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هنــوز یــازده روز از دومیــن زلزله امســال 
شهرســتان خوی در آذربایجان غربی نگذشته 
که زلزله ســوم این بار با قدرت بیشــتر از راه 
رســید و دوباره بســیاری را بی خانمان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به فاصله ۴ ماه ســه 
زلزلــه با قدرت های 5.۴ و 5.۴و 5.9 ریشــتر 
شهرستان خوی در شــمال آذربایجان غربی 
را لرزانده اســت. با گذشت یازده روز از دومین 
زلزله خوی،شنبه شب زمین لرزه ای به قدرت 
5.9 ریشــتر بار دیگر مردم شهرســتان خوی 
را وحشــت زده کرد و موجب تخریب منازل 
مســکونی در شــهرهای خوی، فیرورق و ۷۰ 
روستای مجاور شد. اهالی زلزله زده این منطقه 
روز ها را به ســختی ســپری می کنند و چشم 
انتظار کمک های مســئوالن کشوری هستند. 
وقــوع زلزله های پــی در پی در شهرســتان 
خوی خســارت های زیادی به مردم وارد کرده 
و بر اســاس گفته های مســئوالن استانی به 
خانه های بسیاری از ساکنان آسیب وارد شده 
و زندگی در آن ها غیرممکن شــده، به طوری 
که باید تخریب شــده و دوباره ساخته شوند. 
منطقه خوی یکی از مناطق سردســیر استان 
اســت و به گفته مردم این منطقه، مسئوالن 
اســتان برای بررسی و سرکشی به این منطقه 
ســر زده اند؛ اما کاری پیش نمی رود و امکانات 
به صورت کامل در اختیــار مردم قرار نگرفته 
است. مردم معتقدند این موضوع شاید به دلیل 
تقسیم ناعادالنه اقالم بین مردم مناطق زلزله 
زده باشــد.یکی از اهالی شهر فیرورق در گفت 
و گو با خبرنگار ما می گوید: این منطقه آب و 
هوای سردی دارد و چادر جوابگوی نیاز مردم 
نیست و با روشــن کردن وسائل گرمایشی در 

چادرها احتمال آتش ســوزی وجود دارد. قبل 
از بازسازی منازل آســیب دیده باید به مردم 
کانکس داده شــود. مردم در شرایط خوبی به 
سر نمی برند؛ تمام وسایل ما خراب شده است.

در حال حاضر مردمان زلزله زده شهرســتان 
خوی و شــهر فیــرورق و روســتاهای اطراف 
به وســایلی همچون اجــاق گاز، بخاری، پتو، 
موادخوراکی، سرویس های  موکت،  لوازم خانه، 
بهداشــتی و کانکس نیــاز دارند.طبق گفته 
مســئوالن هالل احمر  تا ظهــر 9 بهمن ماه 
۴۰۰ تختــه چادر و ۱۰۰ دســتگاه بخاری در 
بین زلزله زدگان خوی توزیع شده و اجاق گاز، 

بخاری، پتو، موکت، مواد خوراکی، لوازم خانه، 
کانکس، ست های بهداشتی و وسایل گرمایشی 
مهم ترین نیاز های مردم زلزله زده خوی است.

عادل نجف زاده نماینده مردم خوی در مجلس 
شــورای اســالمی درجر یان بازدیــد ۱۰ روز 
گذشته رئیس ســتاد بحران کشور از مناطق 
زلزله زده خوی به دلیل سردسیر بودن منطقه 
و برودت هوا و احتمال بارش برف درخواســت 
ارســال کانکس به این مناطــق کرده بود که 
با گذشــت ۱۰ روز از این درخواســت و وقوع 
زلزلــه ای دیگر در این منطقه هنوز از ارســال 
کانکس به مناطق زلزله زده خوی خبری نیست.

محمد صادق معتمدیان اســتاندار آذربایجان 
غربــی نیز از تخریب ۳۷۰ واحد مســکونی بر 
اثر زلزله روز شــنبه در شهرستان خوی خبر 
داد و گفت: ۴5۰۰ تختــه چادر در بین زلزله 
زدگان توزیع شــده است.وی افزود: همچنین 
در ایــن حادثــه تا ظهر یک شــنبه ۸۱۶ نفر 
مصدوم و ۳ نفر فوت شدند.استاندار آذربایجان 
غربی همچنین از آســیب رسیدن ۲۰ تا 5۰ 
درصدی به واحد های مسکونی در ۷۰ روستای 
این شهرســتان خبر داد و گفت: به واحد های 
مقاوم سازی شــده  در این زلزله آسیب وارد 
نشده است. از سوی دیگر، وزیر کشور با اشاره 

به اتمام عملیات امداد و نجات در روســتاهای 
آسیب دیده از زلزله 5.9 ریشتری خوی گفت: 
در خصوص اســکان اضطــراری اقدامات قابل 
توجهی انجام شده اســت. احمد وحیدی روز 
یکشــنبه 9 بهمن ماه در جمع اهالی یکی از 
روستاهای آســیب دیده نزدیکی محل کانون 
زمین لرزه 5.9 ریشتری خوی افزود: کمپ های 
متعددی برای اسکان زلزله زدگان ایجاد شده 
و چادرهای زیادی هم بین مردم توزیع شــده 
است.وی با اشــاره به آسیب حدود ۷۰ روستا 
از زلزله شنبه شب خوی، اظهار کرد: گروه های 
امداد و نجات بررســی های الزم را درخصوص 
وضعیت همه افراد در روستاهای آسیب دیده 
انجام داده اند و در حال حاضر، کســی زیر آوار 

باقی نمانده است.
وزیر کشــور از برنامــه ریزی بــرای تکمیل 
مرحله اســکان اضطراری خبــر داد و اضافه 
کرد: همچنین تالش برای تهیه غذای گرم را 
دنبال می کنیم.وحیدی با بیان اینکه نیروهای 
اورژانس حضــور به موقعی در رســیدگی به 
بیماران و مصدومان داشته اند، ادامه داد: همه 
مصدومان به بیمارســتان منتقل و بسیاری از 
آنها سرپایی مداوا شدند؛ فقط تعداد محدودی 
باید بستری می شــدند که این امر نیز انجام 
شده و مشــکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی گفت: بر اثر زلزله شــنبه شــب خوی، ۲ 
نفــر فوتی بر اثر زلزله و یــک نفر فوتی بر اثر 
سکته قلبی گزارش شده است که برای خانواده 
آنان از خداوند متعال تقاضای صبر داریم.وزیر 
کشــور یادآور شــد: مرحله بعدی اقدامات در 
حوزه مدیریت زمین لرزه، آواربرداری است که 

در روزهای آینده شروع خواهد شد.

گالیه زلزله زدگان از تقسیم ناعادالنه اقالم

زلزله زدگان خوی شرایط خوبی ندارند
فرونشست ۶ متری سد مسجدسلیمان 

نماینده مردم مسجدسلیمان 
بررسی ها  گفت:  مجلس  در 
می دهند  نشــان  شواهد  و 
که سد مسجدســلیمان از 
 ۶ تاکنون،  آبگیــری  زمان 
متر فرونشســت داشــته و 
آن ضروری  بخشــی  عالج 
خبرنگار  گزارش  اســت.به 
مهر، علیرضــا ورناصری در 

گفتگویی با صدا و ســیما درخصوص فرونشســت ۶ متری سد مسجدسلیمان 
از زمان آبگیری تاکنون اظهار کرد: موضوع عالج بخشــی این ســد از حدود ۲ 
سال قبل آغاز شده اســت، اما روند اجرای عملیات مطلوب نیست.ورناصری با 
اشاره به پیگیری های انجام شــده از ۲ سال قبل افزود: مشکل فرونشست سد 
مسجدســلیمان از سال های پیش بوده و دســت اندرکاران با استفاده از منابع 
داخلی ســازمان آب و برق به دنبال عالج بخشــی و رفع مشــکل سد بودند، 
این درحالی اســت که حادثه ای که برای بدنه ســد اتفاق افتــاده، با این روند 
نامطلوب کنونی موثر نیســت.وی، عزم ملی را برای تسریع در رفع مشکل سد 
مسجدســلیمان الزامی دانســت و ادامه داد: به همین دلیل کمیسیون انرژی 
مجلس از این ســازه بازدید کردند و اخیر با پیگیری های مستمر، ستادی برای 
عالج بخشی سد تشکیل شد تا بتوانیم برای سال جدید ردیف اعتباری بگیریم 
تا مشکل را حل کنیم.نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اظهار کرد: متولی 
عالج بخشــی سد مسجدسلیمان، وزارت نیرو و ســازمان آب و برق خوزستان 
هستند اما این سازمان به تنهایی از قادر به رفع این مسئله مهم نیست و انتظار 

می رود وزارت نیرو و سایر دستگاه های ملی مربوط پای کار بیایند.

مهاجرت بیش از ٣٠ هزار پرنده مهاجر 
به پارک ملی بوجاق گیالن

ملی  پــارک  سرپرســت 
بوجــاق از مهاجرت بیش 
از ۳۰ هــزار پرنده مهاجر 
آبزی و کنــار آبزی به این 
پارک ملــی خبــر داد و 
گفت: سرشماری پرندگان 
در پارک ملی بوجاق آغاز 
شده است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از روابط عمومی 

حفاظت محیط زیســت گیالن، احســان باقری پور، سرپرست اداره پارک ملی 
خشکی - دریایی بوجاق، گفت: شرایط آب و هوایی و امنیت خوب در پارک ملی 
بوجاق کیاشهر سبب افزایش مهاجرت بیش از یک و نیم برابری پرندگان مهاجر 
آبزی و کنار آبزی نســبت به مدت مشــابه در سال گذشته در این منطقه شده 
است.وی با بیان اینکه سرشماری پرندگان در پارک ملی بوجاق آغاز شده است، 
اظهار کرد: شواهد نشــان می دهند آمار مهاجرت پرندگان نسبت به سال های 
گذشته رشــد چشم گیری داشته اســت؛ به نحوی که در سال گذشته حدود 
۲۰ هزار قطعه از انواع پرندگان برای زمســتان گذرانی به بوجاق مهاجرت کرده 
بودند.سرپســرت پارک بوجاق ادامه داد: در سال جاری به دلیل مطلوب بودن 
شرایط زیســتی برای پرندگان مهاجر، بیش از ۳۰ هزار قطعه از انواع پرندگان 
مهاجــر آبزی و کنار آبزی از جمله ۱۴۰۰ قطعــه گونه کم نظیر آنقوت جهت 
زمســتان گذرانی به این منطقه مهاجرت کرده اند.باقری پور تصریح کرد: هیچ 
گونه مجوزی برای شکار پرندگان یا دام گذاری در پارک ملی بوجاق صادر نمی 
شــود و در صورت مشــاهده هر گونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، تاالب بوجاق بخشی از پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق 
و بزرگترین پارک ملی آبی - خاکی ثبت شده در فهرست پارک های ملی ایران 
اســت که زیســتگاه پرندگان آبزی مهاجر مانند آنقوت، فالمینگو، پلیکان، قو، 
اردک، انواع غاز، سنقر تاالبی، عقاب دریایی و پرندگان خشکی زی مانند قرقاول،  

زنبورخوار، دلیجه و سنگ چشم است.

اخبار کوتاه

کوه خــواران و معــدن داران انگشــت طمع بر 
کوه ها و تپه های روســتای کوهســتانی و بکر 
بِرنت ســوادکوه گذاشــته اند.به گزارش مهر، 
کوه های سربه فلک کشیده ســوادکوه نمادی 
از این شهرســتان هســتند، کوه هایی که در 
پناهشــان روســتاهای زیادی با فرهنگ غنی 
مردم کوهســتان شــکل گرفته، بِرنِت یکی از 
همین روستاهاســت.برای رسیدن به روستای 
بِرنت، باید در محور ســوادکوه، از مسیر تهران 
به پل ســفید، وارد محور خطیرکوه شد، جایی 
که هجوم پرشــمار معادن و سنگ شکن ها به 
جان کوه هــای اطراف جاده افتــاده و فعالیت 
آنهــا، هوا را پــر از ریزگــرد و آب رودخانه را 
آلوده کرده اســت اما هر چه از معادن دور و به 
سمت بِرنت نزدیک می شوی، هوا پاک، کوه ها و 
تپه ها بکر و دست نخورده و رود زالل می شود.

وارد برنت که می شــویم عالوه بر پاکی هوا و 
آرامش کوهستان، عدم ســکونت غیربومی ها 
در این روســتا توجه آدمــی را به خود جلب 
می کند. اهالی برنت با وجود هجمه بی شــمار 
غیربومی ها برای ویالســازی در روســتاهای 
مازندران، ُعرفی برای خود گذاشته اند که زمین 
به غیربومی نفروشــند و بدین سان، سرزمین 
مادری و هویت بومی خود را پاســبانی کنند، 
وحید َدرواح، دهیار روستای برنت در این باره به 
خبرنگار مهر می گوید: پدرانمان یک متر زمین 
بــه غریبه نفروختند و ما هــم زمین به غریبه 
نمی فروشیم، روستاهای اطراف ما به غیربومی ها 
زمین فروختند و ارزش زمین هایشان باال رفته 
اســت اما ما بی خیال این منفعت شده ایم چرا 
که می خواستیم روستایمان بکر و سالم بماند و 
نسل های آینده ما که ریشه در این خاک دارند، 

بدون زمین نمانند.
بــا وجود ایــن تالش ها برای حفظ روســتا و 
فرهنــگ آن امــا بِرنت مــورد هجمه دیگری 
قرار گرفته اســت. کوه خواران در ادامه هجوم 
بــه خطیرکوه، انگشــت بر کوه هــا و تپه های 
روستای بِرنت گذاشــتند و در پی آنند، اهالی 
روســتا یک صدا به مقاومت برخاستند و دلیل 
مخالفت اهالی روســتا، تجربه آنهــا از تبعات 
ناخوشایند معادن جاده خطیرکوه است. درواح 
در این رابطه می گوید: اگر وارد جاده خطیرکوه 
شــوید از ابتدا تا انتهای آن پر از معدن اســت 
و می بینیــد کــه چه بالیی بر ســر طبیعت و 
محیط زیســت آمده؛ رودخانه آلوده، هوا پر از 
ریزگرد و درختان منطقه همه خشــک شــده 
و دیگر کسی نمی تواند کشــاورزی و باغداری 
کند؛ ما برای منفعت خودمان یک متر زمین به 
غریبه نداده ایم چه برسد به اینکه فرد دیگری 
بخواهد به منفعت برسد و ما و طبیعت روستا 
ضرر کنیم.زندگی بخشــی از اهالی این روستا، 

بر مبنای پرقدمت ترین زندگی در روی زمین، 
یعنی شبانی کوچ رو است، پیشه ای که نسل به 
نسل منتقل شده تا به امروز رسیده است. دهیار 
روســتای برنت تعداد خانوار دامدار منطقه را 
حدود ۸۰ خانوار با چندین هزار رأس گوسفند 
برمی شمارد و می گوید: دامداران برنتی از اواخر 
اردیبهشت ماه دام هایشان را به مراتع این روستا 
می آورند و در شهریور ماه به مناطق پایین دست 
کوچ می کنند تا مراتع خود را دوباره احیا کنند 
اما محدوده این معدن در مراتع روستا و محل 
چرای دام هاســت و با بهــره داری معدن دیگر 
مرتعی باقی نمی ماند.معدن در مســیر ورود به 
روســتا قرار دارد و درواح می گوید: شاید امروز 
معدن از خود روســتا دور باشد اما اگر بخواهد 
همه محدوده را برداشــت کند تا خود روســتا 
و اثرات آن تا خانه های ما نیز خواهد رســید، 
عــده ای از خارج از روســتا به ما می گویند که 
امکاناتی از این معدن دار بگیرید و اجازه بدهید 
که کارش را آغاز کند، اما برای ما ســالم و بکر 
ماندن روستا مهم تر اســت چراکه فردا زمیِن 
بدون مصرف با هوای ناسالم و آب آلوده به چه 

کارمان می آید؟
دهیار روستا با بیان اینکه ما از دهه ۸۰ درگیر 
کوه خوارها شده ایم، می افزاید: چند نفری برای 
گرفتن معدن در محدوده روستای ما آمدند و 
رفتند اما این فرد حدود ده سالی است که هر 
از چندگاهی می آید، لــودر می زند و می رود و 
برای ما مزاحمت ایجاد می کند و ما هم جلوی 
او می ایســتیم کمااینکه چند روز پیش دوباره 
آمــده بودند و من به تنهایی جلوی کارشــان 
را گرفتم و شــاید از من شــکایت هم شود، از 
پدرم هم ســری قبل شکایت شــده بود اما ما 
حفظ روســتایمان را وظیفه خود می دانیم و با 
وجود شکایت ها عقب نشــینی نمی کنیم و در 
این راه با هم متحد هستیم.رســول شریفی فر، 
یکی دیگر از اهالی برنت در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با گریزی به پیشینه درخواست معادن در 
محدوده روســتای برنت، می گوید: تا پیش از 
معدن دار فعلی دو نفــر )یک آقا و یک خانم(، 
در محدوه بِرنت درخواست مجوز معدن دادند 
که پروانه کشف فرد اول از سوی سازمان صمت 
ملغی و درخواســت نفر دوم نیــز با مخالفت 
ســازمان منابع طبیعی و محیط زیست رد شد 
و اما نفر سوم( به راحتی توانست در بخشی از 
محدوده نفر دوم، مجوز کشف معدن اخذ کند.
وی مسئله معدن را این امر می داند که بخشی 
از محدوده ایشــان همان محدوده ای است که 
آن خانم درخواست مجوز داده و مورد موافقت 
قرار نگرفته بود و می افزاید: در آن زمان، منابع 
طبیعی و محیط زیست به دلیل وجود گیاهان 
ممنوع القطع و ویژگی خاص منطقه به لحاظ 

بکر بودن و زیستگاه حیوانات وحشی همچون 
کبک دری، خرس قهــوه ای، مرال و بز کوهی 
با مجــوز معدن آن خانم مخالفــت کردند اما 
متاســفانه به دلیل اینکه نامــه منابع طبیعی 
)مبنــی بر اینکه بخاطر عدم حضور متقاضی و 
مشخص نشدن محدوده نمی توانند اعالم نظر 
کنند( بعد از دو ماه به ســازمان صمت نوشته 
شد، درخواست ایشان بر اساس ماده ۲۴ قانون 
معادن که عدم پاســخ ســازمان ها به استعالم 
مثبت تلقی می شــود، مثبت تلقی شــد.طبق 
گفته های این مدافع محیط زیســت، مدیرکل 
وقت صمت به دلیل پاســخ منفی قبلی منابع 
طبیعی در رابطه با آن محدوده، از صدور مجوز 
برای معدن فعلی خــودداری کرد اما متقاضی 
با شکایت به سازمان بازرسی مبنی بر طوالنی 
شدن فرایند مجوزش و پاسخ دیرهنگام منابع 
طبیعی، مدیرکل وقت صمت را مجبور به امضا 
محدوده کشــف کرده و صورتجلسه واگذاری 
امتیاز معدن با دو امضا مدیرکل صمت و معاون 

معدنی ثبت شد و پروانه اکتشاف گرفت.
پس از اخذ مجوز اکتشــاف معــدن و حضور 
معدنــی،  محــدوده  در  معــدن دار  عوامــل 
مخالفت های اهالی برنت آغاز شد چراکه اهالی، 
طبیعِت روستا و محیط زیست و معاش خود را 
در خطر دیدند. به بیان این فرد از اهالی برنت، 
در بخشی از این محدوده معدنی یک مرغداری 
و در پایین دســت آن باغات و کشاورزی وجود 
دارد و رودخانه زالل دالوررود که از کنار روستا 
و زمین ها می گذرد، در مسیر معدن وجود دارد 
که با آغاز فعالیت معدن، سرنوشتش همچون 
رودخانه اِسِپه او در خطیرکوه می شود که بخاطر 
فعالیت معادن یک روز هم زالل نیست.شریفی 
فر با بیان اینکه تاکنــون مردم چندین بار در 
حمایت از روستا و محیط زیست آن و مخالفت 
با فعالیت این معــدن تجمع کردند، می افزاید: 
در یــک روز همه اهالی تجمع کردند و جلوی 
کار ایشــان را گرفتند و ایشان نیز از چند نفر، 
از جمله من شــکایت کرد و هرچند به خاطر 
مجوز اکتشــاف معدن دار محکوم شدیم اما در 
حکم قاضی نوشته شد که با توجه به انگیزه های 
شــرافتمندانه مردم، در مجازات آنها تخفیف 

می دهم.
طی این سال ها، حضور معدن دار برای اکتشاف 
و مقاومت و مخالفت مردمــی همچنان ادامه 
داشــته و شــریفی در این رابطــه می گوید: 
روستائیان آنجا کسب وکار و زندگی دارند، چرا 
بایــد فردی از جایی دیگــر بیاید و در خانة ما 
معدن داشته باشد و ما دیگر نتوانیم کشاورزی، 
دامداری، مرغــداری و باغــداری کنیم؟ چرا 
باید حق اهالی زیرپا برود تنها به خاطر پاســخ 
دیرهنگام یک سازمان یا اشتباه یک کارمند در 

پاسخ دیرهنگام و یا به هر دلیلی دیگری و برای 
فردی حق ایجاد شود و برای اهالی روستا حکِم 
جریمه؟ابراهیــم فالحی، در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اینکه در مســافت حدود ۱5 
کیلومتری محور خطیرکوه ۱۴ سنگ شــکن 
فعــال و ۳۰ محدوده معدنی وجود داشــته و 
همچنان هم برای معدن جدید متقاضی دارد، 
می افزاید: بیش از سی سال است که این معادن 
در این محور در حال فعالیت اند و بهره برداری و 
حتی اکتشاف معادن عالوه بر آلودگی رودخانه، 
پوشــش گیاهی منطقه را نیز از میان می برد 
و این در حالیســت که منطقه دارای طبیعت 
خشنی بوده و به همین دلیل شاید صدها سال 
طول بکشــد تا پوشش گیاهی کنونی آن احیا 

شود.
رئیس محیط زیســت شهرســتان سوادکوه با 
اشــاره به فعالیت معادن روباز در خطیرکوه و 
بادخیز بودن منطقه و کارساز نبودن کاور برای 
جلوگیری از غبار، محور خطیرکوه را کارخانه ای 
۱5 کیلومتری از معــادن و تونلی از گردوغبار 
برمی شمارد و می گوید: عالوه بر آلودگی هوای 
منطقه، گردوخاک ناشی از فعالیت معادن روی 
پوشــش گیاهی باقی مانده و عمل فتوسنتز را 
مختل کرده و گیاهان و درختان خفه می شوند 
و از دیگــر ســو، باغداری و کشــاورزی مردم 
منطقه هم مختل شــده اســت.فالحی با بیان 
اینکه حدود هفت ســال پیش از فرماندار وقت 
شهرستان سوادکوه درخواست کرده تا موضوع 
معادن و سنگ شــکن های محور خطیرکوه در 
شورای تأمین مطرح و مصوبه ای مبنی بر عدم 
صدور مجوز جدیــد معدن در منطقه تصویب 
شود، دلیل این مســئله را از دست رفتن توان 
اکولوژیکی منطقه می داند و می افزاید: محیط تا 
حدی توان خودپاالیندگی دارد اما وقتی میزان 
آالیندگی از حد بگذرد، محیط زیست تخریب 
می شود و از دیگر سوی، اشتغالزایی این معادن 
به بهای حذف تولیدات سبز همچون کشاورزی 
و دامداری منطقه تمام شده است.وی در رابطه 
با معدن واقع شده در محدوده روستای برنت، 
با ابراز تأســف از اینکه برای اکتشاف معادن از 

محیط زیست استعالم نمی شود، افزود: اگر از ما 
استعالم می شد با توجه به شرایط منطقه با 9۰ 
درصــد این معادن مخالفت می کردیم و معدن 
محدوده برنت نیــز دارای گونه گیاهی ممنوع 
القطع َگَون و دارای خاک خوبی است و پایین 
دســت معدن نیز رودخانه ای با آب گوارا وجود 
دارد که یکی از سرشاخه های مهم رودخانه تالر 
است و در مسیر رودخانه نوار جنگلی با درخت 
توســکا وجود دارد و مطمئناً هر عملی حتی 
اکتشــاف هم موجب آلودگی و مسدود شدن 
مســیر این رودخانه و از بین رفتن نوار جنگلی 
توسکا و پوشش گیاهی گون می شود.فالحی با 
بیان اینکه صمت بر اســاس برخی ضوابط هر 
کجا که واریزه کوهی باشــد، مجوز معدن صادر 
کرده و منابع طبیعی هم بر اســاس آیتم هایی 
همچون ایــن مورد که هر هکتــار چه میزان 
چوب می دهد مناطق را ارزش گذاری کرده اما 
هیچکدام اینکه پوشش گیاهی آنجا چقدر مهم 
اســت و چه میزان احیای آن طول می کشد را 
نمی بینند، می افزاید: درست است که سازمان 
صمت و منابع طبیعی بر اســاس ضوابط عمل 
می کنند اما هــدف قانونگذار رفاه مردم جامعه 
اســت و اجرای قانــون در آن منطقه به مردم 
آسیب می رســاند و موجب سلب آسایش آنها 
شده و اینجا باید جلوی قانون را گرفت.فرماندار 
ســوادکوه نیز در نشســتی که بــا خبرنگاران 
سوادکوه داشت با بیان اینکه مردم برنت موافق 
حضور این معدن نیستند، می افزاید: رایزنی های 
ما نیز به نفع مردم برنت است چراکه سوادکوه به 
اندازه کافی معدن دارد و خطیرکوه دیگر جای 
معدن جدیدی ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، با 
وجود مخالفت ضمنی برخی مسئوالن استانی 
که در منطقه حضــور می یابند و دل اهالی به 
این وعده ها شاد شده است، با مشاهده تبعات 
جبران ناپذیر معادن فعال در منطقه خطیرکوه و 
با توجه به مقاومت تمام قد مردم روستای بِرنت 
در برابــر احداث این معدن برای حفظ خاک و 
رزق شان، سوال اینجاست که چرا هنوز پس از 
حــدود یک دهه، اصرار بر فعالیت این معدن و 

حرف از معادن جدید در سوادکوه است.

 داود شاهســوند گفت: ســد اکباتان اســتان 
همــدان هم اکنون چهار درصــد آب دارد. به 
گزارش ایرنا،  داود شاهســوند معاون حفاظت 
و بهره بــرداری آب منطقــه ای همدان گفت: 
ورودی ســد اکباتان همدان از اول مهر امسال 
تا اوایل بهمــن ۱.۶ میلیون مترمکعب بوده و 
هم اینک این سد تنها چهار درصد آب دارد.او 
در گزارشی از وضعیت مخازن سد های استان 
همدان و ورودی آب آن هــا از اول مهر ماه تا 

اوایل بهمن گفت: در سال گذشته ورودی آب 
به سد اکباتان در همین مدت ۳.۷ میلیون متر 
مکعب بوده است.معاون حفاظت و بهره برداری 
همــدان  اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
گفت:خروجی از ســد اکباتــان از ابتدای مهر 
تاکنون ۶9۰ هزار مترمکعب بوده، اما در سال 
گذشته در همین مقطع زمانی هشت میلیون 
مترمکعب از ذخیره سد اکباتان برداشت شده 
بود.شاهســوند گفت:کل آب شربی که امسال 

تحویل شده 5۰۰ هزار متر مکعب است که این 
میزان در سال گذشته ۷.۳ میلیون متر مکعب 
بوده اســت.او درباره سد آبشــینه همدان نیز 
گفت: این ســد ورودی نداشته و ذخیره ای در 
ســد نداریم و سال گذشته نیز همین وضعیت 

را داشتیم.
شاهســوند گفت: سد کالن در مالیر تا انتهای 
دی ماه حدود چهار میلیون متر مکعب ورودی 
داشــته که این میزان در ســال گذشته 9۰۰ 
هزار متــر مکعب بوده اســت.معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان گفت: خروجی سد کالن با ۴.5 میلیون 
متر مکعب آب تنها برای مصرف شــرب شهر 
مالیر استفاده می شــود که این میزان آب در 
ســال گذشــته ۲.5 میلیون متر مکعب بود.
شاهسوند با یادآوری اینکه ورودی سد سرابی 
تویســرکان نیز در این مــدت ۴۶۰ هزار متر 
مکعب اســت که این میزان در ســال گذشته 
۸۷۰ هــزار متر مکعب بود  گفت:خروجی این 
سد هم برای شهر تویســرکان 9۲۰ هزار متر 
مکعب اســت که در سال گذشته ۱.۴ میلیون 

متر مکعب بوده است.
اوبا اشــاره به اینکه یکی از طرح های اثرگذار 
طرح احیا و تعادل بخشی در استفاده از منابع 
آبــی در زمینه برخورد بــا چاه های غیر مجاز 
اســت گفت: ۶۷۷ حلقه چــاه که ۱9 میلیون 
متــر مکعب آب از منابع زیرزمینی برداشــت 
می کردند امسال مســدود شده است.به گفته 
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اســتان همدان از سال 9۳ تاکنون، 
پنج هــزار و 9۳۷ حلقه چاه که ۳۲۷ میلیون 
مترمکعب آب از سفر های زیرزمینی برداشت 
می شد، مسدود شــده است.شاهسوند گفت: 
تعیین تکلیــف ۲۴۳ پروانه بهــره برداری در 
همدان مقرر شده بود که تاکنون ۱۴۶ پرونده 
ســیر بررسی کارشناسی و صدور مجوز را طی 
کرده است.او گفت: تاکنون ۳۱5 فقره چاه در 
اســتان اصالح و تعدیل شــده و برداشت آب 
آن ها به میزان ۱۷ میلیون مکعب آب کاهش 

پیدا کرده است.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اســتان همــدان گفت:نصب ۶9۱ 

دستگاه کنتور روی چاه های کشاورزی امسال 
در اولویــت برنامه هــا بود کــه تاکنون ۶۸5 
دســتگاه نصب شده است.شاهســوند با اشاره 
به اینکه ســه نوع کنتور هوشمند، حجمی و 
برای چاه های کشــاورزی  الکترومغناطیــس 
استفاده می شــود، گفت: ۶ هزار و ۳۶۰ فقره 
بر روی چاه های قابل برداشــت اســتان نصب 
شده اســت.او گفت: در شهرستان همدان نیز 
۲ هزار و 5۰۰ حلقه چاه قابل برداشــت داریم 
کــه هــزار و ۱۷ حلقه به کنتور مجهز شــده 
اســت.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اســتان همــدان گفت: تاکنون 
برای 5۳ درصد از چاه های شــرب، ۲9 درصد 
از چاه هــای صنعت و خدمــات و ۴۴درصد از 
چاه های کشاورزی اســتان کنتور نصب شده 
سال های  طی  گفت:همدان  است.شاهســوند 
اخیر همواره در ردیف اســتان های در معرض 
خشکسالی قرار دارد.سد های آبشینه، اکباتان، 
سرابی تویسرکان، شــنجور رزن، شیرین سو، 
کالن مالیر و نعمت آباد اســدآباد از سد های 

مهم استان همدان به حساب می آیند.

طمع کوه خواران به تپه های »بِرنت«

معدن داران خطیرکوه را شخم زدند

سد اکباتان همدان فقط چهار درصد آب دارد

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲9۲۶ مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا بابائی به شناســنامه شماره 
۱۰5۷ صــادره از مالیر فرزند محمد در ۱/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۷۴ مترمربع مفروز از پالک شماره ۱۱۷۸ فرعی از ۱۶9 اصلی واقع در 
البــرز و با خریداری از آقایان فرهاد و بهروز و فریبــرز ناصر ترابی و خانم های فریده ناصر ترابی و 
زهرا شربیانی و با مالکیت مالک اولیه آقایان فرهاد و بهروز و فریبرز ناصر ترابی و خانم فریده ناصر 
ترابی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 507/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲9۲9 مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر روزی به شناســنامه شماره ۴۶۰ 
صادره از مالیر فرزند حســن در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مســاحت ۷۴ مترمربع مفروز از پالک شــماره ۱۱۷۸ فرعی از ۱۶9 اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقایان فرهاد و بهروز و فریبرز ناصر ترابی و خانم های فریده ناصر ترابی و زهرا شربیانی 
و بــا مالکیت مالک اولیه آقایان فرهاد و بهروز و فریبرز ناصر ترابی و خانم فریده ناصر ترابی تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. 506/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
حسین رضا نوری شاد تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف الهه عزیزی

حسین رضا نوری شاد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف الهه عزیزی

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲9۲۸مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین بابائی به شناسنامه شماره ۳۴۰59 
صادره از تهران فرزند محمود در ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مســاحت ۷۴ مترمربع مفروز از پالک شــماره ۱۱۷۸ فرعی از ۱۶9 اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقایان فرهاد و بهروز و فریبرز ناصر ترابی و خانمها فریده ناصر ترابی و زهرا شــربیانی 
و بــا مالکیت مالک اولیه آقایان فرهاد و بهروز و فریبرز ناصر ترابی و خانم فریده ناصر ترابی تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. 509/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
حسین رضا نوری شاد تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف الهه عزیزی


