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سرپرســت معاونت محیط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
تولید محصوالت ســالم نیازمند بهره برداری از 
منابع خاک ســالم همراه با مدیریت درســت 
است، اظهارکرد: بیشترین سهم آلودگی خاک  
در اســتان های نفت خیز مربــوط به ترکیبات 
نفتی و در ســایر استان ها مربوط به پسماند و 

پساب است.
به گزارش ایســنا، هر ساله ســازمان خواربار 
و کشــاورزی ملــل متحــد )FAO( در روز 
۵ دســامبر ) ۱۴ آذر( روز جهانــی خــاک را 
گرامی می دارد. شعار سال جاری میالدی تاکید 
بــر ارتباط خاک و تغذیه ، خاک ســرآغاز غذا 
)Soil ,where food begins( اعالم شده 
اســت.ایرج حشــمتی در گفت و گو با ایسنا 
به مناســبت روز جهانی خاک درباره آخرین 
فرســایش خاک در ایران اظهار کرد: بر اساس 
آمارنامه ســال ۱۳۹۹ مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطــات وزارت جهاد کشــاورزی میزان 
فرسایش خاک در سطح ۱۲۵ میلیون هکتار از 
حوزه های آبخیز کشور متوسط سالیانه حدود 
۱۶.۷ تن در هکتار و میزان متوســط ســاالنه 

رسوب برابر ۶ تن در هکتار است. 
وی دربــاره اقداماتی که برای کاهش این روند 
انجام شده است، گفت: موضوع تخریب خاک 
در قانــون حفاظت خاک مطابــق ماده ۱۶ به 
وزارت جهاد کشــاورزی تکلیف شده است. در 
این راســتا این وزارتخانه در گزارش آمارنامه 
اعالم کرده اســت که در سال ۱۳۹۹ در سطح 
یک میلیون و ۸۴ هزار و ۳۶ هکتار برنامه های 
آبخیــزداری اجرا و پروژه هــای آبخیزداری در 

سطح ۲۶۰ هکتار تهیه شد. 
سرپرســت معاونت محیط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: 
فعالیت های آبخیزداری در کشور با اجرای بیش 
از ۱۵هزار پروژه در محدوده ۸۶۵۰ آبادی نتایج 
فراوانی به همراه داشته است که از آثار مستقیم 
آن می توان به اســتحصال و تغذیه حدود ۲.۱ 
میلیارد متر مکعب آب در سال، کنترل حدود 
۲۰ میلیون تن رســوب، کنترل فرســایش به 
میزان ۲۶ میلیون تن، اشتغال زایی ۵۰۰۰ نفر 
در سال، شغل موقت و بهبود شغل ۲۰ هزار نفر 
در سال و تأسیس ۸۰ مورد تعاونی آبخیزداری 

با ۹۰۰۰ عضو اشاره کرد.
وی با توجه به شــعار روزجهانی خاک )خاک، 
سرآغاز زندگی( درباره تاثیرات فرسایش خاک 
بر تولیــد مواد غذایی گفت: فرســایش خاک 
در منطقــه تحت تأثیر به صورت مســتقیم و 
غیر مســتقیم با اثرگذاری تدریجی بر کمیت 
و کیفیــت خاک، توان تولیــدی آن را کاهش 
می دهد بنابراین هر ســاله به وسیله فرسایش 
تشدید شــونده از سطح حاصلخیز و محصول 
مزارع کاســته می شود و کشاورزان و دامداران 
برای جبران خســارت، اراضی مناطق دیگر را 

مورد استفاده قرار می دهند. 

حشمتی تاکید کرد: تنها ۱۵ میلیارد هکتار از 
اراضی جهان قابلیت کشــاورزی دارند که این 
میزان کمتر از ۲۲ درصد مســاحت خشکی ها 
اســت، با این حال ۹۷ درصد غذای جمعیت 
زمین را تأمین می کند. رشــد جمعیت جهان 
حدود ۱.۳ درصد اســت کــه می تواند یکی از 
عوامل مهم تشــدید تخریب و فرسایش خاک 
همین رشد جمعیت باشــد این در حالیست 
که هر سال حدود ۱۰ میلیون هکتار از اراضی 
به علت فرســایش خاک از دســترس خارج 

می شوند.
وی درباره اثرات درون منطقه ای فرسایش خاک 
در مقیاس جهانی گفت: فرســایش خاکی در 
مقیاس جهانی موجب کاهش حاصلخیزی ۳۳ 
درصد از اراضی کشاورزی شده است. فرسایش 
به صورت مستقیم با کاهش عمق خاک و عمق 
ریشه دوانی گیاه، هدر رفت مواد معدنی و آلی 
خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، 
کاهــش جوانه زنی بذرهــا و در نهایت کاهش 
سطح اراضی کشــاورزی موجب کاهش تولید 
محصول می شــود.به گفته سرپرست معاونت 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست میانگین فرسایش ساالنه خاک در ایران 

۱۶.۷ تن در هکتار برآورد شده است.
 مقدار ساالنه فرســایش خاک در کشور ما با 
سایر قاره های جهان دارای اختالف معناداری 
اســت و حتی با میانگین فرسایش ساالنه در 
قاره آسیا ۶ تن در هکتار فاصله معناداری نشان 
می دهد.حشــمتی همچنین دربــاره تاثیرات 
آلودگی خاک بر کیفیت مواد غذایی اظهارکرد: 
تولید محصوالت ســالم نیازمند بهره برداری از 
منابع خاک ســالم همراه با مدیریت درســت 
با اســتفاده از نهاده های ســالم است. لذا برای 
دســتیابی به امنیت غذایی الزم است عوامل 
آالینده خاک را به درستی بشناسیم.وی افزود: 

یکی از آالینده هــای مهم خاک، غلظت باالی 
فلزات ســنگین در خاک است که یا طبیعی و 
یا ناشــی از فعالیت های بشری است. به دلیل 
پایداری ایــن عناصر قابلیــت تخریب ندارند 

بنابراین در خاک و رسوبات تجمع می کنند.
سرپرســت معاونت محیط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
فعالیت هــای انســانی به طور قابــل توجهی 
چرخه های بیوشــیمیایی و بیوژئوشیمیایی و 
توازن برخی عناصر ســنگین را برهم می زند، 
اظهارکرد: منابع اصلی عناصر ســنگین، منابع 
نقطه ای صنعتــی همانند معادن، ذوب فلزات، 
و... هســتند و از جملــه منابع غیــر متمرکز 
می توان بــه محصوالت فرعی، احتراق ترافیک 
استفاده از نهاده ها در کشاورزی و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: عناصر ســنگین تقریبا عنصری 
فّرار شناخته می شــوند و گروهی که به ذرات 
معلــق غبار در هوا متصل هســتند می توانند 
هزاران کیلومتر دورتر از نقطه ای که به اتمسفر 
وارد شــده اند، نشســت کنند. وجــود مقادیر 
عناصــر آالینده بیش از حد اســتاندارد باعث 
اختالل در عملکــرد خاک در عمل به وظایف 
اساسی می شــود و در نتیجه کیفیت خاک را 
کاهش می دهد. با توجه به نتایج مطالعات انجام 
شــده در کشور در خصوص آالینده های خاک 
می توان گفت که آلودگی به عناصر ســنگین 
موضوعی مهم در زمینــه تنزل کیفیت خاک 
و تهدید امنیت غذایی است.حشــمتی افزود: 
پایش آلودگی خاک اطراف صنایع یک موضوع 

به ظاهر ساده و در واقع پیچیده است. 
درصــورت آلوده بــودن خاک اراضی کشــور 
می تواند به صورت مســتقیم و غیر مستقیم بر 
سالمت و امنیت محصوالت کشاورزی و مرتعی 
کشور تاثیر گذارد بنابراین اجرای طرح پایش، 
بازســازی و احیای آلودگی خاک در راستای 

اجرای قانون حفاظت از خاک در کشــور یکی 
از ارکان مهم سالمت و امنیت کشور محسوب 

می شود.
 وی ادامه داد: طی ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
اقداماتی برای رفع آلودگی خاک انجام شــده 
است. ســال ۱۳۹۹ برای تهیه آمار کلی پایش 
خاک و شناســایی عوامل آلوده کننده خاک، 
۷۵۷ مــورد پایش خاک انجام شــد که ۷۴۸ 
مورد آن منجر به شناسایی عوامل آلوده کننده 
خاک شــده اســت. برای ۷۸۵ مورد اخطاریه 
صادر و در نهایت در ۲۸۸ مورد بازسازی و رفع 
آلودگی انجام شــده اســت.  ۴۶۰ مورد نیز به 
محاکم قضایی ارجاع شد که رویه حقوقی آن ها 

در دادگاه در حال اجرا است.
به گفته سرپرست معاونت محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست، بیشترین تعداد 
پایش و شناســایی آلودگی خــاک به ترتیب 
مربوط به استان های ،اردبیل، قزوین، خراسان 
مازندران، خراسان  اصفهان،  تهران،  شــمالی، 
رضوی، یزد، البرز، گلستان و سمنان است.  از 
میان کاربری هایی که خاک آن ها دچار آلودگی 
است، ۲۶۸ مورد مربوط به کاربری کشاورزی، 
۱۷۰ مورد کاربری منابع طبیعی و اراضی ملی، 
۲۰۰ مورد کاربری صنعتی، ۸۴ مورد کاربری 
خدماتی و مسکونی محدوده شهری و روستایی 
و ۲۶ مورد نیز مربوط بــه کاربری محل دفن 
اســت که هفت مورد آن هــا منجر به آلودگی 

منابع آبی و حریم آن ها شده است. 
وی افزود: از میان منابع آالینده خاک شناسایی 
شــده ۴۸۲ مورد آلودگی مربوط به پســماند، 
۱۵۶ مــورد مربــوط به فاضــالب ، ۷۳ مورد 
ترکیبــات نفتی، ۲۴ مورد خروجی دودکش ها 
و غبــار ناشــی از آن ها و۱۳ مــورد ترکیبات 

شیمیایی و حوادث مربوط به آن ها است. 
مطابق این آمارها، بیشــترین ســهم آلودگی 

در اســتان های نفت خیز مربــوط به ترکیبات 
نفتی و در ســایر استان ها مربوط به پسماند و 
پساب آن ها بوده است.حشمتی ادامه داد: طی 
ســال ۱۴۰۰ مطابق ماده ۱۱ قانون حفاظت 
از خــاک ۱۴۷۹ پایــش خاک و شناســایی 
آلوده کننده خاک انجام شــد که از این تعداد 
عوامل آلوده کننده خاک ۳۹۱ مورد مربوط به 
کاربری کشــاورزی، ۱۹۴ مورد کاربری منابع 
طبیعی، ۷۵۷ مورد کاربری صنعتی، ۹۷ مورد 
کاربری خدماتــی، ۴۰ مورد محل دفن، ۸۲۳ 
مورد آلودگی مربوط به پســماند ، ۴۲۱ مورد 
مربوط به پســاب، ۱۱۳ مورد ترکیبات نفتی، 
۶۰ مورد خروجی دودکش ها و غبار ناشــی از 
آن ها همچنین ۵۷ مورد ترکیبات شیمیایی و 
حوادث مربوط به آن ها و سه مورد نیز مربوط 

به آلودگی خاک زمینه است.
به گفته وی مطابق این آمارها، بیشترین سهم 
آلودگی در اســتان های نفت خیــز مربوط به 
ترکیبات نفتی و در ســایر استان ها مربوط به 
پسماند و پســاب بوده است. از ۱۳۲۷ موردی 
که برای آن ها اخطاریه صادر شــد، ۳۹۲ مورد 
بازسازی و رفع آلودگی صورت گرفت که همگی 
مربوط به بخش پســماند و پســاب بود. رفع 
آلودگی بخش پساب و پسماند سریع تر انجام 
می شود. در ســال ۱۴۰۱ نیز گزارش پایش ها 
به صورت مرتب در سامانه جامع محیط زیست 
ثبت شده است و گزارش اقدامات به صورت سه 

ماهه از استان ها دریافت می شود.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: مطابق ماده ۹ 
قانون حفاظت از خاک جهت امنیت غذایی در 
جدول حدود مجاز آلودگی خاک و آالینده های 
ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک، 
ستون حفاظت محیط زیست پیش بینی شده 
اســت و موارد باالتر از این ستون در راستای 
امنیت غذایی به وزارت جهاد کشاورزی اطالع 
داده می شــود. بر اســاس همین ماده سازمان 
ملی اســتاندارد، حدود ۶۷۱ اســتاندارد ملی 
تدوین کرده و ۲۶ مورد در حال تدوین است. 

حشــمتی در پایان آماری از اســتانداردهای 
تدوین شــده ارائه داد و گفــت: از میان ۶۷۱ 
مورد اســتاندارد ، ۲۲۰ مورد اســتاندارد ملی 
تدوین شده و چهار مورد در حال تدوین است. 
در حــوزه خاک نیز ۸۹ مورد اســتاندارد ملی 
تدوین شــده و پنج مــورد در حال تدوین، در 
حوزه کود ۱۸ مورد استاندارد ملی تدوین و دو 
مورد در حال تدوین، در حوزه کمپوست ۳۲۲ 
مورد استاندارد ملی تدوین و ۱۵ مورد در حال 
تدوین، در حوزه آفت کش ها و سموم ۱۹ مورد 
استاندارد ملی تدوین شده است همچنین در 
حوزه بهبوددهنده های رشد گیاه نیز سه مورد 
اســتاندارد ملی در حوزه مرز بیشــینه مانده 
نیترات فلزات ســنگین و مایکوتوکســین در 
خوراک انســان و دام و محصوالت کشاورزی 

تهیه کرده است.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد

پساب و پسماند، بالی جان »خاک«
محموله ۶۳ هزار تنی جو در بندر شهید رجایی 

در حال تخلیه است

گروه شهرستانها: محموله یک کشتی ۶۳ هزار تنی جو در مجتمع بندری 
شــهیدرجایی بندرعباس در حال تخلیه است. غالمحسین کتابی رئیس اداره 
امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشــت: این کاال های 
اساسی به صورت یکسره از کشتی به کامیون ها حمل، و روزانه با حدود ۳۴۰ 

کامیون به سراسر کشور فرستاده می شود.
وی گفت: تخلیه این کشــتی تا چهار روز آینده ادامــه دارد.رئیس اداره امور 
بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شــد: ســه کشتی دیگر 
حامل کاال های اساســی نیز شامل گندم، جو و ذرت با ظرفیت ۱۹۰ هزار تن 

پس از انجام تشریفات گمرکی در این بندر پهلو می گیرد.
حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: از ابتدای 
ســال تا کنون دو میلیون و ۲۰۵هزار تن کاالی اساســی در مجتمع بندری 

شهیدرجایی بندرعباس تخلیه شده است.

ظرفیت پست رشت شمالی ۱۰۰ درصد
 افزایش خواهد یافت

گروه شهرســتانها: اهدف افزایــش ظرفیت بارگیری، اصــالح افت ولتاژ 
و جلوگیــری از اعمــال محدودیــت، ظرفیــت بخــش فوق توزیع پســت 
۲۳۰,۶۳,۲۰کیلوولت رشت شــمالی در استان گیالن از ۴۰ مگاولت آمپر به 

۸۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.
محمد افتخاری مجری طرح پســت های شــرکت برق منطقه ای گیالن، در 
جریان بازدیــد خبرنگاران از این پروژه گفت: پــروژه افزایش ظرفیت بخش 
فوق توزیع پست رشت شمالی با توجه به رشد بار خانگی و تجاری در مناطق 

شمالی شهرستان رشت در حال انجام است.
مجری طرح پســت ها گفت: پست رشت شــمالی یکی از پست های حساس 
و مهم اســتان بوده و پست های مهمی را در شــهر رشت ،بخش های شمالی 
شهرســتان رشــت وبندرانزلی تغذیه می کند و با توجه به این مهم، افزایش 

ظرفیت این پست از اولویت ممتاز و خاصی برخوردار است. 
افتخاری گفت:  این پروژه شامل بخش های طراحی و مهندسی، ساختمانی، 
تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی می باشد. عملیات اجرایی پروژه از 
دی ماه ســال ۱۴۰۰ آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصدی 

در حال اجرا می باشد.
وی افزود: با بهــره برداری از این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، 
ظرفیت بخش فوق توزیع پست به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و 
۳۰ هزار مشترک از آن بهره مند خواهند شد. پیش بینی می شود در صورت 
تامین نقدینگی مناسب، این پروژه قبل از پیک بار سال ۱۴۰۳ به بهره برداری 

برسد.
مجری طرح پست ها گفت: استان گیالن در مسیر ترانزیت انرژی استان های 
همجــوار قرار دارد و با توجه به این موقعیت اســتراتژیکی، اجرای پروژه های 
احداث و توسعه پســت و احداث خطوط و ترمیم و نگهداری آن در پایداری 
شــبکه برق استان و کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بسیار حیاتی و 

الزامیست.

اخبار کوتاه

باغ شهر بم ثبت جهانی است اما قطع خاموش 
درختــان نخل در این باغ شــهر جهانی زنگ 
خطــر را برای خروج آن از ایــن میراث گران 
بهاء به صدا در آورده اســت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، ارگ بم  تیر ماه ۱۳۸۳ ثبت 
میراث جهانی شد و شهر و تمام منظر فرهنگی 
آن ثبت میراث جهانی شــده اســت.ضرورت 
حفظ باغ شــهر زیبای بم مطالبه جدی مردم 
و جوانان آن است و باید مدیران شهری پاسخ 
مناسبی همراه با نظارت بیشتر برای حفظ این 
باغ شــهر ایرانی داشته باشند.متاسفانه برخی 
سود جویان بخش زیادی از این باغ شهر زیبا را 
از بین برده اند که می طلبد برای حفظ باغ شهر 
بم ابعاد مختلف حفظ و نگهداری آن بیشــتر 
مورد توجه قرار گیرد طرح تفصیلی این شــهر 
سال ها اســت که بر زمین مانده و همین امر 
باعث ازبین رفتن این باغ شــهر شده است.۱۸ 
ســال از زلزله دلخراش سال ۸۲ بم می گذرد 
هنوز طرح تفصیلی این شهر آماده نشده است 
انگار فرصت طلبان و سود جویان نبود نظارت 
جدی مســئوالن را مهیا دیده اند و شــاهد از 
بین رفتن باغ شــهر زیبای بم بــه بهانه های 
مختلف هســتیم .کمتر روزی در بم هست که 
شاهد تخریب باغ های نخل ،خشکاندن نخل ها 
و تغییر کاربری نباشــیم همه شــاهد نابودی 
نخل های سر ســبز و سر به فلک کشیده این 

شهر هستند و با بی تفاوتی از آن می گذرند.
وجود باغ و نخل های ســر ســبز در دل کویر 
خشــک به عنوان یک عامل زیست محیطی 
موثر اســت و همه باید برای حفــظ این باغ 
شهر بکوشــیم و نگذاریم این باغ شهر زیبا به 
ســاختمان و باغ خشک تبدیل شود.نخل های 
بم نماد تاریخ و هویت این شــهر هســتند این 
نخل ها بــا ارگ تاریخی و کهن بــم قرن ها از 
نیاکان ما به ما رســیده اند هم اکنون در حال 
خشک شدن و نابودی است درختانی که روح 

و روان هر رهگذری را می نوازد و آن را به عمق 
نگاه منفعت طلبانه  تاریخ می برند.متاســفانه 
عده ای ســود جو باغ ها و نخلستان های سر به 
فلک کشــیده بم را نابود کرده اســت آمار ها  
نشــان می دهد بعد از زلزلــه بم بیش از ۵۰۰ 
هکتار از باغات و نخلستان های شهر بم از بین 

رفته است.
چنــد روز پیــش قطع ۱۸  نخــل در خیابان 
چمــران بم باعــث ناراحتی مــردم وپیگیری 
از مســئوالن شهر شــد.ریاضی شــهردار بم 
گفت: شــهر بم یک باغ شــهر است متولی و 
نگهداری باغ ها مالکان  نخلســتان ها هســتند 
در خیابان چمران بم  متاســفانه تعدادی نخل 
قطع شــده بود به حوزه شهرداری و اجرائیات 
شــهرداری اعالم شد بر اساس بررسی اولیه با 
هماهنگــی مقام قضایی از ایــن امر جلوگیری 
شد و در حال بررسی  مدارک  و مستندات از 
سوی مالک هستیم که البته گزارش شهرداری 
به مقام قضایی اعالم شده است.شهردار بم گفت: 
مالــک مدارکی به ما داده اســت که این ملک 
در سال ۸۳بر اســاس طرح تفصیلی آن سال 
بررسی شده به صورت کاربری تجاری مسکونی 
دارد باید صحــت این موضوع مورد بررســی 
قرارگیــرد.او افــزود: بر اســاس قوانین حفظ 
گسترش فضای سبز چنانچه مالکان نسبت به 
قطع درختان نخل اقدام کنند به مراجع قضایی 
معرفی می شوند.شهردار بم در خصوص خیابان 
تختی که باغ بوده و به واحد های مسکونی طی 
چند ســال تبدیل شده گفت: ما دسترسی به 
مالک نداریم از ســاخت ســاز در این خیابان 
جلوگیری می شــود مالکین بــرای نگهداری 
نخلستان ها کمک کنند.این حرف درحالی زده 
می شود که شهرداری باید جلوی ساخت و ساز 
غیرمجاز را بگیرد مگر می شــود ساخت و ساز 
بدون مجوز وسط شهر انجام شود و شهرداری 

نظاره گر باشد.

معقول مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: بنا به در 
خواســت متقاضی نظر کارشناس مربوطه  به 
فضای سبز شهرداری ها مکاتبه شده بعد از این 
نامه باید روند صحیح و مراحل قانونی طی شود 
که انجام نشده است باید در کمیسیون ماده ۷ 
شــهرداری مطرح و مجوزالزم را  طبق ضوابط 
شــهرداری انجام دهند نامــه جهاد فقط نظر 
کارشناســی بوده است و هیچ گونه حقی برای 
متقاضی ایجاد نکرده است و هیچ الزامی برای 
دستگاه متولی یعنی شهرداری به وجود نیاورده 
اســت و مســیر قانونی و صحیح خود را طی 
نکرده اســت و مالک اقدام به قطع درحختان 
بدون مجوز کرده اســت.او ادامه داد: در حوزه 
حریم شهر و داخل شــهر قطع درختان و هر 
گونه عملیات ســاخت ساز بر عهده شهرداری 
است نه جهاد کشــاورزی و باید در کمیسون 

ماده ۷ اقدام می کردند.
قاســمی مدیر پایــگاه جهانی بــم گفت: بم و 
منظر فرهنگــی آن در ســال ۱۳۸۳ به ثبت 
میراث سازمان جهانی یونسکو رسیده است به 
عنوان اثر ثبت جهانی در کشور ایران عالوه بر 
ارگ تاریخی بم منظر فرهنگی و نخلســتان ها 
و قنوات ثبت میراث جهانی شــده اند.او ادامه 
داد: مســاحت ۳هزار ۲۰۰ هکتار شــهر بم و 
بروات ثبت میراث جهانی شــده اســت و باید 
به درســتی از باغ شهر بم حفاظت کرد و شهر 
بم تنها باغ شــهر ایران است که تمام آن ثبت 
میراث جهانی شده اســت و اگر این باغ شهر 
حفظ نشود و نخلســتان های آن از بین برود 
نگرانی حذف از لیســت جهانی یونسکو وجود 
دارد  و همه بایــد تالش کنند با کمک نهاد ها 
مسئول از جمله شــهرداری، جهاد کشاورزی، 
پایگاه میراث جهانی فرمانداری و دستگاه قضا 
برای حفاظت باغ شهر زیبای بم تالش کنند.
قاســمی افزود: ارزش نخلستان های بم با ارگ  
تاریخی و کهن بم  یکی است تمدن چند هزار 

ســاله ای دارد و همه باید برای حفظ باغ شهر 
بم تالش کنند تا هویت این شــهر حفظ شود.
مدیر پایــگاه جهانی بم گفت:  چنانچه این باغ 
شــهر جهانی و تمامی نخلستان ها حفظ نشود 
احتمال بســیار زیاد باغ شهر بم از لیست آثار 
جهانی خارج شــود و دیگر باغ شهر جهانی بم 
را نداشــته باشــیم. محمد برزنگ فرماندار بم 
گفت:  اتفاقی که رخ داده و تعداد ۱۸ نخل در 
بم قطع شــده است  مالک برای قطع درختان 
ادعا می کند ارتفاع بلند درختان  باعث سقوط 
آن ها و ایجاد مشــکل برای همسایه ها می شد!  
او ادامــه داد: ما به هیچ عنــوان به هیچ کس 
اجازه نخواهیم داد باغ شــهر زیبای بم را نابود 
کند به شدت پیگیری می کنیم و مجوز جهاد 
کشــاورزی بهانه شده بر قطع درختان در این 
خیابان، خاطیان به دادستانی بم معرفی شدند و 
با دستور بازداشت با قید ضمانت آزاد شده اند 
و پرونده در دست بررسی است و باید در ثبت 
اسناد تعهد می دادند جایگزین این درختان را 
درخت جدید کشت می کنند.فرماندار بم گفت: 

با کســانی که به بهانه های مختلف باغ های بم 
را از بین می برند  به شــدت برخورد می کنیم 
متاســفانه باغ شــهر بم ۱۷۰۰ هکتار بود که 
بیش از ۵۰۰ هکتار آن متاســفانه نابود شده 
اســت .زلزله لطمه خود را به بم زد اما نخل ها 
استوار ماندند سازمان های جهانی آمدند و ارگ 
بم و باغ شهر بم ثبت جهانی شد اما حاال افراد 
ســودجو و ناآگاه بدتر از زلزله به جان شــهر 
افتاده اند حاال که بم دوباره از نو ســاخته شده 
اســت و داغ مردم هنوز بر سینه هایشان است 
و آرامستان این شــهر مملو از زنان ،مردان و 
جوانان و بچه های عزیز بمی است و تنها چهره 
باقی مانده از آن فاجعه همین نخل های استوار 
هســتند عده ای کمر به نابودی آن بسته اند 
یعنی کســی معنی جهانی بودن را نمی فهمد 
یا شاید ســکوت بهترین گزینه برای پر کردن 
جیب های عده ای اســت .بــرای جلوگیری از 
ایــن فاجعه چه کاری باید انجام شــود؟ پس 
آرمان هــای مــا ، اخالقیات و آینــدگان چه 

می شوند؟

رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیست و 
خدمات شهر شــورای شهر کرج گفت: اولین 
اکو پارک حیات وحش جامع کشــور در این 

کالنشهر ایجاد می شود.
به گزارش ایســنا، جواد چپردار در کمیسیون 
تلفیق شورای اسالمی شــهر کرج با بیان این 
مطلب اظهار کرد: برقراری ردیف بودجه برای 
مطالعه و تاسیس اولین اکو پارک حیات وحش 
جامع با پتانسیل های گیاهی، جانوری و منابع 
طبیعی در کالنشهر کرج خبر فوق العاده ای بود 
که در کمیسیون تلفیق و بررسی متمم بودجه 
مطرح شــد و به پشــتوانه اتفاق آرا و با هدف 

در تکمیل اقدامات قبلی مدیریت شــهری به 
تصویب رسید.

وی پتانســیل های سرشــار منابع طبیعی و 
ویژگی باغ شهری بودن کرج را از دالیل ایجاد 
این اکو پارک عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
عزم مدیریت شــهری در این خصوص جدی 
اســت و قطعا با اســتفاده از تــوان نیروهای 
بومی می توانیم به ثبت این پروژه ملی امیدوار 

باشیم.
چپردار تصریح کرد: تاسیس اکو پارک جامع 
حیــات وحش با بهره منــدی منابع طبیعی، 
دامنه سرســبز و قله های رفیع البرز، رودخانه 

زالل کرج، نژادهای ارزشمند حیوانات بومی و 
گونه های متنوع گیاهی در کنار هم،  بی تردید 
ســرمایه های نادر و گنج بی بدیلی اســت که 
تفرجگاه مردم و امانت های متعلق به نسل های 
آینــده را حفــظ و مانــدگار می کند.رئیس 
کمیسیون ســالمت، محیط زیست و خدمات 
شهر شورای اســالمی بیان کرد: به خط پایان 
دست درازی در منابع طبیعی، تخریب باغات، 
نابودی حیات وحــش، گونه های نادر گیاهی 
و جانوری رســیده ایم و راهی جز آشــتی با 
طبیعت برای مدیریت های شهری باقی نمانده 

چون این کالنشهر هوای تازه می خواهد.

باغ شهر جهانی بم در سکوت مسئوالن رو به نابودی است
نخل های شهر بم حال خوشی ندارند

کرج صاحب اولین اکو پارک حیات وحش جامع کشور می شود

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظــر به اینکه آقای حیــدر ضیائی بموجب تفویض وکالت شــماره ۷۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 
دفترخانه ۴۷۸ تهران و به اســتناد وکالتنامه ۶۴۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دفترخانه ۴۷۸ تهران 
بوکالت از طرف شرکت عمران پارس آتیه به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به شماره پالک ۳۷ فرعی از باقیمانده ۱۰۹ اصلی بخش ۹ مشهد، بعلت نامعلوم مفقود شده 
اســت. با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
)کارخانه آســفالت( به مساحت ۳۰۰ هزارمترمربع بشــماره پالک فوق بنام شرکت تعاونی چند 
منظوره عام ثامن الحجج )ع( در ذیل دفتر ۱۴۳۴ صفحه ۱۱ به شماره ثبت ۲۵۷۲۲۲ ثبت گردیده 
و ســند مالکیت دفترچه ای به شــماره ۶۲۶۷۷۹ الف / ۸۳ صادر و تسلیم گردیده است، سپس به 
موجب سند قطعی ۲۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ دفترخانه ۱۰۲ مشهد  مورد ثبت از ملکیت مالک 
خارج و به شــرکت تعاونی ثامن سازه عرش منتقل گردیده که برابر آخرین تغییرات شرکت ثامن 
ســازه عرش در شرکت امید ســالمت شفا ادغام و نام شرکت به شرکت توسعه عمران پارس آتیه 
تغییر یافت. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشــد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م الف 501

آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه در شرکت 
شهد کوشان خراسان سهامی خاص ثبت شده به شماره  2795۳ 

و شناسه ملی ۱۰۳8۰4۳۳۳9۰
به اطالع کلیه ســهامداران شرکت شهد کوشان خراسان سهامی خاص ثبت شده 
به شــماره ۲۷۹۵۳ می رســاند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ و تفویــض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیات مدیره 
نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به مبلغ 
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقســم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی 
عادی با نام و ممتاز از طریق مطالبات حال شده سهامداران مندرج در ماده ۱۵۸ و 
۱۶۹ الیحه اصالحی قانون تجارت افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواســت می شود از تاریخ نشــر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود 
نسبت به سهام استفاده نمایند و به نشانی بلوار شهید صادقی )بلوار سازمان آب( 
شهید صادقی ۱۲ – مسکن هجرت – کد پستی ۹۱۸۵۸۹۵۴۴۵ مراجعه نمایند. 
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به 

سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت به بهار طوس )سهامی خاص(  به شماره ثبت: ۱۰۰47

 به شناسه ملی ۱۰۳8۰257785
به موجب این آگهی از کلیه ســهامداران شرکت فوق و یا نمایندگان قانونی 
آنــان دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمــع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت که در راس ساعت 10و12 ظهر روز 
شنبه مورخ 1401/9/26در محل شــرکت واقع در: استان خراسان رضوي، 
مشــهد، کیلومتر ۳۰ جاده مشهد نیشابور- صنایع صنعتی امان آباد تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:

الحاق به موضوع شرکت و تغییر موضوع  
و دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عبارت است از:                               

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
۲- انتخاب بازرسین و روزنامه محلی شرکت

۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید
۵- کلیه موارد پیش بینی نشده در مجمع 

هیات مدیره شرکت 

بشیر پاشائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس


