیدکان حداقل به یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: با تکمیل و بهره برداری از شــبکه آبیاری و زهکشــی سد بیدکان در 
بخش الران شهرستان شهرکرد وضعیت گردشگری و کشاورزی در این منطقه 

متحول می شود.

اخبار کوتاه

مدیــر پایگاه میراث فرهنگی دیــوار تاریخی گرگان گفت: 
پرونده ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان ایراد خاصی نداشته 
و توســط دبیرخانه یونســکو تأیید اولیه شده است.حمید 
عمرانــی رکاوندی در گفتگو با خبرنــگار مهر در خصوص 
آخریــن وضعیت پرونده دیوار تاریخی گرگان برای ثبت در 
یونسکو، اظهارکرد: روند تکمیل پرونده دیوار تاریخی گرگان 
در استان انجام شده و بستگی به نظر کشور دارد که طبق 
اولویت پرونده کدام یک از آثار تاریخی را به یونسکو ارسال 
کند.مدیر پایگاه میراث فرهنگی دیوار تاریخی گرگان افزود: 

پرونده اولیه را آماده کرده و برای دبیرخانه فرســتادیم که 
کلیات آن مصوب و به ایران برگردانده شد.

وی بیــان کرد: پرونده ایرادی خاصــی ندارد اما با توجه به 
اینکه عاوه بر دیوار گرگان، پرونده سه اثر شامل، ماسوله، 
تپه هکمتانه و آســبادهای )آســیاب های بــادی( ایران به 
دبیرخانه ارسال شــده بود باید دید که کدام پرونده ارسال 
می شود.عمرانی تأکید کرد: با همکاری استانداری، اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان و غیره اقدامات میدانی انجام داده 
و فرآیند ثبت را طی می کنیم.مدیر پایگاه میراث فرهنگی 

دیوار تاریخی گرگان هم توضیح داد که پرونده شهریور سال 
گذشته برای دبیرخانه یونسکو ارسال و آنها بهمن ماه نظر 
موافق خود را اعــام کردند اما هم اکنون باید وزارت خانه 
اعام کند که کدام پرونده به عنوان نخســتین درخواست 
ارسال خواهد شــد.وی اضافه کرد: این اثر تاریخی در حال 
حاضر نیاز به کاوش جدید الزم ندارد و کاوش های سال های 
قبل جوابگو سواالت یونسکو است ولی برخی اقدامات مانند 
حصارکشــی، نصب تابلو راهنما و فیلم مستند و غیره باید 
انجام شــود.عمرانی در خصوص آخرین وضعیت ســاخت 

پایگاه دیوار در گمیشــان هم گفت: سفت کاری ساختمان 
آن تمام شده و نازک کاری و تاسیسات باقی مانده است.

وی افزود: تاکنون برای این پایگاه سه میلیارد تومان هزینه 
شــده و با تزریق اعتبار آن را به اتمام خواهیم رساند.مدیر 
پایــگاه میراث فرهنگی دیوار تاریخــی گرگان بیان کرد: با 
توجه به گستردگی دیوار در طول مسیر، حداقل چهار پایگاه 
باید ایجاد شــود که در گمیشــان، گنبدکاووس )در مرکز 
دیــوار( کاله )انتهای دیوار، و دیگری در تمیشــه )ابتدای 

دیوار( است.

سرپرســت معاونت محیط زیســت دریایــی و تاالب های 
ســازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به تهدیداتی که 
برای حیات آبزیان وجود دارد گفت:تکثیر گونه های دریایی 
با هدف پرورش ضمن اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط 
زیست مشروط به رعایت ماحظات زیست محیطی از جمله 
عدم تخلیه و رهاســازی پساب و پســماند، عدم آلودگی و 
تخریب محیط زیســت اســت.به گزارش ایسنا، گونه های 
آبزی متفاوتی از جمله دلفین هــای بدون باله، نهنگ های 
قاتل »اورکا« ،الک پشت  دریایی، انواع پرنده های آبزی، انواع 
پانکتون ها، انواع پلی کت ها، کرم های لوله ای، شــقایق های 
دریایــی، عروس های دریایــی و... در دریاهای ایران وجود 
دارند امــا آلودگی هایی از جمله رهاســازی زباله و نفت و 

تخلیه فاضاب های تصفیه نشده انسانی در دریاهای جنوب 
و شمال ایران تاثیرات مخربی بر حیات آن ها گذاشته است.
مجتبــی ذوالجــودی در گفت و گو با ایســنا، در روز ملی 
آبزیان)۵ مهرماه( با اشــاره به تهدیدات موجود برای آبزیان 
اظهار کرد: عوامل تهدیدکننده بسیار زیادی برای جمعیت 
گونه های سرشناس آبزی وجود دارد که از جمله آن ها انواع 
آلودگی ها، بهره برداری بیش از حد شــیاتی و استفاده از 
ابزارهــای مخرب صید وصیادی، صیــد غیرمجاز، تخریب 

زیســتگاه ها، ورود گونه های مهاجم و پدیده تغییر اقلیم و 
گرمایش جهانی است. وی درباره تکثیرگونه های دریایی و 
بایدها و نبایدهایی که در تکثیر آن ها وجود دارد، گفت: تکثیر 
گونه ها با هدف پرورش ضمن اخذ مجوز از سازمان حفاظت 
محیط زیست چه در مرحله احداث و چه در مرحله پرورش 
مشروط به رعایت ماحظات زیست محیطی از جمله عدم 
تخلیه و رهاسازی پساب و پسماند، عدم آلودگی و تخریب 
محیط زیست است.سرپرست معاونت محیط زیست دریایی 

و تاالب هــای ســازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: 
تاکید بر استفاده از گونه های بومی و عدم پرورش گونه های 
غیربومــی و مهاجم، رعایت فواصل ســایت های پرورش از 
زیســتگاه های مهم و حســاس ومناطق تحت مدیریت و  
انجام برنامه های پایش دوره ای ســایت های پرورش گونه ها 
بر اســاس برنامه پایشــی مدون و درج اطاعات پایشی در 
سامانه جامع محیط زیست از دیگر الزامات تکثیر گونه های 
دریایی اســت. ذوالجودی در پایان گفت: در صورت اصرار 
متقاضــی بر پرورش گونه های غیر بومــی، انجام مطالعات 
ارزیابی ریسک بر اساس دستورالعمل های استاندارد جهانی 
و اخذ نظر موافق سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس 

نتایج آن مطالعات الزامی است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: در اســتان کرمان بیــش از ۸۰ درصد موارد 
حیوان گزیدگی ناشــی از گزش ســگ بوده و بر اســاس 
مســتندات علمی، در صورتیکه ۷۵ درصد ســگ ها علیه 
بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال بروز و انتقال بیماری 
در جمعیت ســگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر خواهد 
رسید.دکتر سعید صحبتی در گفت و گویی با بیان اینکه از 
سال ۲۰۰۷ میادی، روز ۲۸ سپتامبر مصادف با ۶ مهر که 
سالروز درگذشت لویی پاستور است را به نام روز جهانی هاری 
نامگذاری کرده اند اظهار کرد: هدف از نام گذاری این روز، 
ایجاد فرصتی برای آموزش و افزایش آگاهی افراد جامعه در 
خصوص بیماری هاری است.مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
اینکه ســازمان جهانی بهداشت در ســال ۲۰۲۲ شعار روز 
جهانی هاری را »پایان مرگ ناشی از هاری با رویکرد سامت 

محور« اعام کرده است، گفت: هدف اصلی برنامه راهبردی 
پیشــگیری و کنترل بیماری هاری، »به صفر رساندن مرگ 
انســان به علت هاری ناشی از گزش ســگ تا سال ۲۰۳۰ 
میادی« اســت.وی افزود: این برنامه چند استراتژی اصلی 
شامل آموزش و اطاع رسانی جامعه، بهبود و ارتقای نظام 
مراقبت حیوان گزیدگی و بیماری هاری، دسترسی خدمات 
پیشــگیری پس از تماس برای همه و واکسیناسیون دسته 

جمعی سگ ها دارد.
صحبتی ادامه داد: در اســتان کرمان بیــش از ۸۰ درصد 
موارد حیوان گزیدگی ناشــی از گزش ســگ بــوده و بر 
اســاس مســتندات علمی، در صورتیکه ۷۵ درصد سگ ها 
علیه بیماری هاری واکسینه شــوند، احتمال بروز و انتقال 
بیماری در جمعیت ســگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر 
خواهد رسید.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان در خصوص آمار 

مرگ و میر ناشــی از هاری گفت: در سال ۱۴۰۰ در کشور 
ما ۱۶ مورد و از ابتدای ســال جاری ۶ مورد مرگ ناشــی 
از هاری، گزارش شــده است.وی  بیشــترین موارد حیوان 
گزیدگــی را در کودکان بین ۵ تا ۱۴ ســال، جنس مذکر 
و صاحبان ســگ های نر عقیم نشــده بیان کرد و افزود: بر 
اســاس آمار جهانی ۹۹ درصد موارد هاری انســانی ناشی 
از ســگ اســت و بطور کلی سگ و سگ ســانان بیشتر از 
گونه های دیگر گزنده هستند.صحبتی در خصوص راه های 
پیشگیری از ابتا به هاری گفت: یکی از راه های پیشگیری از 
حیوان گزیدگی، آموزش به مردم است. آموزش باید بیشتر 
در مورد بزرگســاالن به منظور نظارت به رفتار کودکان در 
پرهیز از نزدیک شــدن به ســگ های مادر، سگ هایی که 
مشــغول غذا خوردن هستند و یا نزدیک شدن به محدوده 
حیوانات انجام شود.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر 
معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان با تاکید 

بر اینکه باید به کودکان آموزش داده شــود تا موجب آزار 
حیوانات نشــوند یا به حیوانات مشــکوک نزدیک نشوند و 
نباید کودکان را با حیوانات مشــکوک تنها گذاشت، گفت: 
از نظر علم بهداشت، تمام موارد حیوان گزیدگی را بایستی 
مشکوک به هارگزیدگی تلقی کرد مگر خاف آن ثابت شود 
و باید اقدامات فوری درمان پیشــگیری از هاری را شــروع 
کرد.وی اشــاره کرد: راه کارهایی همچون آموزش مواجهه 
با حیواناتی مانند ســگ، واکسیناســیون سگ و گربه های 
صاحب دار، مدیریت سگ های بدون صاحب، واکسیناسیون 
افرادی که به لحاظ شغلی در معرض ابتا به هاری هستند، 
درمان پیشگیری گزیده شدگان از فعالیت های تاثیرگذار در 
پیشگیری از هاری محسوب می شوند.صحبتی توصیه کرد: 
افرادی که دچار حیوان گزیدگی می شوند پس از شست و 
شوی اولیه محل گزش با آب و صابون، در اولین فرصت به 

مراکز درمان و پیشگیری هاری مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر کنترل ســیاب و آبخوانداری سازمان منابع 
طبیعی کشور گفت: بیش از ۴۰ میلیون هکتار از حوزه های 

آبخیز کشور در حوزه های شهری قرار دارد.
به گــزارش ایســنا ابوطالب قزلســفلو افزود: بر اســاس 
بررســی های انجام شده در ستاد ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیــزداری، از ۴۰ میلیون هکتار وســعت حوزه آبخیز 
شهری، تاکنون  در ۱۲ میلیون هکتار آن مطالعات تفضیلی 
- اجرایی ، در ۶ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در حال 
انجام است و سه میلیون هکتار آن نیز در دست اقدامات و 
فعالیت های اجرایی قراردارد.مدیرکل دفتر کنترل سیاب 
و آبخوانــداری ســازمان منابع طبیعی کشــور همچنین 
تصریح کرد: بارش های امسال ۲۴ استان، ۱۱۵ شهرستان 
و ۲۲۴ حوزه آبخیز کشور را درگیر کرده و سطحی معادل 
۶ میلیــون هکتار را تحت تاثیر ســیل قرار داده اســت.
وی مجموع بارش های ســال جــاری را ۲.۵ میلیارد متر 

مکعب اعام و خاطرنشــان کرد: از این میزان ۱.۵ میلیارد 
مترمکعب حجم ســیاب بوده است.قزلسفلو با بیان اینکه 
هدف از مدیریت سیاب جلوگیری از تلفات جانی و کاهش 
خسارت سیل است، تصریح کرد: حدود ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب از این ســیاب ها توســط ســازه های آبخیزداری 
مدیریت شده اســت و در جاهایی که اقدامات آبخیزداری 
انجام نشده خسارت های بیشتری به ابنیه، پل ها، تاسیسات 

و جاده ها و اراضی زراعی و باغی وارد شده است.
وی گفت: بخش زیادی از سازه هایی که ایجاد شده ظرفیت 
نفوذپذیری خوبی داشته و آب ها را به سفره های زیرزمینی 
هدایت کرده است.مدیر دفتر کنترل سیاب و آبخوانداری 

ســازمان منابع طبیعی گفت: اجرای طرح های آبخیزداری 
با کارکردهایی که دارد، می تواند تهدید سیل را به فرصت 

تبدیل کند.
قزلســفلوهمچنین یادآور شــد: الگوی بارش ها اکنون در 
جهان دچار تغییر شــده اســت و ما بایــد در کنار انجام 
اقدامات آبخیزداری خود را با این شــرایط ســازگار کنیم.
وی همچنین اظهارکرد: در ســال جاری مطالعات مناطق 
مسکونی در اولویت قرار گرفته است تا امنیت این مناطق 
برای جلوگیری از مخاطرات مورد توجه قرار گیرد.قزلسفلو 
در ادامه گفت: در قانون برنامه ششــم توســعه انجام ۱۰ 
میلیــون هکتار آبخیزداری پیش بینی شــده  که با توجه 

بــه اعتبارات تخصیص یافته بیش از ۶۰ درصد آن اجرایی 
شده و تحقق پیدا کرده اســت.مدیر دفتر کنترل سیاب 
و آبخوانداری ســازمان منابع طبیعی گفــت: مقام معظم 
رهبری، رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای 
طرح های آبخیزداری برای جلوگیری از خســارت سیل و 
حفظ پوشــش گیاهــی و حفظ منابــع آب و خاک تاکید 
دارند و اگر تامین اعتبارات الزم انجام شــود می توان طی 
دو برنامه پنج ساله هفتم و هشتم عملیات آبخیزداری را در 
تمامی حوزه ها به پایان رساند.به گزارش مرکز اطاع رسانی 
سازمان منابع طبیعی کشور قزلسفلو سرانجام درباره الیحه 
جامع آبخیزداری نیز گفت: ســازمان منابع طبیعی نظرات 
خود را در این باره  به وزارت جهاد کشــاورزی اعام کرده 
تا در مرحله بررسی کمیســیون های تخصصی دولت قرار 
گرفته اســت سپس برای تصویب تســلیم مجلس شورای 

اسامی  می شود.

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از اجرای 
طرح ترسیب کربن با هدف ایجاد پوشش گیاهی، افزایش 
درآمد و اشتغالزایی مردم و جلوگیری از فرسایش خاک در 
سطح استان خبر داد.حمید ســامتی در گفتگو با ایسنا، 
با اشــاره به اجرای طرح ترســیب کربن در گلستان اظهار 
کرد: طرح ترسیب کربن برای مقابله با تغییر اقلیم صورت 
گرفتــه و یک طرح بین المللی و جهانی اســت، این طرح 
در کشــورهای مختلف اجرا می شــود و هــدف نهایی آن 
توانمندســازی جوامع محلی، حفاظت از منابع طبیعی و 
کاهش گازهای گلخانه ای است.وی با تأکید بر اینکه باید با 

اقدامات مختلف گازهای گلخانه ای را در جو کاهش دهیم 
و طرح ترسیب کربن هم در همین راستا است، افزود: این 
طرح از ســال ۱۳۹۳ در پنج روستای حوزه آبخیز تیل آباد 
آغاز شده و تا سال ۹۸ ادامه داشت که پروژه های مختلفی 
اعم از کشت گیاهان دارویی، توسعه صنایع دستی و توسعه 
باغات مثمر در اراضی شــیبدار و کشت یونجه در راستای 

این طرح اجرایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان متذکر شد: 
همچنین از ســال ۹۶، پروژه های مختلفی اعم از کشــت 
گیاهان دارویی، توســعه صنایع دســتی و توســعه باغات 

شیبدار و غیره در ۱۸ روســتای گالیکش در بخش چهل 
چای زیر نظر سازمان UNDP و طرح ترسیب کربن رفت 
که تا ســال ۱۴۰۰ ادامه داشت.سامتی با اشاره به اینکه 
برای اجرای طرح ترسیب کربن در ۱۸ روستای بخش چهل 
چای گالیکش، ابتدا دوره های آموزشی برگزار شده سپس 
نهال هــای مثمر در اختیار متقاضیان قــرار گرفت، یادآور 
شد: خوشــبختانه با اجرای متمرکز طرح ترسیب کربن و 
آبخیزداری میزان رســوب و فرســایش در این ۱۸ روستا 
کاهش یافته است.وی هدف از اجرای طرح ترسیب کربن 
را ایجاد پوشــش گیاهی، اشــتغال و افزایش درآمد مردم 

بومی برشمرد و خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه برنامه 
ســازمان UNDP پنج ساله بود امسال اعتبار جداگانه ای 
بــرای این امر اختصاص یافت تا شــاهد اجرای این پروژه 
باشــیم.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان در 
ادامه به رهاورد سفر اخیر رئیس جمهور به استان گلستان 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رئیس جمهور نگاه ویژه ای 
به گلستان داشــتند و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه 
آبخیزداری اختصاص یافت که در فروردین ماه امسال، ۲۰ 
میلیارد تومان از این اعتبار برای پروژه های ســال ۱۴۰۰ 

تخصیص یافت. 

پرونده دیوار تاریخی گرگان برای ثبت جهانی مشکلی ندارد

به مناسبت روز ملی آبزیان

تهدیدات حیات آبزیان؛ از پسماند تا صید غیرمجاز

۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ

مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی کشور مطرح کرد

تبدیل تهدید سیل به فرصت با اجرای طرح های آبخیزداری

جلوگیری از بیابان زدایی با اجرای طرح »ترسیب کربن« در گلستان
آگهی تغییرات شــرکت ماوراء مبتکر درمان فنون ابزار شرکت با مسئولیت 

محــدود به شــماره ثبت ۶۷۸۰۹ و شناســه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۷۷۰ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ۱- محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش 
مرکزی، شــهر مشهد، محله راهنمایی، خیابان شــیرین ]احمدآباد۲۵[، بن بست 
شیرین ۱، پاک ۱۳، طبقه همکف کدپستی: ۹۱۸۵۶۱۳۱۷۳ تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1385304(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حمید مصباحیان با ارائه وکالتنامه به شــماره های ۲۰۲۳۳- ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ دفتر ۹ ســمنان و ۱۷۱۴۹-۱۳۹۳/۰۶/۲۰ دفتر ۹ 
سمنان و ۱۳۳۸۶۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۵ دفتر ۲ سمنان و تفویض وکالت ۹۷۶۵- ۱۳۸۹/۵/۲۴ دفتر ۹ سمنان و با ارائه حصر وراثت به شماره 
۲۴- ۱۳۲۸/۰۱/۲۸ صادره از شعبه اول محاکم عمومی حقوقی سمنان و باستناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی 
دفترخانه شماره۹ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ۳ دانگ مشاع از ششدانگ پاک ۷۲۵۶ واقع در بخش یک سمنان 
مورد ثبت ۷۶۴۰ جلد ۸۸ صفحه ۷۷ و به شــماره چاپی ۶۴۳۶۳۷ بعلت نقل و انتقال ســند مفقود و وکیل به وکالت از طیبه و علی 
محمد و علی اصغر همگی وراث مرحوم محمد علی خالصی درخواســت صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد 
ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار بگیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 

نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
روانبخش قنبری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان

از طرف مهوش عرب 


