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دشت سلماس با میانگین ساالنه ۱۰ سانتیمتر 
فرونشســت زمین رتبه یک کشوری را در این 
زمینه به خــود اختصــاص داده و هم اکنون 
وضعیت این دشت فوق بحرانی است.به گزارش 
مهر، میانگین فرونشست زمین در آذربایجان 
غربی، حدود ۷ ســانتی متر در سال است که 
این میزان در دشت های سلماس بیشتر از تمام 
دشــت های آذربایجان غربی است و به حدود 
۱۰ ســانتی متر می رســد که همین موضوع 
دشــت های سلماس را با وضعیت فوق بحرانی 

مواجه کرده است.
برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی، ضخیم 
شدن الیه رسوبی، عملیات انسانی نظیر معدن 
کاری و برداشت و اســتخراج مواد معدنی در 
رادرمعرض  آذربایجان غربی  اخیر  ســال های 
خطر فرونشســت زمین قــرارداده اســت.با 
توجــه به تحقیقات و بررســی های ســازمان 
زمین شناسی کشــور، به علت خشکسالی های 
پیاپــی و تغییرات اقلیمی در ســال های اخیر 
نرخ فرونشســت زمین در کشور و مناطقی از 
اســتان آذربایجان غربی افزایش یافته است.به 
عقیده کارشناســان زمین شناسی فرونشست 
زمیــن دو دلیل دارد که یکی منشــأ طبیعی 
یا انســانی بوده و در دشــت ها، نقش انسانی 
برجســتگی بیشــتری دارد، با توجه به اینکه 
۸۰ درصــد آب های زیرزمینــی برای مصارف 
کشــاورزی استان مورد استفاده قرار می گیرد، 
خطر فرونشست تدریجی در دشت های استان 
سالهاســت آغاز شــده و تداوم دارد.زمانی که 
دشت از حالت طبیعی و تعادل خارج می شود 
آبیاری و زراعت کشــاورزی با مشــکل مواجه 
شــده و عالوه بر آن، همه شریان های حیاتی 
مانند دکل های انتقال نیرو، مخابرات، راه سازی، 
ابنیه، سازه های مسکونی و کارخانه ها که در آن 

دشت قرار دارند، دچار آسیب شده و مشکالت 
بســیار مخرب اقتصادی و زیست محیطی در 
پی خواهد داشــت.پدیده فرونشست زمین که 
بر اســاس مطالعات زمین شناســی به مرگ 
پنهان زمین مشهور اســت یکی از مخاطرات 
مهم برای طبیعت و بشــر بــوده و هم اکنون 
زیر ساخت های شهری و برون شهری، راه ها و 
دیگر زیر ساخت های ۳ دشت استان آذربایجان 

غربی را تهدید می کند.
مدیر منابــع طبیعی و آبخیزداری ســلماس 
در خصوص فرونشســت زمین در سلماس به 
خبرنگار مهر گفت: میانگین فرونشست زمین 
در آذربایجان غربی، حدود ۷ ســانتی متر در 
سال است که این میزان در دشت های سلماس 

بیشتر از تمام دشت های آذربایجان غربی است 
و به حدود ۱۰ ســانتی متر می رسد که همین 
موضوع دشت های سلماس را با وضعیت فوق 
بحرانی مواجه کرده است.ابراهیم پایدار با بیان 
اینکه عوامل انسانی و تقاضای بیش از حد بشر 
از ظرفیت های زمین، عامل اصلی فرونشســت 
زمین در این دشت است، افزود: ۱۴۰ کیلومتر 
مربع از دشت های سلماس به سمت آذربایجان 
شرقی و نیز منطقه لکستان بشترین نشست را 
در دشــت سلماس دارند.مدیر منابع طبیعی و 
آبخیزداری سلماس اضافه کرد: بر اساس اعالم 
اداره امور آب سلماس برداشت بی رویه و گاهاً 
غیرمجاز آب از ۸۳۰ چاه عمیق و نیمه عمیق 
در این دشــت نیز یکی از عوامل فرونشســت 

زمین در دشت ســلماس است که کسری ۵ 
میلیون مترمکعبی آب را در مخازن زیرزمینی 
به طبیعت ســلماس تحمیل کرده است.وی با 
اشــاره به راهکارهای جلوگیری از فرونشست 
زمین عنــوان کرد: توســعه طرح های آبیاری 
پرکردن چاه های کشــاورزی غیرمجاز  نوین، 
و مدیریــت بهینه مصــرف آب می تواند نقش 
مهمــی در جلوگیری از فرونشســت زمین در 

دشت های سلماس ایفا کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 
غربی در آخرین جلسه کارگروه مدیریت منابع 
آبخیزداری که اواخر دی ماه سال جاری برگزار 
شــد، با بیان اینکه دشت ســلماس رتبه یک 
فرونشست زمین را در کشور دارد، گفت: یکی 

از اساســی ترین راه های مقابله با سیل اجرای 
عملیات آبخیزداری است.صمد موسوی با اشاره 
به اینکه سیل یکی از مهمترین و مخرب ترین 
بالهای طبیعی در جهان اســت، تصریح کرد: 
بحران های ناشی از ســیل اخیر در کشور در 
کنار آسیب های ناشــی از خشکسالی موجب 
افزایش فرســایش خاک شــده اســت.وی با 
اشــاره به اینکه فرسایش خاک در ایران بیش 
از ۶ برابــر متوســط جهانی اســت، گفت: در 
تمام شهرستان های استان عملیات محرومیت 
زدایی آبخیزداری اجرا می شــود، سال گذشته 
۲۳ میلیــارد تومــان برای اجــرای طرح های 
آبخیزداری آذربایجان غربی تخصیص داده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 
غربی ادامه داد: از اعتبارات مصوب سفر ریاست 
جمهوری به اســتان ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
عملیات آبخیزداری مصوب شــد که در طول 
برنامه۳ ساله در اســتان تخصیص می یابد.بر 
اســاس اعالم شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی هرســال ۳۲ میلیون مترمکعب کسری 
آبخــوان و اضافه برداشــت از چاه های مجاز و 
غیرمجاز در اســتان اتفاق می افتد که این امر 
خطر فرونشســت زمین را تشــدید می کند.
استاندارد جهانی فرونشست زمین ۴ سانتیمتر 
اســت اما این میانگین در کشور و آذربایجان 
غربی به بیش از ۸ الی ۱۰ ســانتیمتر می رسد 
که نشــان دهنــده وضعیت بحرانی اســت.
آذربایجــان غربــی این اســتان ۲۳ محدوده 
مطالعاتــی حوزه آب دارد که از این تعداد، ۱۶ 
محدوده ممنوعه بوده و هفت منطقه آزاد است. 
در کل استان برداشت آب از منابع زیرزمینی، 
کیفیت آب را پایین آورده اســت و این هم به 
خاطر کاهش سهم بخش کشاورزی از آب های 

سدهاست.

سلماس رتبه یک فرونشست زمین در کشور

دشت سلماس فوق بحرانی شد
۳۰ درصد آلودگی های تاالب انزلی
 مربوط به فاضالب های صنعتی است

مدیرکل محیط زیســت گیالن  با اشاره به اینکه ۳۰ درصد آلودگی های تاالب 
انزلی مربوط به فاضالب های صنعتی اســت، گفت: برای ســاخت تصفیه خانه 

شهرک صنعتی رشت ۱۴۰میلیارد تومان اعتبار تصویب شده است.
به گزارش ایلنا از رشــت، حمزه عشــوری در جلسه بررسی چالش های احیای 
تاالب انزلــی اظهار کرد: بیــش از ۳۰ درصد از آلودگی تاالب انزلی توســط 
فاضالب های شهرک صنعتی رشت ایجاد می شود.وی با اشاره به تصویب اعتبار 
۱۴۰ میلیارد تومانی برای ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی رشت در از سوی 
صندوق ملی محیط زیست افزود: محیط زیست در نظر دارد که رقم این اعتبار 

به ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.
عشوری تاکید کرد: تخصیص اعتبار منوط به ارائه تضامین الزم از سوی شهرک 
صنعتی رشت به سازمان محیط زیست است.عشوری ادامه داد: محیط زیست 
بیــش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آموزش تخصیص داده 

است.

خاش پس از ۱۹ سال برفی شد 
درحالــی بارش برف و باران برخی مناطق کشــور را فرا گرفته که برف چهره 
برخی مناطق سیســتان و بلوچستان را پس از حدود دو دهه سپید پوش کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان 
اعالم کرده در یک شــبانه روز خاش برای نخستین بار در ۱۹ سال اخیر برفی 
شــده و ۲۰ ایســتگاه هواشناسی و بارانســنجی آن نیز برف گزارش کرده اند.
بر اســاس آخرین اطالعات دریافتی از ایســتگاه های هواشناســی سیستان و 
بلوچستان، بیشترین بارش برف گزارش شده در این استان با میزان ۱۸ سانتی 

متر از »ترشاب« از توابع خاش گزارش شده است.

برخورداری ۳۴ روستای استان اردبیل 
از نعمت گاز طبیعی

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از برخورداری ۱۸۳۰ خانوار روستای 
همزمان با دهه مبارک فجر از نعمت گاز طبیعی خبر داد. میر ســعید ســید 
متین مدیر عامل این شــرکت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: توسعه متوازن 
اقصی نقاط استان در حوزه انرژی و رفع مشکالت در مناطق محروم و روستایی 
از مهمترین دســتاوردهای نظام مقّدس جمهوری اسالمی در بخش محرومّیت 
زدایی اســت به طوری که امروز در تمامی شهرهای استان اردبیل بیش از ۹۷ 

درصد خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
وی با اشــاره به اینکه دهه فجر فرصتی برای معرفی و ارائه دستاوردهای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است، تا از این طریق مردم نیز از مزایا و خدمات این 
فعالیت ها آگاه شوند، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد خانوار شهری و بیش از 
۹۷ درصد از خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و در دهه 
فجر امســال نیز پروژه های گازرسانی به ۳۴ روستای استان اردبیل در قالب ۹ 

پروژه با ۱۸۳۰ خانوار روستایی به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی در دهه فجر پیش رو، ۳۴ روســتای شهرســتانهای مشگین شهر، 
خلخال، پارس آباد و بیله سوار با حجم عملیات شبکه گذاری ۱۸۵ کیلومتری 

و اعتبار بالغ بر  ۵۷۵ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

تراز تجاری مثبت ۵۸ میلیون دالری
 برای نخستین بار در تاریخ منطقه آزاد قشم

مدیرکل گمرک منطقه آزاد قشم از تراز تجاری مثبت ۵۸ میلیون دالری برای 
نخستین بار در تاریخ منطقه آزاد قشم خبر داد.مختار گرشاسبی در جلسه ای 
که هم زمان با روز جهانی گمرک برای تقدیر از زحمات کارکنان این مجموعه 
برگزارشده بود، گفت: صادرات از محل تولید به خارج از کشور و صادرات مجدد 
در قشم با ثبت رقم ۱۸۶ میلیون دالر در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بیش از ۵۱۶ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: با همدلی و همبســتگی ایجادشده در بین کارکنان گمرک سال 
خوبی ازنظر عملکرد و درآمد داشته ایم  و با تسهیلگری های انجام شده در ارائه 
خدمــات، رضایتمندی ارباب رجوع و تجار جزو مهم ترین رویکردهای همکاران 
ما در گمرک ســازمان بوده است.به گفته گرشاسبی امسال پس از ساماندهی 
فرآیندهای گمرکی بســیاری از مشکالت برزمین مانده تجار از سال های قبل 

حل شد و تعامل با دستگاه های هم جوار به باالترین سطح رسید.

اخبار کوتاه

همزمان با اوج گیری مشــکالت اقتصادی، نوسانات شدید 
ارزی و افزایش تحریم ها و بیکاری سیل تعطیلی کارخانه ها 
و خــروج واحدهای تولیدی تز چرخه فعالیت به راه افتاده 
کــه پیامدها و تبعــات آن بیش از بیکاری صرف اســت.
به گــزارش ایلنا از یزد، گرچه دولت ســیزدهم از ابتدای 
استقرار تاکنون موفق شده بیش از ۷۰ واحد صنعتی راکد 
یزد را بــه چرخه فعالیت بازگرداند اما آنچه کارشناســان 
اقتصادی مطرح می کنند با اقدامات تیم اقتصادی اســتان 
در ســرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران فاصله بسیاری 
دارد.تامین مــواد اولیه این روزها بــه بزرگ ترین دغدغه 
تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده چراکه به دنبال نوسانات 
ارزی که طی هفته های اخیر رخ داد، برخی واردکنندگان 
بــزرگ از عرضه مواد اولیه به بازار خــودداری می کنند و 
تامین مــواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی نیز به امری 
دشــوار و حتی غیرممکن تبدیل شده است. این در حالی 
اســت که یکی از نیازهای اصلی بنگاه های تولیدی کشور 
تامین مواد اولیه است و اگر این نیاز به موقع و با هزینه ای 
مناســب فراهم نشود قطعا تولید کشــور را با بحران های 

زیادی رو به رو می کند. معضالت ایجاد شده نه تنها صنعت 
و واحدهای تولیدی کشور بلکه اقتصاد را با مشکالتی رو به 
رو می کنــد و در برخی از کاالها مانند غذا و دارو می تواند 
به بحران های اجتماعی هم تبدیل شــود. بحران تولید در 
ســایه عدم تامین مواده اولیــه و فعالیت با نیمی از ظرفیت 
تولید، بیکاری و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و ســخت 
شدن شرایط معیشتی مردم به ویژه دهک های پایین این 
روزها نقل هر مجلســی بوده و خبر از کاهش تاب و تحمل 
مــردم می دهد. این در حالی اســت که مــردم هر روز در 
انتظار اتفاق تازه ای شب را صبح رسانده تا زندگی آن ها را 
تحت شــعاع قرار دهد اما با شرایط دشوارتری مواجه شده 

و زندگی مشکالت بسیاری را پیش روی آنان می گذارد. 
متاســفانه وضعیــت تولید در کشــور هنوز در شــرایط 
نامســاعدی قــرار دارد و همچنــان اخبــاری از تعطیلی 
کارخانه های بــزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به گوش 
می رســد تا جایی که رئیــس قوه مجریــه در انتقادی از 
بانک هــا که واحدهای تولیدی را تملک و تعطیل می کنند 
گفته بود: »اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و 

تعطیــل کردن آن و بیکار کــردن صدها کارگر، تجهیزات 
و اراضی این کارخانه هــا و کارگاه  ها را فروخته و یا دنبال 
این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.«این در حالی 
است که نوســانات ارزی، تحریم ها و عدم حمایت از تولید 
ملی به صــورت اجرایی همچنین ســایر موانع در تولید، 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را تا تعطیلی و 

ورشکستگی بسیاری از آنان پیش برد. 
با توجه به وضعیت اقتصادی و نیز چشم انداز آینده استان 
شنیده شده که موج آرام و البته خاموش مهاجرت کارخانه 
داران و صاحبان بنگاه های اقتصادی از اســتان آغاز شده 
اســت و خبر از بحرانی شــدن وضع اقتصادی می دهد که 
به زودی اتفاق خواهد افتــاد. گرچه رئیس خانه صنعت و 
معدن اســتان این موضوع را تاییــد نکرد اما گفت: به نظر 
نمی رســد که چندان هم نادرست نباشد چراکه فشارهای 
مالیاتی، بدهی های بانکی وعــدم تامین مواد اولیه و بدتر 
از همه این ها نوســانات ارزی و جهش قیمت ارز فشارهای 
زیادی را به تولید کننده وارد می کند. سیدعلی اکبر کالنتر 
با بیان اینکه تولیدکننده واقعی شفاف است ادامه داد: یزد 

در مقایسه با سایر اســتان ها از تعطیلی کمتری برخوردار 
بوده و واحدها به هرشــکلی که توانستند حتی با کمترین 
میــزان ظرفیت به تولید ادامه دادند اما تعطیلی بســیاری 
از کارخانجــات و واحدهای تولیــدی نتیجه بی توجهی به 
تولید ملی بوده که تبعات بســیاری برای اقتصاد کشور به 
همراه داشته اســت. وی با ابراز نگرانی از وضعیت تولید و 
فعالیت واحدهای صنعتی افزود: متاسفانه ورود بانک ها به 
فعالیت هایی که در حوزه کاری آن ها نیســت و بنگاه داری 
محسوب می شود منجر به بیشتر شدن مشکالت اقتصادی 
و تعطیلی کارخانجات شــده است. روشن و واضح است در 
چنین وضعیتی که ناشــی از سوء مدیریت چندین ساله و 
بی توجهی به تولید ملی اســت می تواند اقتصاد کشور را به 
سمت وابســتگی صرف به واردات هدایت کند در حالیکه 
توجه به ظرفیت های موجود در کشــور می تواند کلید رفع 
مشکالت اقتصادی باشد و به کمک واحدهای تولیدی برود. 
البته بهره مندی از ظرفیت کشــور به مدیریت درســت و 
توانمندی نیاز اســت و تا زمانی که مسئوالن توجه نکنند 

نمی توان انتظار حل مشکالت را داشت.

بــا وجود وقــوع یخبندان و بــرودت هوا طی 
هفته های اخیر اما آمار مربوط به بارش نزوالت 
آسمانی در گلستان بیان گر استمرار خشکسالی 
و به خطر افتادن زراعت در این اســتان است.
به گزارش مهر، شــرایط آب و هوایی کشــور 
در ماه هــای اخیر تداعی کننــده گذر از دوره 
خشکسالی بوده اما میزان بارش ها در گلستان 
کاهشی و با توجه به نوع بارش ها، برای کشت 
و زرع ثمربخش نبوده است.هرچند دو الی سه 
هفته اخیر شــاهد ورود سامانه بارشی موثر و 
ریزش برف در ارتفاعات و بالتبع آن ســرما و 
یخبندان در گلستان بودیم اما واقعیت مبتنی 
بــر آمار بیان گر آن اســت که وضعیت بارش 
در استان نسبت به دو سال گذشته که گرفتار 
خشکسالی بسیار شدید بودیم، تفاوت عمده ای 
نداشــته اســت.آمارهای رسمی هواشناسی و 
آب منطقه ای نشــان از آن دارد که دشــت ها 
و کشتزارهای این اســتان تشنه بوده و بارش 
موثری که گره گشــای کشاورزان باشد، اتفاق 
نیفتاده است.۵۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی 
گلســتان به صورت دیم و آبی به زیرکشــت 
انواع محصــوالت پاییزه مانند کلــزا، گندم و 
غیره می رود که بــرای طی کردن دوره نمو و 
سبزشــدن نیازمند آب هستند اما تاکنون این 
امر میســر نشده و مزارع خســارت دیده اند.
خسارت ها به نحوی بوده که ده ها هزار هکتار 
از اراضی اســتان دچار بد سبزی شده و حتی 
در شمال استان، بذر هنوز در دل خاک بوده و 
جوانه نزده است.شدت بدسبزی ها هم به حدی 
است که کارشناسان از کشاورزان خواستند که 
نسبت به بازکاشــت محصول اقدام و عملیات 
آبیاری هم انجام شود.کودپاشی اراضی باید به 
طور مســتمر همراه با عملیات محلول پاشی 
ادامه یابد تا کشــاورزان گلســتان با خسارت 
کمتری از دوره ســخت خشکسالی و کمبود 

بارش عبور کنند.

یــک کشــاورز آق قالیی در ایــن خصوص به 
خبرنــگار مهر گفت: در شــرایطی که مخارج 
زراعت باال رفته و برای تامین نهاده ها و ماشین 
آالت مورد نیــاز باید هزینه زیادی را پرداخت 
کنیم اما تاکنون آسمان یاری نکرده و محصول 
ما به سطح سبز نرســیده است.قربان محمد 
اودک با بیان اینکه چهــار هکتار زمین برای 
کشــت گندم و جو اجاره کرده اســت، افزود: 
امسال بارش چندانی نداشتیم و این امر سبب 
شده که محصول به رشــد قابل قبولی نرسد.
اودک اضافــه کرد: با توجه به اینکه کشــاورز 
یک بار هزینه کرده و دستش خالی شده است 
لــذا دولت باید برای تأمین نهاده ها با صاحبان 
مزارع همراهی کرده و تسهیالت در اختیار آنها 
قرار دهد.وی گفت: حمایت از کشاورزان، کشور 
را از واردات بی نیاز می کند لذا الزم است دولت 
برای حل مشــکل زارعان نگاه ویژه ای داشته 

باشد.
مدیرکل هواشناسی گلستان در تحلیل شرایط 
آب و هوایی بــه خبرنگار مهر گفت: از ابتدای 
ســال زراعــی تــا اول دی ۱۱۴.۳ میلی متر، 
نســبت به دوره آماری بارش ها در گلســتان 
۳۰ درصد کاهش داشــته و در مقایسه با سال 
گذشته شــاهد کاهش پنج درصدی بارندگی 
هســتیم.امان محمد کمالی افــزود: بارش در 
دی ماه هم نسبت به دوره آماری کاهش قابل 
مالحظه ای داشته و خشکسالی بسیار شدید در 
اســتان رخ داده است.کمالی ادامه داد: در دی 
میانگین بارش استان ۱۱.۳ میلی متر بوده، این 
نشان می دهد ۷۱ درصد نسبت به متوسط این 
ماه کاهش داشته و بیشترین میزان بارش در 
ایستگاه های سینوپتیک استان در مینودشت با 
۲۱ میلی متر به ثبت رسیده و کمترین میزان 
بــارش ۶.۱ میلی متــر در بندرترکمن اتفاق 
افتاده است.وی گفت: در دی ۱۴۰۱ میانگین 
دمای اســتان ۵.۸ درجه ســانتیگراد بوده به 

طوری که ۱.۵ درجه نســبت به متوسط دی 
ماه کاهش داشته اســت.مدیرکل هواشناسی 
گلستان ادامه داد: حداکثر دمای ثبت شده در 
ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۳.۳ درجه در 
کالله و حداقل دمای ثبت شده ۸.۸ درجه زیر 
صفر و در اینچه برون به ثبت رســیده است.
کمالی گفت: در ایســتگاه هواشناسی فرودگاه 
گــرگان ۱۶ روز دمای حداقل مطلق زیر صفر 
درجه بوده و میانگین تعداد روزهای یخبندان 
ایستگاه های ســینوپتیک استان در این ماه ۹ 
روز بوده اســت و ۸۰ درصد نســبت به نرمال 

افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان هم در 
این خصوص گفت: از اول مهر ۱۴۰۱ لغایت ۳۰ 
دی ۱۴۰۱ در گلستان بر مبنای ایستگاه های 
شرکت آب منطقه ای، مقدار بارندگی تجمعی 
متوســط در اســتان ۱۴۰ میلی متر بوده که 
نسبت به آمار بلندمدت با ۳۲ میلی متر افت، 
۱۸ درصد کاهش را نشان می دهد.سیدمحسن 
حســینی در خصوص مقدار افزایش و کاهش 
بارش در هر حوضه آبریز نسبت به بلندمدت، 
گفت: در گرگانرود ۱۸ درصد کاهش، در اترک 
ســفلی ۳۲ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، 
در قره ســو پنــج درصد افزایــش، در نکارود 
علیا ۱۵ درصــد کاهــش و در خلیج گرگان 
۳۲ درصد افزایش نســبت به بلندمدت اتفاق 
افتــاده اســت.وی بیان کرد: متوســط دمای 
اندازه گیری شــده هم ۱۲.۴ درجه سانتیگراد 
بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۱.۹ درجه 
سانتیگراد، نیم درجه افزایش را نشان می دهد.
حســینی ادامه داد: رواناب اندازه گیری شده 
در ایســتگاه های شاخص رودخانه های استان، 
حاکــی از کاهش ۱۰۰ درصــدی الی افزایش 
۲۸ درصدی نســبت به آمــار دوره بلندمدت 
است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
گفت: ذخیره آبخوان های اســتان حدود ۳۱۸ 

میلیون مترمکعب )حدود ۲۵ درصد( کاهش 
را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می دهد.
وی اضافه کرد: آبخوان هــای کم عمق حدود 
۲۴۲ میلیون مترمکعب کاهش و آبخوان های 
عمیق حدود ۷۶ میلیــون مترمکعب کاهش 
یافتــه اســت.معاون بهبود تولیــدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی گلستان در خصوص 
خسارت به مزارع استان به خبرنگار مهر گفت: 
۴۸۰ الــی ۵۳۰ هزار هکتار کشــت پاییزه در 
گلستان انجام می شــود که ۷۰ هزار هکتار از 
آن تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده و این خسارت 
غیرقابل جبران است.محمدرضا عباسی افزود: 
در ۴۵۰ هزار هکتار دیگر هم که ســبز شــده 
تنهــا ۵۰ هزار هکتار شــرایط آبیاری دارند و 
۴۰۰ هزار هکتار آب در دســترس ندارند.وی 
بیان کرد: خشکســالی در این مزارع تأثیرگذار 
بوده و تا ۱۰ درصد عملکرد محصول را کاهش 
می دهد.عباسی با بیان اینکه بیشترین خسارت 
در مزارع شــمال اســتان اتفاق افتاده است، 
گفت: در این ناحیه ۳۰ هزار هکتار جو کشت 
می شد که کشاورزان با توجه به کمبود بارش 
نتوانستند این اراضی را به زیر کشت محصول 
ببرند و همچنین حــدود ۳۵ هزار هکتار هم 
گندم کشت می شد که این اراضی سبز نشده و 

مناطقی هم که سطح سبز داریم تا ۱۰ درصد 
خسارت دیده اند.

وی ادامه داد: به کشــاورزان توصیه می شــود 
تا حد امکان مزارع خــود را آبیاری کرده و با 
توجه به اینکه رشــد و نمو گیاه کاهش یافته 
اســت هر ۱۵ روز یکبار مزارع خود را محلول 
پاشی کنند.عباسی توضیح داد: به دلیل کاهش 
بارندگی رشــد گیاه حدود ۴۵ روز از شــرایط 
نرمال خود عقب تر است و برای جبران آن باید 
عالوه بر کود پتاسه با استفاده از کودهای ریز 
مغذی محلول پاشــی شود و هر ۱۵ روز یکبار 
آن را تکرار کرد.وی عنــوان کرد: پایان هفته 
بارش های خوبی را در اســتان خواهیم داشت 
و کشاورزان بعد از فراهم شدن شرایط بارش، 
از ۱۰۰ کیلو کود اوره و ۵۰ کیلوگرم پتاســه 

استفاده کنند تا گیاه سرپا شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مناطق شمالی و میان 
دشــت گلستان در ســال زراعی جاری بارش 
موثری نداشــته و این امر تبعات سنگینی را 
برای کشاورزان به دنبال داشته است لذا فراهم 
کردن شــرایط مراقبتی از زراعت و استفاده از 
محلول برای جلوگیری از آفت، ضروری است و 
دولت باید در این زمینه حمایت جدی داشته 

باشد.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان کرمان با اشاره به اینکه 
ایــن اداره کل در حوزه فضای فیزیکی و نیروی انســانی با 
چالش هایی روبه روست، گفت: حدود ۷۵ درصد پست های 
سازمانی پزشکی قانونی اســتان کرمان بالتصدی هستند.
عباس آمیان امروز هشــتم بهمن ماه در نشســت شورای 
قضایی اســتان کرمان در محل اداره کل پزشــکی قانونی 
اظهار کرد: امکان جذب در پزشــکی قانونی به دلیل عدم 
امکان قانونــی افزایش حقوق ها و مزایا وجــود ندارد و به 
همین دلیل بسیاری از پزشکان استقبال الزم برای خدمت 
در این حوزه را ندارند.وی با اشــاره به این مطلب که سعی 
شــده تمامی واحدهای پزشکی قانونی خدمات به روز را به 

مردم ارائه نمایند، تصریح کرد: برخی تجهیزات ازمایشگاهی 
اداره کل پزشــکی قانونی مستهلک شده و نیاز به بازسازی 
دارد.مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمان با اشاره به این 
مطلب که ۲۵ مرکز ارائه خدمات پزشکی قانونی در استان 
فعالیت دارند، گفت: ســعی شــده در تمامی شهرستان ها، 
زمینه تسهیل دسترســی مردم به خدمات پزشکی قانونی 
فراهم شود و در این راستا مرکز پزشکی قانونی در بسیاری 

از شهرستان ها راه اندازی شده است.
آمیان بر تشــکیل یگان حفاظت پزشکی قانونی نیز تاکید 
کرد و ادامه داد: مراجعان به پزشکی قانونی اغلب داغ دیده و 
متالم هستند و تالش می شود که روند ارائه خدمات پزشکی 

قانونی در شهرســتان ها به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته، 
تسهیل شود.مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان با اشاره 
بــه اینکه در حال حاضر در اســتان کرمان تمامی خدمات 
به جز آزمایش دی ان ای در پزشــکی قانونی اســتان ارائه 
می شــود، افزود: با تامین اعتبارات الزم و خرید تجهیزات 
آزمایش دی ان ای )DNA(، زنجیره تمام آزمایشــات در 
پزشــکی قانونی استان تکمیل می شــود.آمیان ضمن بیان 
این مطلب که در چند دهه گذشته خدمات پزشکی قانونی 
حدود پنج خدمت بود اما در حال حاضر بیش از ۴۷ خدمت 
در پزشکی قانونی ارائه می شود، ادامه داد: تنوع کار پزشکی 
قانونی در این چند ســاله افزایش یافته و متناسب با آن به 

دســتگاه ها و تجهیزات روز نیز نیاز پیدا شــده است.وی با 
اشــاره به این مطلب که خدمات پزشــکی قانونی در چهار 
حوزه تخصصی معاینات، ســالن تشــریح، کمیسیون ها و 
آزمایشــگاه ارائه می شــود، گفت: مجموعا در هر سال بالغ 
بر ۱۲۰ هزار خدمت از ســوی پزشکی قانونی ارائه می شود 
که حدود ۹۵ درصد این خدمات، در بخش معاینات است.
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان کرمان تصریح کرد: در ۹ 
ماهه سال جاری ۹۰ هزار خدمت در بخش معاینات پزشکی 
قانونی، ۶۰۰ مورد در بخش کمیســیون ها، ۵۰۰۰ پرونده 
در بخش آزمایشگاه و ۲۸۰۰ خدمت در سالن تشریح ارائه 

شده است.

موج آرام و خاموِش خروج صنعتگران از یزد

بقای زراعت گلستان آب می خواهد

وقوع خشکسالی بسیار شدید در گلستان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان:

۷۵ درصد پست های سازمانی پزشکی قانونی کرمان بالتصدی است
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. صادره سنندج
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای یاسین رحیمی دربنده فرزند عبدالرحیم صادره سنندج 
تحت پالک ۳۱۸ فرعی از ۴۲ اصلی بخش ده منطقه ۲ ســنندج به مســاحت ششدانگ ۳۸۶۲/۹۵ متر 
مربع جزء نســق زارعانه شــماره ۲۹۴۱۴ مورخه ۱۳۵۲/۴/۲۸ بنام آقایان نبی و عبدالرحیم رحیمی به 

آدرس روستای دربنده.
شماره م.الف: 2433
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

جلســه هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۲۲ پرونده کالســه 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰ مربوط به تقاضای خانم زهرا سلمانیان مبنی بر صدور سند مالکیت 
ششــدانگ / قسمتی از پالک شــماره یک فرعی از پالک ۳۲۶ اصلی واقع در بخش نه خلجستان 

تحت بررسی است.
پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه ســوابق مشــخص شــد در رای صــادره شــماره 

۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۲۲ اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:
در رای مذکور قسمتی از یک قطعه باغ محصور قید گردیده است.

رای اصالحی
باتوجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ۸۴۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ و با عنایت به اینکه طبق 
گزارش شــماره ۱۱۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به 

شرح زیر اصالح می گردد.
رای مفروزی از ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت ۳۲۴۳۶ مترمربع به پالک ثبتی یک 

فرعی از ۳۲۶ اصلی که سهم خانم زهرا سلمانیان قرار گرفته است.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.

مهدی حسن پور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای صالح طهماســبی بموجب وکالتنامه شــماره ۲۹۴۴۴ مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ 
دفترخانــه ۲۳۵ مشــهد و گواهی حصــر وراثــت شــماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۰۴۰۲۱۲۰۳ مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ قاضی شــورای حل اختالف شعبه ۱۴۶ حصر وراثت مشهد اصالتا و وکالتا از طرف 
وراث آریاالی محمود طهماســبی به اســتناد ۲ برگ اوراق استشــهادیه منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند سند 
مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان طبقه چهارم شمال غربی بمساحت ۹۸/۶۰ مترمربع به شماره 
پالک ۴۲۸۲ فرعی از ۲۱۰۱ فرعی از باقیمانده اصلی یک اصلی بخش ۹ مشهد، متعلق به نامبرده 
می باشد بعلت سهل انگاری مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت ششدانگ 
پــالک فوق در ذیل دفتر ۹۸۰ صفحه ۲۶۳ شــماره ثبت ۱۹۳۷۵۹ بنام آقای محمد اســماعیل 
اعتماد عیدگاهی ثبت و ســند مالکیت به شــماره ۳۸۳۴۴۴ صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
مع الواســطه بموجب ســند قطعی ۱۱۷۶۵۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۸ دفترخانه ۶۵ مشهد، به آقای 
محمود طهماسبی منتقل گردیده است. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند 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.
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