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زخم وقتی سر باز می کند، گویا تصمیم گرفته با تمام وجود 
ریشــه دواندنش را در وجودی که آلوده شــده اعالم کند، 
از اینجــا به بعد، پرده ای برای نادیــده گرفتن زخم وجود 
ندارد، مانند زخم آبیاری زمین های کشاورزی در ساوه که 
چند ســالی است سر باز کرده و حاال دیگر هیچ کشاورز و 
البته هیچ مسئولی نیست که بتواند آنرا کتمان یا تکذیب 
کند، اما با وجود به چرک نشســتن این زخم 50 ســاله، 
حداقل در 4 سال اخیر که مدام از این زخم سخن گفتیم، 
همتی برای خشکاندن ریشه های عمیق آن مشاهده نشد! 
مسئوالن مختلف حرف های زیادی در این خصوص زدند، 
جلســات متعددی برگزار و دســتورات زیادی صادر شد، 
ولی اگر ســری به این مناطق بزنید متوجه می شــوید که 
داســتان همچنان همان اســت که بود.اما حاال دادستان 
جدید ســاوه برای پایان دادن به این فاجعه، ضرب االجل 
تعیین کرده اســت.او که روز یک شــنبه باتفاق جمعی از 
مســئوالن استانی و شهرســتانی از نقاط جنوب و جنوب 
شرق ساوه موسوم به »رودابان« و »باغ زرباف« که بخشی 
از اراضی این مناطق زیر کشت رفته و با استفاده از فاضالب 
آبیاری می شود، بازدید کرده به خبرنگار ایسنا گفت: هیچ 
عذری از مسئوالن استانی و شهرستانی در عمل به تکالیف 
قانونی خود برای پایان دادن به کشــت با فاضالب در ساوه 

پذیرفتنی نیست.
محمودرضا سازنده دادستان ســاوه اظهار کرد: مشاهدات 
صورت گرفته در جریان بازدید اخیر بیانگر آن اســت که 
فاضالب خانگی شهر ساوه به همراه روان آب ها وارد کانال ها 
و جوی شــده و پس از تجمیع از طریق کانال خروجی به 
نقاط جنوبی شــهر و در مجاورت اراضی کشــاورزی وارد 
می شــود.وی افزود: در منطقه ای نظیــر رودابان واقع در 
جنوب شــهر ســاوه، روان آب ها و فاضالب شــهر ساوه از 
ابتدای جاده روستای الوســجرد از محدوده شهری خارج 
شــده و در مجاورت اراضی کشاورزی قرار می گیرد و نفوذ 
آن به الیه های زمین و نیز اراضی کشاورزی تبعات زیست 
محیطــی به همراه دارد.وی همچنیــن گفت: نظیر چنین 
اتفاقی در اراضی جنوب شــرق ســاوه نیز بوقوع پیوسته و 
اینبار برخی کشاورزان به دلیل محدودیت منابع آبی اقدام 
به انتقال فاضالب توسط موتورهای پمپاژ آبی می کنند که 
از کانال مجاور اراضی کشــاورزی عبور کرده و از این آب 
برای کشت برخی محصوالت کشاورزی استفاده می کنند.

وی بیان کرد: مقرر شد که شهرداری ساوه نسبت به ایجاد 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب از محل خروج فاضالب 
شهر ساوه و هدایت فاضالب به تصفیه خانه اقدام و شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی با تصفیه فاضالب ورودی در 
تصفیه خانه ساوه، پساب تصفیه شده را جهت بهره برداری 
از پســاب تولیدی متناسب با شاخص های سازمان محیط 
زیســت در اختیار شرکت سهامی آب منطقه ای قرار دهد. 
وی افزود: همچنین مقرر شد شرکت سهامی آب منطقه ای 
مرکزی ســازوکار الزم برای بهره برداری بهینه از پســاب 
خروجی تصفیه خانه را اتخــاذ و به گونه ای عمل کند که 
باالترین بهره وری از پســاب تولیــدی بعمل آید. خروجی 
پســاب تصفیه خانه فاضالب باید براساس استانداردهای 
محیط زیســت تعیین تکلیف شــود تا از مزایای پســاب 
تولیدی بتوان به خوبی بهره برداری کرد.سازنده همچنین 
با تاکید بر اینکه رهاسازی بدون ضابطه فاضالب و آبیاری 
اراضی کشــاورزی با آب آلوده ســالمت مردم را به خطر 
خواهــد انداخت، بر عمل دســتگاه های اجرایی به تکالیف 

تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم مشــکالت انباشــت 
شــوند بلکه باید با هم افزایی و مشــارکت بین بخشــی 

مشکالت را برطرف کرد.
شهردار ســاوه نیز از اجرای طرح ساماندهی فاضالب ها در 
منطقه جنوب و جنوب شــرق این شــهر خبر داد و گفت: 
آبیاری مزارع جنوب و شرق ساوه با فاضالب تصفیه نشده 
سالهاســت با انتقادهای فراوانی همراه بوده است بطوری 
که خبرگزاری ایســنا این معضل را با تیتر« اینجا سرطان 
می کارند« بارها به مسئوالن گوشزد کرد.امیررضا یوسفیان 
افــزود: کاهش بارندگی ها به میــزان 50 درصد بیانگر آن 
اســت که آب های سطحی ناشــی از بارش ها نیست بلکه 
فاضالب خانگی اســت و پایان دادن به شــرایطی که این 
شهرســتان در پی روان شدن فاضالب خانگی با آن مواجه 
شــده به عنوان یک موضوع مهم و اضطرار نیازمند هزینه 

مالی و مشارکت بین بخشی است.
وی با بیان اینکه حدود 50 ســال اســت که این وضعیت 
وجــود دارد و تاکنون اقدامی جدی در این راســتا انجام 
نگرفته اســت، گفت: به دلیل اینکه این مسئله به صورت 
مستقیم با سالمت مردم و امنیت غذایی مرتبط است، حتی 
دستگاه قضایی و بازرسی نیز در راستای احقاق حقوق عامه 
در این زمینه ورود پیدا کردند. شهردار ساوه تصریح کرد: با 
پیگیری های جدی انجام شده توسط مدیریت شهری ساوه 
برای رفع این معضل چندین ســاله، طرح ساماندهی این 
پســاب ها با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۲00 میلیارد ریال 
آغاز شده اســت. در طرح پیش بینی شده این پساب قرار 
بود با انتقال توســط لوله به اماکنی مانند شهرک بازیافت 
شــهرداری منتقل شــده و جهت احداث درخت و جنگل 
کاری مورد اســتفاده قرار گیرد اما در این جلسه مقرر شد 
انتقال به تصفیه خانه فاضالب با اجرای شبکه به طول ۱4 
کیلومتر صورت گیــرد. وی ادامه داد: به دلیل کمبود آب 
شــیرین برای آبیاری، فاضالب به عنوان یک مکمل مهم و 
منبع آب جایگزین در دهه های اخیر در آبیاری زمین های 
کشاورزی استفاده شده است. آبیاری زمین های کشاورزی 
بــا فاضالب خام و پســماندهای آلوده معضلی اســت که 
پیامدها و عوارض متعددی دارد که نه تنها سالمت مردم را 
به دلیل تولید محصوالت آلوده تهدید می کند، بلکه کیفیت 
خاک را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد.یوسفیان افزود: 

رهاسازی پساب های خانگی در کوچه ها و معابر سطح شهر 
که توســط برخی از شهروندان انجام می گیرد باعث ایجاد 
آلودگی بهداشتی و زیست محیطی برای دیگر شهروندان 

خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی نیز گفت: 
تاکنون ۳0 درصد شــبکه فاضالب در ســاوه اجرا شده و 
۷0 درصد آن باقیمانده اســت و برای اجــرای کامل این 
طــرح نیازمند تخصیص اعتبــاری بالغ بر هــزار میلیارد 
تومان هســتیم که یک کار درازمدت و هزینه بردار است.
حشمت اله عباســی افزود: درصد آلودگی فاضالب و روان 
آب باال بوده و اگر وارد تصفیه خانه فاضالب شــود شوک 
وارد می کند که الزم اســت قبــل از ورود، عملیات پیش 
تصفیه انجام شــود که امیدواریم با جذب اعتبارات ملی و 
با مشارکت شهرداری این فرآیند عملیاتی شود.مدیرعامل 
شرکت ســهامی آب منطقه ای مرکزی نیز گفت: چندین 
ســال است این مشکل در شهر ساوه وجود دارد و با وجود 
برگزاری جلسات متعدد در سنوات گذشته اما اقدام موثری 
صورت نگرفته است.عزت اله آمری افزود: ورود آب با حجم 
باال نظیر ســیالب به تصفیه خانه فرآیند تصفیه را مختل 
می کنــد و تنهــا راه گریز از این مشــکل هدایت فاضالب 
خاکســتری تولیدی در شهر ســاوه به تصفیه خانه، اما با 
کنترل و مدیریت ســیالب است.وی افزود: منشاء پساب ها 
شامل خانگی، کارواش و ... است و به دلیل کاهش بارش ها 
ماهیت بارندگــی ندارند. دســتگاه های اجرایی باید برای 
انتقال آن به تصفیه خانه مشــارکت کنند. در حال حاضر 
حدود ۳40 کیلومتر از شــبکه فاضالب شــهر ساوه اجرا 
نشــده و اجرای آن ســال ها طول می کشد. وی بیان کرد: 
اجرای شبکه توسط شهرداری و هدایت آن به تصفیه خانه 
یک اقدام کوتاه مدت و ضروری اســت و شرایط موجود به 
جهت ورود آب های سطحی و روان شدن فاضالب خانگی 

نگران کننده است.
رئیس محیط زیست ساوه نیز گفت: چون بارندگی کاهش 
یافته اســت به فاضــالب جاری شــده اصطالحا فاضالب 
خاکستری گفته می شود.سیدعلی دعایی لنگرودی افزود: 
باید عملیات پیش تصفیه صورت گیرد و پس از آن پساب 
وارد تصفیــه خانه شــده و به مصارفی که شــاخص های 
زیســت محیطی تعیین می کند برسد.سرپرست دانشکده 

علوم پزشــکی ساوه نیز گفت: اســتفاده از فاضالب منشاء 
بیماری های گوناگون نظیر سالک و ... خواهد شد و سالمت 
مردم را به مخاطره خواهد انداخت. محمود کریمی افزود: 
اســتفاده از پساب حتی برای کشاورزی نیز مناسب نیست 
و هرگونه بهره برداری حتی از پساب تصفیه شده در حوزه 
کشاورزی باید پس از نمونه برداری و بررسی دقیق صورت 
گیرد.بر اساس این گزارش، اگر آرشیو خبرگزاری ایسنا را 
در طول چهار ســال گذشته مرور کنید خواهید دید که به 
دفعات مکرر این خبرگزاری از یک فاجعه در کشــاورزی 
ساوه خبر داده و گزارش منتشر کرده است.نخستین بار در 
دهم تیرماه ۹۷ بود که گزارش »اینجا ســرطان می کارند« 
بر روی خروجی ایســنا قرار گرفت و نســبت به وقوع یک 
فاجعه زیست محیطی در کشــاورزی ساوه در منطقه باغ 
زرباف واقع در جنوب شــرق ســاوه که ناشــی از آبیاری 
اراضی کشــاورزی با پساب فاضالب بود، به مسئوالن وقت 
هشــدار داد.با وجود اینکه این گزارش با واکنش مسئوالن 
ســازمان محیط زیســت کشــور، وزارت بهداشت، وزارت 
جهادکشــاورزی و حتــی وزارت نیرو و مســئوالن محلی 
برای جلوگیری از تداوم فاجعه زیســت محیطی در حوزه 
کشــاورزی ســاوه همراه بود، اما پیگیری ها مقطعی بود و 
علیرغم تشــکیل جلسه شورای پیشــگیری از وقوع جرم 
با حضور مقامــات قضایی وقت و تعییــن تکلیف وظایف 
دستگاه های عضو، اما عزمی جدی برای پیشگیری از وقوع 
این فاجعه زیســت محیطی در حوزه کشاورزی شهرستان 
ســاوه مشاهده نشد! بررسی های میدانی خبرنگار ایسنا در 
ساوه نشان از گسترش سرطان کاری در نقاط مختلف شهر 
داشــت و بر این اساس مجددا گزارشاتی مبنی بر سرطان 
کاری در جنوب شهر ســاوه واقع در منطقه رودابان و نیز 
در پائین دســت شهر صنعتی کاوه با عناوینی نظیر » این 
قصه سر دراز دارد؛ پای کاوه هم به سریال سرطان کاری در 
ســاوه باز شد« و »هر دم از این باغ بری می رسد؛ رونمایی 
از فصل جدید سریال سرطان کاری در ساوه! » در روستای 

غازم آباد از توابع بخش نوبران، منتشر شد.
داستان سرطان کاری در ســاوه به همین جا ختم نشد و 
ایسنا پرده از یک فاجعه دیگر در کشاورزی ساوه برداشت 
و با انتشار گزارش »این بار باالجبار سرطان می کارند! » در 
۲۱ آبان ۹۸ از رهاســازی فاضالب شهری در جنوب شهر 
ســاوه و در منطقه ای موسوم به »رودابان« خبر داد، جایی 
که روان آب ها و فاضالب شــهر ســاوه که از ابتدای جاده 
روستای الوسجرد از محدوده شهری خارج شده و مستقیما 
وارد اراضی کشــاورزی می شوند و فاجعه دیگری در حوزه 
کشاورزی را به بار می آورند.کشاورزان مدعی بودند این بار 
با ورود فاضالب به اراضی کشاورزی به همراه زباله هایی که 
اغلب پالستیکی هستند، ناخواسته اقدام به کشت سرطان 
می کنند که پیگیری ایسنا این ادعای کشاورزان رودابانی 
را تائید کرد و منجر به رســانه ای شدن معضل دیگری در 
شهر ساوه شد.پیگیری مقطعی مسئوالن جهت جلوگیری 
از فاجعه در کشاورزی ساوه به صورت مقطعی مانع از انجام 
این کار فاجعه آمیز که سالمت مردم را با کشت محصوالت 
زراعی تهدید می کرد، شــد، اما همان طور که گفته شــد 
عمل نکردن متولیــان امر به تکالیف قانونی خود منجر به 
تداوم این رفتار از سوی برخی کشاورزان در منطقه جنوب، 
جنوب شرق ســاوه و نیز اراضی پائین دست شهرصنعتی 
کاوه و در نتیجه رهاســازی فاضالب شــهر ساوه و پساب 

بزرگترین شهرصنعتی کشور می شود.

درخشش مخابرات منطقه آذربایجان غربی در اجرای قطار »فاضالبیاری« در ساوه به ایستگاه یک ضرب االجل رسید
طرح نهضت جهادی فیبرنوری شرکت مخابرات ایران 
گروه شهرســتانها: مخابرات منطقه آذربایجان غربی در اجرای طرح نهضت 
جهادی فیبرنوری شــرکت مخابرات ایران به عنوان اســتان برتر انتخاب شد. 
روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی اعالم کرد: نشســت هم اندیشی 
و تقدیر از فعاالن عرصه ارتباطات شــرکت مخابرات ایران با حضور مدیرعامل، 
هیئت مدیره و مدیران شــرکت مخابرات ایران برگزار شــد. بر اســاس ارزیابی 
معاونت راهبرد و توسعه کســب و کار شرکت مخابرات ایران، مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی در اجرای طرح موثر نهضت جهادی فیبرنوری  )نجما( به عنوان 
اســتان برتر در این حوزه انتخاب شد.همچنین در ارزیابی های این معاونت، در 
عملکرد کلی مناطق مخابراتی سراسر کشور در جمع استان های کالن ، مخابرات 

منطقه آذربایجان غربی در جایگاه سوم قرار گرفت.

واگذاری زمین به افراد دارای سه فرزند 
در خراسان رضوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: واگذاری زمین برای خانواده های 
دارای سه فرزند در اولویت است.به گزارش ایلنا از مشهد، عباس یوسف زاده درباره 
واگذاری زمین مجانی به خانواده های داری سه فرزند در خراسان رضوی و زمین 
طرح جوانی جمعیت گفت: هم اکنون در ۹0 شــهر از ۹۶ شهر استان زمین به 
متقاضیان تحویل داده می شود.وی افزود: واگذاری زمین برای خانواده های داری 
سه فرزند در اولویت است. اعالم شده این مصادیق باید جز اولویت های واگذاری 
باشد، اما اینکه جداگانه سایتی برای ثبت نام خانواده های دارای سه فرزند الزاما 
وجود داشته باشد، اینگونه نیست.مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی درباره 
تعداد مسکن تعلق گرفته به این خانواده ها در استان ادامه داد: تاکنون در گناباد 
یک واحد به 4 قلوها، در مشهد یک واحد به سه قلو ها و در مشهد یک واحد در 

انتظار پاسخ متقاضی جهت انتخاب واحد به 4 قلو ها صورت گرفته است.

زنجان به عنوان شهر خالق یونسکو ثبت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی زنجان، گفت: ثبت جهانی 
شــهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای خالق یونســکو، فرصتی برای توسعه 
گردشگری این شهر است.سیدسعید صفوی روز ۲۹ آبان ماه  در نشست تخصصی 
و آیین افتتاحیه انســتیتو شهر خالق استان زنجان، اظهار کرد: پیوستن زنجان 
به شــبکه شهرهای خالق جهان توسط یونسکو می تواند فرصت ویژه ای را برای 
توســعه گردشگری شهر و اســتان زنجان فراهم کند. وی با بیان اینکه صنعت، 
فرهنگ و خالقیت جزو بخش های بســیار سریع در رشد جهانی است، تصریح 
کرد: عضویت شهرها در شبکه دسترسی به منابع و تجارب را برای همه شهرهای 
عضو تسهیل می کند تا وســیله ای برای ارتقا و پیشرفت صنایع خالق محلی و 
تقویت همکاری جهانی برای پیشرفت شهری پایدار امکان پذیر می شود.صفوی با 
اشاره به اینکه شعار اصلی شهر زنجان میزبان مهربان است که در همین راستا 
جشنواره ها و همایش هایی در ســطوح مختلف محلی، ملی و بین الملل برگزار 
می شــود، ادامه داد: هر تجمع و ارتباطی به دنبال یک هدف است. هدف  ما این 
اســت که هموطنان ما از تمام نقاط کشور و گردشگران خارجی به شهرستان 
زنجان سفر کنند و بیشــتر با این شهرستان و سه حوزه موفق میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی آشنا شوند.مدیرعامل انستیتو شهر خالق کشور در 
ادامه این نشست با اشاره به تنوع صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس شهر 
زنجان، برگزاری جشــنواره های ملی و بین المللی مختلف در حوزه گردشگری، 
ادامه داد: عضویت این شهر در شبکه شهرهای خالق جهان سبب توسعه پایدار 
می شود و بی شک یونسکو برای پیوستن به شبکه شهرهای خالق جهان از این 
شهر حمایت می کند.کامران رحمتی با اشاره به مفهوم خالقیت در شهر خالق، 
عنوان کرد: در وهله اول، خالقیت یک مفهوم کلی و جهشی در تفکر و اندیشه 
اســت. عنصر اصلی خالقیت به معنای بازبینی و نو شدن است. به این معنا که 
راه حل و ســبک مدیریت شهری متناســب با نیازهای روز، متحول شدن و از 
نیروی خالقیت در حل مشــکالت شهری استفاده شــود.وی با بیان اینکه این 
مسئله تنها برای پیشرفت اقتصادی مهم نیست و می تواند کمک کند شهرهای 
مختلف یکی شــوند و صلح را بیشــتر درک کنند، یادآور شد: با داشتن چنین 
همکاری بین المللی، تعامل و تبادل اطالعــات افزایش پیدا می کند و با دعوت 
کردن خارجی ها به شهر آنها فرهنگ محلی شهر را درک و زندگی آنها را عوض 
می کند.این مسئول خاطرنشان کرد: برای معرفی شهرهای جهانی به کشورهای 
دیگر باید اول مردم ایران آنها را بشناســند، همچنین باید بتوانیم شــبکه ای از 
شــهرهای جهانی داشته باشیم تا اشتراکات، تجربیات و برندینگ شهری اتفاق 

بیافتد. شهرهای جهانی می توانند محور تعریف مسیرهای گردشگری باشند.

گود حصارک محصور می شود
سرپرســت منطقه 5 شــهرداری کرج گفت: به منظور جلوگیــری از خطرات 
احتمالی، گود حصارک تا تعیین تکلیف نهایی با اعمال قانون ۱۱0 شهرداری ها 
محصور می شود.حسین عطایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وجود مشکالت 
پیش آمده برای شــهروندان و ساکنین این محله افزود: مدیریت شهری کرج با 
تمام ظرفیت برای ساماندهی ساکنین مجاور در معرض خطر گودبرداری پای کار 
آمده است.عطایی عنوان کرد: با توجه به نبود حفاظ مناسب در اطراف گود و به 
منظور جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، به دستور شهردار کرج تا تعیین 
تکلیف نهایی، شهرداری منطقه 5 اقدام به اعمال ماده ۱۱0 قانون شهرداری ها در 
این محدوده کرده است.وی با تأکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور 
ارتقاء خدمات رســانی به شهروندان و ســاکنان این منطقه عنوان کرد: رسیدن 
به وضعیت مطلوب خدمات رســانی از اولویت های کاری شهرداری است که این 
مهم با توجه به تأکید شــهردار کرج با جدیت پیگیری می شود.وی بابیان اینکه 
شهرداری کرج از آغاز فعالیت نسبت به این موضوع حساس و در خصوص رفع 
نگرانی مالکان این محدوده اقدامات الزم را انجام خواهد داد، خاطرنشــان کرد: 
با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری جلسات به جهت جلوگیری از خطرات 
احتمالی و تا زمان تعیین تکلیف نهایی بر اســاس ماده ۱۱0 قانون شهرداری ها  
اطراف گود مورد نظر محصور می شود.سرپرست منطقه 5 شهرداری کرج، تسریع 
در انجام امور و پیگیری نحوه اجرای مصوبات را ضروری خواند و گفت: به همین 
منظور کمیته ای در این منطقه تشکیل و آخرین وضعیت اجرایی و اقدامات در 
این خصوص را به صورت مســتمر موردبررسی قرار داده و مستندات خود را به 

دستگاه های ذی ربط ارسال خواهند کرد.

رفع خطر نقاطی از فرونشست دشت های
ممنوعه لرستان

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان گفت: براساس 
مطالعات انجام شده در این اســتان، ۱۱ عدد ازحوزه های منتهی به دشت های 
ممنوعه مطالعه انجام شده و به علت کمبود اعتبارات کامل اجرایی نشده است.

مجید ســپهوند، تنها راه برون رفت به منظور رفع خطر، فرونشســت، کاهش 
ســفره های زیرزمینی و جلوگیری از کف شــکنی آبخوان ها را اجرای طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری دانســت و اظهار کــرد: تغذیه مصنوعی در حوزه های 
مشرف به دشت های ممنوعه لرستان، بیشــتر نواحی دشت های کوهستانی را 
در بر می گیرد، زیرا این چنین مناطقی مستعد بروز سیل و سیالب است.وی با 
بیان اینکه مطالعات آبخیزداری حوزه های آبخیز مشــرف به دشت های ممنوعه 
اســتان نه تنها در شهرستان های کوهدشت و رومشــکان، بلکه تا به امروز در 
۱۱ حوزه آبخیز مطالعه انجام شــده است، بیان کرد: این حوزه ها شامل دارابی، 
ریکا، هاله، شوراب، رومشکان، عالین آباد، گراب، وسکور، قبله کوهنانی، درب گنبد 
و کشماهور است.سپهوند تصریح کرد: مطالعات صورت گرفته توسط شرکت آب 
منطقه ای لرستان بر روی آمار بلندمدت به سال آبی ۹5-۹۶ نشان می دهد که 
تمامی آبخوان های مورد مطالعه در سطح آبخوان ها، دارای بیالن منفی هستند 
که این بیالن منفی ناشــی از بهره برداری غیر مجاز و یا در اثر خشکسالی های 

مستمر بوده که نیازمند توجه جدی است.

اخبار کوتاه

گروه شهرستانها -  قادر صادقزاده: رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آذربایجان 
شــرقی در تامین دارو بی نیاز است.بهمن نقی 
پور باسمنجی در چهارمین نشست خبری خود 
با خبرنگاران اظهار داشــت: تالش می کنیم با 
برگزاری نشست های خبری و انتقال مشکالت 
به مســئوالن بــه قول های خــود جامه عمل 
بپوشــانیم و با ارائه صحیح خدمات رســانی 
اعتماد مردم را جلب کنیم. قطعا در آســتانه 
هفته بسیج خدمت رســانی صادقانه به مردم 
بهترین نوع بسیج است.وی با بیان اینکه طبق 
آمار موارد خدمت رسانی در تمام شاخص ها در 
زمینه وزارت بهداشت، درمان در سیستم های 
استانداری، ســازمان برنامه بودجه و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی دانشجویی، فرهنگی رو 
به رشد است ؛ اذعان داشت: با کسب رتبه های 
برتر با همت اساتید و دانشجویان در بخش های 
متعدد پیشرفت کرده ایم. دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در بخش بین المللی رتبه های برتری را 
کسب کرده است که نسبت به گذشته وضعیت 
رو به رشــدی را شاهدیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز در ادامه با اشــاره به وضعیت 

کرونا در اســتان گفت: درحال حاضر ۶۲ نفر 
بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری 
هســتند که ۲0 نفر از این بستری ها دربخش 
مراقبت های ویژه هستند و خوشبختانه  چند 
هفته ای است که فوت کرونایی ثبت نشده و با 
همت مردم این ارقام رو به کاهش اســت. وی 
در پاسخ به سوالی در خصوص تامین مواد اولیه 
و کمبود دارو پاســخ داد: در حوزه تامین دارو 
یک سری مشــکالت وجود دارد که با اجرای 
طرح دارویار خدمات دارورســانی بیشتر شده 
اســت که در این طرح با هزینه ای که دولت 
متحمل شــده دارو توزیع می شود.نقی پور با 
بیــان اینکه در یکی دو ماه اخیر با کمبود یک 
سری از داروها مواجه بوده ایم؛ افزود: ازجمله 
دالیل آن می توان به تحریم های موجود اشاره 
کرد که برخی از کارخانه های داروساز با مشکل  
تامین مواد اولیه روبرو بــوده اند و تولید دارو 
صورت نمی گرفت، از دیگر دالیل آن می توان 
به مشکالت زیرساختی برخی از کارخانه های 
داروسازی اشاره کرد، و برخی از این کارخانه ها  
دارو را دپــو می کردند، با  تغییر و تحوالت در 
وزارت غذا و دارو این مشــکالت کمتر شد تا 

جایی که تولید کنندگان دارو به صورت ســه 
شیفت مشغول به کار هســتند.وی ادامه داد: 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی 
با وارد کــردن برخی از دارو ها از کشــور های 
خارجی در صدد رفع کمبود دارو اســت . در 
مورد داروی بیماری های خاص نیز در ســطح 
کشور کمبودهایی وجود دارد. در سطح استان 
در حوزه دارو کمبودی وجــود ندارد زیرا هم 
کارخانه های سرم سازی و داروسازی در استان 
مستقر است و هم به دلیل مراجعه استان های 

همسایه سهمیه دارو نسبت به استان های دیگر 
بیشتر اســت و این روند رو به رشد مشکالت 
را کاهش می دهد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز گفت: همچنین با توجه به فعالیت واحد 
r&d  دانشــگاه علوم پزشکی تبریز که بخش 
تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان است 
منجر به همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی با 
شــرکت های داروســاز جهت تولید داروهای 
کمیاب شــده که این اقدام سهمیه استان در 
حــوزه دارو را افزایش می دهد.وی در خصوص 

تجهیزات پزشــکی نیز اظهار داشــت: شرایط 
موجود به گونه ای اســت که با شــیوع کرونا 
تمام هزینه ها صرف نیازهای مصرفی بیماران 
کرونایــی شــده و تمام تجهیزاتــی که از۱0 
سال پیش خریداری شــده بود بیشتر از قبل 
مورد اســتفاده  قرار می گیــرد که به جای آن 
می توانستیم برای خرید و جایگزینی تجهیزات 
پزشکی اقدام کنیم. با وجود این در حال حاضر 
به دلیل افزایش دســتگاه ها در ســطح استان 

میزان بیماران ارجاعی کاهش یافته است.

مدیــرکل دفتر حفاظت و حمایت ســازمان منابع طبیعی 
کشــور درواکنش به انتقادات وارد شده به واگذاری 5000 
معدن به شرکت های خصوصی با بیان اینکه تمام معادن بر 
اساس قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: بسیاری 
از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند بنابراین فعالیت 
معدن  در این مناطق ممنوع است.به گزارش ایسنا، چندی 
پیش  اخباری مبنی بر مزایــده و واگذاری 5000 معدن به 
شــرکت های خصوصی منتشر شــد که به دلیل شیوه های 
بهره برداری در ایران و آسیب ها و مخاطراتی که برای محیط 
زیست همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد. به گفته یک فعال 
محیط زیست، معادن در داخل پیکره های ارزشمند طبیعت 
قرار گرفته اند. آن ها در همجواری کوه ها، رودها، جنگل ها و 
مراتع هســتند و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید 
پیکره طبیعی متالشی شود که در این صورت کارکردهای 
طبیعــی خود را از دســت می دهند و ایــن  5000 معدن 
به قدری گسترده اســت که تمام ایران را به صورت نقطه به 

نقطــه در بر می گیرد. این عمــل به معنای تحمیل  5000 
بمــب انتقاد ، شــکاف اجتماعی و عامــل تخریب محیط 
زیســت به جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از 
معدن کاوی کامال نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها 

برای به سود رسیدن افرادی خاص است.
مسعود جاللی در گفت و با ایسنا در واکنش به انتقادات وارد 
شده نسبت به مزایده و واگذاری 5000 معدن به شرکت های 
خصوصــی اظهار کرد:  مزایده 5000 معدن به معنای مجاز 
شدن فعالیت تمام این  معدن ها در عرصه های مرتعی نیست. 
تمامی این معادن باید بر اســاس قانون استعالم شوند و ما 
نیز باید براســاس قوانین و ضوابط موجــود در این حوزه ، 
تمام معادن را بررســی کنیم.وی ادامه داد: بر اساس قانون، 
بهره بــرداری از معادنی که در جنگل ها، پارک های جنگلی، 
ذخیره گاه های منابع طبیعی، عرصه های جنگل کاری شده 
و عرصه هایی که در معرض فرســایش بادی و آبی هستند، 
ممنوع اســت و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه ها را 

نخواهیم داد.مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
طبیعی کشــور ادامه داد: بر اســاس ضوابط 5000 معدن، 
بســیاری از آن ها حذف خواهند شــد و آن تعدادی هم که 
مجــوز فعالیت می گیرند، برخورد ســختگیرانه ای خواهیم 
داشــت تا هم هنگام بهره برداری و هم بعــد از بهره برداری 
تمام ضوابط رعایت شــود.وی با بیان اینکه ضایعات معدنی 
در عرصه هــای منابــع طبیعــی یکی از مشــکالت جدی 
صنعت معدن اســت، گفت: با توجــه به اینکه تکنیک های 
بهره برداری از معادن بســیار قدیمی هســتند، بهره برداری 
از معــادن باطله ریزی و  ضایعــات فراوانی را در عرصه های 
منابع طبیعــی ایجاد می کند، یعنی به غیر از بحث تخریب 
بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی 
از باطله های معدنی، عرصه های طبیعی را دچار مشــکالت 
بســیاری می کند.جاللی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی 
این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام 
5000 معدن صادر نخواهد شــد چرا که بسیاری از مناطق 
کشــور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهره برداری هستند.وی 
ادامه داد: در این بررســی ها تمام موارد همچون جاده های 
دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آن ها وجود 
دارد، چشمه ها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند 
و ... در کانون توجه قرار می گیرد. در بسیاری از این مناطق 
فعالیت آبخیزداری انجام داده ایم و این مناطق بســیار مهم 
هســتند بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را 
هرگز نخواهیم داد.مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان 
منابع طبیعی کشور افزود: بسیاری از هزینه های دولت صرف 
احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است 
و نمی توانیــم در این عرصه ها به معادن اجازه فعالیت دهیم 

بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهره برداری از آن ها 
وجود ندارد، مخالفت خواهد شد. وی با تاکید براینکه مزایده 
5000 معدن به معنای صدور مجوز فعالیت  آن ها نیســت و 
مزایده باید روند خاصی را طی کند، اظهارکرد: یکی از مراحل 
موجــود در فرایند مزایده اخذ نظر ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و 
در صــورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن 
منطقه را نخواهد داشت.جاللی تصریح کرد: حتی اگر تعداد 
این 5000 معدن به ۲0 هزار هم برسد ما بررسی های خود 
را انجام می دهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. 
تنها نگرانی ما فشار و حجم باالی کار است چراکه تاکنون نیز 
تمام ادارات کل منابع طبیعی استان ها درگیر پاسخگویی به 
این استعالم گیری ها هستند و ما باید تک به تک این معادن 
را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید 
تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام 
شود.وی با تاکید بر اینکه تمام استعالمات به دقت و بر اساس 
ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررســی خواهد شد، گفت: 
با وجود احترام به فعالیت معادن در کشــور به دلیل اینکه 
جزو موهبت های الهی هســتند که در کشور قرار دارند اما 
الزم است که در شــیوه و نوع بهره برداری از معادن تجدید 
نظر و اولویت های معادن در کشــور تعیین شود.جاللی در 
پایان با تاکید بر اینکه معادن ذخیره ای هستند که باید برای 
نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهره برداری نباید 
به گونه ای باشــد که هرچه معدن در کشــور وجود دارد را 
در مدت زمانی مشــخص بهره برداری کنیم و نسل آینده از 
این نعمت بی بهره شوند. نگهداری ها باید به صورتی باشد که 

نسل های دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.

آذربایجان شرقی در تامین دارو بی نیاز است

واکنش سازمان منابع طبیعی
 به مزایده ۵۰۰۰ معدن متروکه

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 

برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳۱۸00۳0040۷۸ -۱40۱/0۸/0۲ هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
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گودرزوند چگینی فرزند علی به شماره ملی 04۹۲۱4۱۳۱۲ نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
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دزدک بخش ۲4 گیالن از مالکیت رسمی گداعلی لنگری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 
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