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این روزها بار دیگر داستان تصرف، تخریب و نابودی درختان 
جنگل »فتاتو« نقل محافل خبری گیالن شــده و نشان از 
این دارد که هنوز صیانت از جنگل ها به اولویت اصلی تبدیل 
نشده اســت.به گزارش مهر، جنگل های هیرکانی، یکی از 
آخرین و معدود باقیمانده های جنگل های باســتانی خزان 
کننده روی کره زمین هســتند که از یک مســیر تکامل، 
بقــا، تاب آوری و مقاومت تطبیــق و گونه زایی منحصر به 
فرد، برای بیش از ۵۰ میلیون ســال بی وقفه از دوران سوم 
زمین شناســی تاکنون به حیات و تکامل خود ادامه داده 
و به عنوان یکی از نادرترین و ارزشــمندترین رویشگاه های 
طبیعی پهن برگ و خزان کننده در جهان معرفی شده اند 
تــا جایی که در برخی از منابع مکتوب از این رویشــگاه ها 
به عنوان فســیل یا موزه زنده یاد می شود.جنگل هیرکانی 
»فتاتو« بخشــی از آخرین نمونه های باقیمانده جنگل های 
هیرکانی از نوع جلگه ای و از توسکاســتان های قشــالقی 
حاشــیه دریای کاســپین در گیالن بوده و این استان پس 
از اســتان های قزوین، کرمانشاه و لرستان با دارا بودن یک 
هزار و ۱۷۳ اثر ثبتی در فهرست آثار ملی، چهارمین استان 
در ســطح کشــور به لحاظ تراکم باالی آثار تاریخی است.
شهریورماه سال گذشته بود که با انتشار اخباری در فضای 
مجازی در خصوص غــارت درختان جنگل فتاتو به عنوان 
میراث طبیعی گیــالن، اظهار نظرهای متفــاوت مدیران 
میراث فرهنگی و منابع طبیعی گیالن در خصوص تاریخی 
بودن و نبودن این جنگل و حاشــیه های آن منتشر شد که 
خبرگزاری مهر اســتان گیالن نیز گزارشــی با عنوان اما و 
اگرهای تاریخی بودن یک جنگل در گیالن منتشر کرد اما 
دوباره با انتشــار اخباری در خصوص قطع درختان در این 
جنگل و همچنین ادعای پابرجای برخی از روستاییان مبنی 
بر داشتن اسناد ملکی ثبتی در این منطقه پیگیری موضوع 
بار دیگر در دستور کار خبرگزاری مهر قرار گرفت تا دالیل 

حاشیه سازی های متعدد برای این جنگل روشن شود.
مدیرکل منابع طبیعی گیالن در گفت و گو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: معتقدم جنگل فتاتو تاریخی نیســت و میراث 
فرهنگی گیالن مدارکی را دال بر تاریخی بودن این جنگل 
به منابع طبیعی ارســال نکرده اســت.حامد اختری افزود: 
فرافکنی ها و حاشیه ســازی ها برای جنگل فتاتو از ســوی 

افرادی صورت می گیرد که اسناد مالکیتی از گذشته داشته 
و منابــع طبیعی گیالن از تصرف ایــن زمین ها جلوگیری 
کرده اســت.وی ادامه داد: بر اســاس قانون تمام سندهای 
صادر شــده قبل از دی ماه ســال ۱۳۴۱ باطل است.علی 
رحیمی فردی که ســال گذشــته پس از انتشار گزارش در 
خبرگــزاری مهر با ارســال پیامی مدعی مالکیت مســتند 
چندیــن هکتار از زمین های جنگل فتاتو بــود بار دیگر با 
تماس تلفنی با خبرنگار مهر همچنــان بر ادعای مالکیت 
خود پافشاری می کند و مدعی است سند بنچاقی دارد که 
در سال ۱۳۳۱ و قبل از قانون اصالحات ارضی و قانون ملی 
شدن جنگل ها به ثبت رســیده است.وی اظهار کرد: قصد 
من کار آفرینی از طریق اجرای طرح گردشــگری و گلخانه 
گیاهان دارویی در زمینی است که به صورت موروثی به من 
رســیده و برای اجرای این طرح سرمایه گذار خارجی نیز 
دارم.وی ادامه داد: عالوه بر ممانعت بهره برداری از زمین از 
ســوی منابع طبیعی، برایم پرونده قضائی نیز تشکیل شده 
اســت.رحیمی اضافه کرد: با اجرای طرح من در این روستا 
عالوه بر اشــتغالزایی بســیار، موجبات رونق گردشگری و 

درآمد زایی برای روســتاییان و همچنین اســتان به وجود 
می آید و نمی دانم این سنگ اندازی ها برای چیست؟

از آنجایی که موضوع اشــتغالزایی و کار آفرینی و تسهیل 
و بهبود فضای کســب و کار با اســتفاده از همه دستگاه ها 
و ظرفیت بخش خصوصی مورد تاکید همه مسئوالن بوده 
و دولت ســیزدهم نیز با اجرای برنامه های مختلف از جمله 
تشــکیل قرارگاه رفــاه مردم، ایجاد پلتفرم ملی اشــتغال، 
راه اندازی سامانه ملی اطالعات اشتغال و کسب و کار برای 
شناسایی شاغالن، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان 
رســمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار 
کار و تســهیل در صدور مجوزها را از ابتدا در دســتور کار 
خود قرار داده بر آن شدیم تا دلیل ممانعت از اجرای طرح 
اشتغال زایی را جویا شویم.رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 
رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ و حمایت، 
احیا و توســعه و بهره بــرداری اصولی از جنگل ها و اراضی 
مستحدث و ســاحلی با مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز 
و رعایت اصول توســعه پایدار از جمله اختیارات و وظایف 
منابع طبیعی اســت و جنگل فتاتو نیــز یکی از حوزه های 

مدیریتی ما اســت.وحید مثمری در خصوص ادعای فردی 
مبنی بر داشــتن زمین دارای ســند ثبتی و درخواســت 
اســتفاده از آن برای اجرای طرح گردشــگری و گلخانه ای 
نیز گفت: در دهه ۷۰ بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان 
ثبت اسناد و امالک بدون اســتعالم از منابع طبیعی برای 
برخی از زمین ها سند مالکیت صادر کردند.وی با بیان اینکه 
داشتن سند مالکیت از سوی هر شخص یا نهادی نمی تواند 
دلیل بر غیر ملی بودن آن زمین برای منابع طبیعی باشد، 
ادامــه داد: مالک و معیار منابع طبیعی، اســناد و مدارک 
ســازمان جنگل ها و مراتع است و اگر کسی مدعی مالکیت 
بــوده می تواند از طریق مراجع قضائی احقاق حق کند و ما 

نیز تابع قانون هستیم.
مثمری در پاسخ به حواشی ایجاد شده در خصوص جنگل 
فتاتو و ریشــه کنی درختان این جنــگل به خبرنگار مهر، 
گفت: طــی بازدید میدانی با همراهی دادســتان خمام از 
جنگل فتاتو مشــاهده شد چند درخت از ریشه کنده شده 
و بر زمین افتاده و بررســی های کارشناسان پوسیده بودن 
و توخالی بودن آن درختان را تأیید می کند و پوســیدگی 
و ریشه کن شــدن درختان ماهیت جنگل و امری طبیعی 
اســت.وی افزود: برخی از روستاییان سایه اندازی درختان 
بر مزارع و شالیزارهایشــان را بهانه قرار داده و از دهه قبل 
سطح شالیزارهای خود را کم کم افزایش داده اند و معتقدم 
ســایه اندازی درختان بهانه ای برای افزایش تصرفات زمین 
اســت.مثمری تاکید کرد: اگر سایه اندازی درختان جنگل 
فتاتو مشــکلی در امر زراعت اهالی روســتا ایجاد می کند، 
می توانند به منابع طبیعی اعالم کرده و نسبت به سرشاخه 
زنی درختان اقدام شــود.رئیس اداره منابع طبیعی رشت با 
اشاره به دستگیری چندین متخلف قاچاق چوب و تشکیل 
پرونده برای آنها، افزود: متأسفانه قانون در خصوص قاچاق 
چوب مانند قاچاق مواد مخدر عمل نمی کند و در هر صورت 
و به هر میزان قاچاق چوب، فرد متخلف در دادگاه محکوم 
به پرداخت جزای نقدی می شــود.مثمری بــا بیان اینکه 
منطقه جنگلــی فتاتو تحت نظارت و کنترل منابع طبیعی 
اســت، اضافه کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری به طور مستمر فعل و انفعاالت منطقه را پایش 

کرده و با متخلفان به صورت قاطعانه برخورد می شود.

تیغ بّران دامداران فردوس بر گلوی سردشت آفت حاشـیه بر جان جنگل »فتاتو«

محله سردشــت فردوس، میراث به جا مانده از شــهر تاریخی تون در ســایه 
بی مهری ها و مقاومت دامداران به محل نگهداری دام ها تبدیل شــده اســت.

سال هاســت که از بافت قدیمی و تاریخی شــهر تون در شهرســتان فردوس 
تنها تکه ای به نام محله سردشــت باقی مانده اســت و اکنون آن هم از سوی 
دامداران با حضور دام هایشان در آنجا در حال تخریب است و روز به روز حالش 
پریشان تر از قبل می شود.تون ازجمله مناطقی است که یادگار از دوران صفوی 
اســت که در سال ۱۳۴۷ بر اثر یک زلزله تمامی این شهر از بین می رود و تنها 
بقایایی از محله سردشــت به جا می ماند.گذر تاریخ در ال به الی زمان، برخی 
از محله های این شــهر تاریخی را به باد بی توجهی سپرده و زیبایی های چشم 
نوازش را به یغما برده است.سردشت، تکه ای به جای مانده از پازل تاریخی تون، 
در میان نامالیمت ها رنگ باخته و دیوار به دیوار خانه هایش را ســرد و بی روح 
کرده و چهره اش با حضور دام های اهالی آن منطقه زشت و زشت تر شده است.

با ثبت محله تاریخی سردشــت در فهرست آثار ملی، متقاضیان زیادی طالب 
ســرمایه گذاری در این منطقه هســتند، اما با حضور در سردشت و دیدن آن 
محله های دامداری و آن وضعیت غیربهداشــتی از جمله بوی نامطبوع دام ها و 
مزاحمت حشرات موزی، از سرمایه گذاری در سردشت پشیمان می شوند و راه 
خانه را در پیش می گیرند.مدیر پایگاه شهر تاریخی تون می گوید: سردشت ۱۴ 
هکتار است که دارای آثار ارزشــمندی ازجمله حمام سردشت، خانه کوباری، 
خانه یاحقی و حوض انبار ها است.کرم پور می گوید: وجود این دامداری ها برای 
ما مشکالت زیادی را به همراه داشته است که از جمله آن عدم جذب سرمایه 
گذار برای این منطقه و از همه مهم تر آن اســت که هنگام ورود گردشــگران 
به سردشــت با چهره زشــتی از این منطقه رو به رو می شوند.به گفته او بوی 
نامطبوع دام و حضور دام ها در کوچه ها سبب ناراحتی گردشگران می شود و از 
سوی دیگر قسمتی از سردشت نیز به علت خرابی تبدیل به پاتوق معتادان شده 
اســت و وضعیت را بدتر می کند.مدیر پایگاه شهر تاریخی تون می گوید: بار ها 
با مالکان این منطقه جلســاتی برگزار کرده ایم، اما حاضر به ترک این منطقه 
نشــده اند و می گویند باید مجتمع دامداری راه اندازی شود تا از اینجا برویم؛ 
امیدواریم با ساخت مجتمع دامپروری در شهرستان فردوس هرچه زودتر این 
مشکل برطرف شود تا بتوانیم به طوری که شایسته این محله تاریخی است به 

آن رسیدگی و آن را مرمت کنیم.
تعدادی از مالکان محله تاریخی سردشــت فــردوس، خانه های خود را تبدیل 
بــه دامداری کرده اند و اکنون ۶۰ محله دامداری شــامل ۲ محل گاو داری و 
بقیه دام ســبک در این محله تاریخی حضور دارند.یکی از دامداران سردشتی 
می گوید: مدت هاســت که به ناچار در این محله شیر و گوشت تولید می کنیم 
و چشــم انتظار راه اندازی مجتمع دامداری فردوس هســتیم هرچند آن هم 
با مشــکالت زیادی مواجه است.او می گوید: اگر تســهیالت ارزان قیمت و یا 
بالعوض به دامداران داده شــود بدون شک بســیاری از مشکالت ما دامداران 
برطرف می شــود.این دامدار  می گوید: خودمان هــم تمایلی به نگهداری دام 
در این محله نداریم و اگر مســئوالن مکانی مانند مجتمع دامداری اســالمیه 
در فردوس را متناســب با شــرایط اقتصادی ما احداث کننــد، حتماً دام ها را 
منتقل می کنیم.در این بین دولت و مســئوالن هم باید اوضاع این افراد را که 
درآمدی دیگری ندارند، درک کرده و شــرایطی ایجاد کنند تا آن ها بتوانند با 
انتقال دام هایشــان به خارج از این محله به شغل دامداری خود ادامه دهند و 
منبع درآمدشــان را ازدســت ندهند.گویا مجتمع دامداری فردوس قرار است 
در منطقه حســین آباد فردوس راه اندازی شــود، اما اکنون در مرحله دریافت 
استعالم هاست.شــهردار فردوس به خبرنگار ما می گوید: با پیگیری شهرداری، 
شــورای اسالمی شهر و جهاد کشــاروزی، پس از رد شدن محل قبلی، محلی 
جدید برای ساخت مجتمع دام سبک فردوس در حاشیه جاده روستای حسین 
آباد، مشخص شده و اکنون نیز استعالم ها برای اجرای زیرساخت های مجتمع 

در حال انجام است.
اکبری می گوید: این از ضروریات است که هر چه زودتر کار های قانونی مجتمع 
دام سبک که متولی آن جهاد کشاورزی است، انجام تا با راه اندازی این مجتمع 
بهانه از دست دامداران گرفته شود.سلیمانی مدیر جهاد کشاروزی فردوس نیز 
درباره تأخیر در ســاخت مجتمع دامداری می گوید: ساخت مجتمع دام سبک 
فردوس را دو سال شده پیگیر هستیم و ابتدا قرار بود در مجاورت موتور پمپ 
شیراز ساخته شود که کمیته امور زیربنایی مخالفت کرد و دلیل اصلی مخالفت 
هم توسعه آینده شهر فردوس بود؛ کاش این مخالفت همان اول انجام می شد 
تا زمان را از دست ندهیم.سردشت یکی از ظرفیت های بزرگ در شهر تاریخی 
تون بوده که نباید در هیاهوی زمان به فراموشــی سپرده شود.وجود خانه های 
تاریخی با قدمت دوران صفویه و قاجاریه در این محله نشــان از ظرفیت باالی 
گردشگری است و در صورت بهسازی و فراهم نمودن خروج دامداری ها از آن، 
می تواند زمینه جذب گردشــگران و بازدید ۱۰ میلیون مسافری را که ساالنه 
از شــهر فردوس عبور می کنند، فراهم آورد.بــا راه اندازی مجتمع دامداری در 
شهرســتان فردوس نه تنها دامداران سردشتی بلکه دیگر دامداران این منطقه 
ســرو سامان می یابند و حال بافت تاریخی و ملی سردشت هم بهتر می شود و 
مســئوالن میراث فرهنگی نیز راحت تر و بدون هیچ دغدغه می توانند زمینه را 

برای سرمایه گذاری در این منطقه و مرمت سردشت فراهم کنند.

۱۳ روستای سیروان
 نیازمند بازنگری طرح هادی و بهسازی هستند

فرماندار شهرستان سیروان گفت: در حال حاضر ۱۳ روستای این شهرستان 
نیازمند بازنگری طرح هادی و بهســازی مجدد هســتند.به گزارش خبرنگار 
مهر، علیرضا رئیسی با حضور در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خواستار 
رفع مشکالت روستاهای منطقه شد و افزود: در حال حاضر روستاهای قلعه 
وزیر، فاطمیه، چم روته، حسن گاوداری، اسالمیه، لرینی، سرابکالن، شهرک 
ســرتنگ، چشمه چاهی، امامزاده عباس، چشمه پهن، چشمه رشید، چشمه 
خزانه وغیره با مشــکالت طرح هادی مواجه هستند که می بایست در برنامه 

امسال این بنیاد قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن استان در سال های گذشته قدم های خوبی در 
روستاهای منطقه برداشــته ولی کافی نبوده است، اظهار داشت: روستاهای 
این شهرستان دارای مناظر زیبایی طبیعی و محل عبور گردشگران است که 
باید متناسب با داشته های آنان به آنها خدمات رسانی شود تا ضمن جلوگیری 
از مهاجرت آنان به شهرها، باعث اشتغالزایی شود.فرماندار شهرستان سیروان 
تصریح کرد: برخی روســتاهای منطقه در ســال های گذشته در زمینه های 
مختلف به آنها خدمات رســانی نشده و همین موضوع باعث شده که تعداد 
قابل توجهی از آنها به دیگر شهرهای کشور مهاجرت کنند که امروزه وظیفه 
ما مســئوالن است به منظور جبران گذشته و با حرکت جهادی و انقالبی به 

آنان خدمت رسانی کنیم تا گذشته های تلخ آنان به فراموشی سپرده شود.
رئیســی با اشــاره به اینکه ایجاد زیرســاخت ها و امکانات در روستاها باعث 
جلوگیری از مهاجرت به شــهرها می شود، گفت: خدمات بنیادمسکن استان 
در روســتاهای این شهرستان قابل تقدیر اســت ولی برخی موانع همچون 
مناطق تاریخی و غیره باعث شــده اســت که برخی ساکنان روستاهای این 
منطقــه از خدمات آن دســتگاه بی بهره شــوند که انتظار مــی رود با ارائه 

راهکارهای قانونی و منطقی این بستر فراهم شود.
وی خواســتار تسهیالت کم بهره برای ساخت و ساز در مناطق روستایی این 
شهرستان شد و افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و حذف برخی موانع 
بروکراسی و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر البته مقاوم سازی مد نظر 
باشد، از جمله مشوق های هستند که برای مهاجرت معکوس به روستاها مؤثر 
هستند.گفتنی است در این دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

قول داد که در حد توان مشکالت روستاهای منطقه برطرف کند.

گزارش

خبر

سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی مازندران جمعیت استان 
را پیرتر از میانگین کشــوری توصیــف کرد و با بیان اینکه 
مازنــدران کمترین نرخ باروری کشــور را داراســت گفت: 
ساخت بیمارستان ۱۱۰۰ تختخوابی ماهفروجک ساری از 
ســال ۹۰ وارد فاز اجرایی شد و هنوز بهره برداری و کامل 
نشده اســت.فرهاد غالمی روز چهارشــنبه در نشست هم 
اندیشی با خبرنگاران با اظهار به اینکه مرکزیت دانشگاه های 
علوم پزشــکی منطقه یک کشــور به مازندران اختصاص 
دارد، اظهار کرد: در مجمــوع ۱۰۰ فوق تخصص و ۱۳۷۷ 
متخصص در این دانشگاه همکاری می کنند.وی ادامه داد: 
شبکه بهداشــت و درمان اســتان با ۱۱۲۶ خانه بهداشت 
بزرگترین شــبکه کشــور بوده و ۱۰۸ مرکز جامع سالمت 
در استان فعالیت می کنند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران گفت: ۲۶ بیمارستان دانشگاهی و ۱۵ بیمارستان 

غیردانشــگاهی با ۴۴۹۸ تخت فعال در استان وجود دارد 
که ۲۷۴ تخت سی سی یو است و هفت مرکز رادیوگرافی، 
۹۹ پایگاه اورژانس و ۲ پژوهشــکده و ۶ مرکز تحقیقات در 
استان فعالیت می کنند.غالمی با بیان اینکه ۴۸۵ داروخانه 
در اســتان وجــود دارد، افزود: از این تعــداد ۴۲ داروخانه 

بیمارستانی است.
وی با اشــاره به رونــد اجرایی پروژه بیمارســتان ۱۱۰۰ 
تختخوابی ماهفروجک ســاری گفت: فاز اول این پروژه ۶۵ 
درصد، فاز دوم ۲۰ درصد و فاز ســوم صفر درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و مقرر شد این بیمارستان به گونه ای طراحی 
شــود تا تمامی خدمات از صفر تا ۱۰۰ در آن انجام شــود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه ۴ 
هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه نیاز است خاطرنشان 
کرد: این پروژه با مشــارکت ســرمایه گذاری خارجی راه 

اندازی و تکمیل می شود و با بهره برداری آن شاهد جهش 
بزرگی در بخش درمانی، آموزشی و توریست سالمت شاهد 

خواهیم بود.
غالمی با بیان اینکه بیمارستان ماهفروجک هوشمند است، 
ادامه داد: فاز یک بیمارســتان ۱۴ ســال طول کشید و با 
اعتبارات موجود و کنونی تکمیل آن ۱۵ سال طول می کشد 
از ایــن رو باید از اعتبارات و ســرمایه گذاری های خارجی 
و خصوصی و یا بانک ها بهره گرفت. ســاخت بیمارســتان 
ماهفروجک از ســال ۹۰ وارد فاز اجرایی شــد و طی ۱۰ 
ســال هنوز بهره برداری و کامل نشده است.وی راه اندازی 
دانشگاه علوم پزشکی غرب مازندران به مرکزیت رامسر را از 
دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: پردیس بین المللی رامسر به 
دانشگاه مستقل علوم پزشکی غرب استان به مرکزیت رامسر 
تبدیل می شود.سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 

درباره نظارت بر کیفیت محصوالت بازار گفت: تالش بر این 
است که قیمت دارو افزایش پیدا نکند، همچنین با همکاری 
معاونت غذا و دارو نظارت بر محصوالت بازار انجام شــده و 

کیفیت آن ارزیابی می شود.
غالمی گفت: در ســال ۱۴۰۰،  ۲۸۷ هــزار مورد محصول  
و ۲۶۰۰ نمونه از کارخانه های اســتان مــورد ارزیابی قرار 
گرفتند.وی با اشــاره به ســن جمعیت در مازندران گفت: 
اســتان مازندران کمترین باروری در کشــور داشته و آمار 

ازدواج کاهش و طالق ۵۳ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در مازندران جمعیت نسبت به میانگین کشوری 
۱۵ ســال پیرتر شــده و با مهاجرت ها در ۳۵ سال آینده 
جمعیــت به نصف کاهش پیدا کــرده و بیش از ۳۰ درصد 
جمعیــت مازندران پیر خواهد شــد که نســبت به میزان  

کشوری بیشتر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرستان ماه نشــان گفت: به نسبت ســال های گذشته، 
امسال با افزایش ۵۰ درصدی از مراکز تاریخی و گردشگری 

ماه نشان بازدید شد.
عابدین صفایی نسب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
امســال بیش از ۵۰۰۰ مســافر از جاذبه های گردشگری 
ماهنشــان دیدن کردند، اظهار کــرد: در قالب طرح های 
تابســتانه برنامه  هایــی از جمله آمادگــی اقامت گاه های 
بوم گردی، احیا و مرمت ابنیــه تاریخی، ایجاد کارگاه های 
صنایع دســتی داریم.وی با اشــاره به تامیــن اعتبارات از 
ایمن سازی جاده و ترمیم قلعه بهستان تا پایان امسال خبر 
داد و افزود: ثبت آثار تاریخی شناخته نشده و آثار ناملموس 
اعم از آداب و رســوم را نیز در برنامه پیشــنهادی خود به 

میراث فرهنگی ارائه کرده ایم.
صفایی نســب با اشــاره موقعیت جغرافیایی غار یُل کورپو 

که واقع در روســتای میانج بخش انگوران است، افزود: غار 
یُل کورپو یک اثر طبیعی به حســاب می آید ولی مالک و 
آیتم های الزم برای ثبــت ملی را ندارد، هر چند انتظارات 
مردم بحق بوده اما آیتم های الزم برای ثبت این اثر وجود 

ندارد.
وی درباره مســیر منتهی به غار یل کورپو، بیان کرد: این 
مســیر مال رو و ییالقی است، از این رو برای جاده کشیدن 
به آن بایــد منابع طبیعی تخریب شــود، ضمن اینکه به 

محیط زیست نیز آسیب وارد شده و از بین می رود.
این مسئول با بیان اینکه مرمت و احیای مجموعه تاریخی 
گنج آباد مســتلزم حل اختالف و اجازه وارثان است، ادامه 
داد: خانه اربابی و حســینیه روستای گنج آباد با تالش های 
فراوان طی ســال های اخیر تحت عنوان مجموعه تاریخی 
گنج آباد به ثبت ملی رســیده است اما سه وارث آن که از 
طایفه های خنجری، بهادری و الیاسی هستند، در بین خود 

اختالفاتی دارند، از این جهت تا زمانی که اختالف بین سه 
طایفه مذکور که ادعای مالکیت دارند، حل نشــود و وراث 

اصلی مشخص نشوند، کاری نمی توان کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرستان ماه نشــان با تاکید بر اینکه در تالش هستیم تا 

این ســرمایه ملی و تاریخی از بین نــرود، اضافه کرد: ما 
پیشنهادات خود را به وارثان ارائه کرده ایم و برنامه ها برای 
مطالعــه و مرمت اضطراری این مجموعــه داریم اما همه 
این ها مستلزم هماهنگی و همکاری وراث است تا در میان 

خود به نتیجه برسند.

۱۴۱ پــروژه نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی باال در بخش 
کشــاورزی، دامپروری و شــیالت چهارمحال و بختیاری 
نیازمند هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار اســت که توجه 
ویژه دولت در ســفر اســتانی را می طلبد.به گزارش مهر، 
کشــاورزی را می توان یکی از موتورهای محرک در توسعه 
اقتصادی یک جامعه عنوان کرد اما به دلیل ادامه سال های 
کم بارش، خشکســالی های متمادی و تغییر نوع اقلیم این 
مسئله در استان چهارمحال و بختیاری با مشکالت زیادی 
رو به رو شــده اســت، به گونه ای که از ۱۱ دشــت استان 
۱۰ دشت چهارمحال و بختیاری ممنوعه و ممنوعه بحرانی 

اعالم شده است.
ایــن در حالی اســت که یکی از تأکیــدات رئیس جمهور 
به اســتاندار چهارمحال و بختیاری توســعه و رونق بخش 
کشــاورزی و دام پروری می باشــد به همیــن منظور باید 
مدیریت صحیح و درســتی در زمینه استفاده بهینه آب در 
بخش کشــاورزی و برنامه ریزی دقیق در راســتای افزایش 
تولیدات گیاهی و دامی در اســتان با توجه به مشــکالت و 
بحران های آب در دســتور کار قرار گیرد.افزایش و توسعه 
آبیاری نوین، توسعه کشت گیاهان دارویی، کشت گلخانه ای 
و باغات دیم را می توان از جمله روش های افزایش تولیدات 
کشــاورزی در چهارمحال و بختیــاری با توجه به مدیریت 
آب عنوان کرد.همچنیــن در بخش دامپروری نیز می توان 
با توســعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی و اصالح نژاد 

دام در این زمینه گام برداشــت در همین راستا با تکمیل 
و اجــرای پروژه های نیمه تمام می توان قدم بزرگی در این 
زمینه برداشت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۴۱ طرح 
نیمه تمام با پیشرفت قابل توجه در استان وجود دارد، اظهار 
کرد: برای تکمیل این طرح ها اعتباری بیش از هزار و ۴۷۰ 

میلیارد تومان نیاز است. 
عطااهلل ابراهیمی با اشــاره به اینکه این طرح ها در راستای 
جذب اعتبار در سفر ریاست جمهوری مطرح خواهند شد، 
عنوان کــرد: با موافقت و تخصیص اعتبار برای تکمیل این 
پروژه ها می توان بهره برداری از آن ها را سرعت بخشید که 
این مهم تأثیر بســزایی در بخش کشــاورزی، دامپروری و 
شیالت استان در پی خواهد داشــت.وی تعداد پروژه های 
قابل مطرح در ســفر ریاست جمهوری در بدین شرح اعالم 
کرد: تعداد طرح های قابل مطرح در شــهرکرد ۲۱۷ مورد، 
بروجن ۲۰۷، لردگان ۱۷۶، خانمیرزا ۱۱۷، ســامان ۱۰۹، 
بن ۸۱، اردل ۱۵۹، فارسان ۹۶، کوهرنگ ۱۱۹، کیار ۱۶۷ 

مورد می باشد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به ضرورت توسعه باغات کشــاورزی دیم در استان، 
گفت: با توجه به تغییــر اقیلم، تغییر در نوع بارش ها و باال 
بودن شیب متوسط استان ضروری است برای جلوگیری از 
فرسایش خاک و خروج روان آب ها پوشش حفاظتی گیاهی 

پایدار همچون درختان در اراضی کشاورزی شیب دار باید 
افزایــش یابد. ابراهیمی  مطرح کرد: توســعه باغات دیم در 
اراضی شیب دار می تواند موجب افزایش ورود آب به خاک 
و مانع از فرســایش خاک شود که این مهم در کوتاه مدت 
و بلند مدت تأثیرات زیادی را به دنبال دارد.وی مســاحت 
باغات چهارمحال و بختیاری را ۴۴ هزار هکتار بیان کرد و 
گفت: امکان توسعه ۴۰ هزار هکتاری باغات و کشت گیاهان 

دارویی در استان وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه هزار و ۴۰۰ نوع گیاه دارویی در اســتان وجود 
دارد، ادامــه داد: از این تعداد ۴۰۰ مــورد از گونه گیاهان 
دارویی دارای ارزش اقتصادی اســت که می توان آن را در 
استان پرورش داد.ابراهیمی کلوس، موسیر، بن سر و آنغوره 
را از جملــه گیاهان دارویی قابــل پرورش در چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد و افزود: به منظور توسعه باغات و کشت 
گیاهان دارویی ساالنه هزار هکتار در دستور کار استان قرار 
دارد و برنامــه ریزی الزم صورت گرفته اســت.وی با بیان 
اینکه پروژه های نیمه تمام در این حوزه در راســتای جذب 
اعتبارات ســفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است، 
اظهار کرد: برای تکمیل ایــن پروژه ها اعتباری بالغ بر ۷۰ 

میلیارد تومان نیاز است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری به 
ســرمازدگی های بهاره در استان اشاره کرد و گفت: اجرای 

سامانه پایش و پیش بینی هوشمند سرمازدگی باغات یکی 
از طرح های مهم در این اســتان اســت که با تخصیص ۱۰ 

میلیارد تومان اعتبار می توان آن را اجرایی کرد.
معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به ضرورت 
توسعه شهرک ها و مجتمع های دامپروری در استان، اظهار 
کــرد: ۱۰ مجتمع نیمه تمام در اســتان وجود دارد که به 
منظور جذب اعتبار در ســفر ریاســت جمهوری به استان 
مطرح خواهد شد.ســام مردانی تصریح کرد: این مجتمع ها 
در شهرستان های شــهرکرد، بروجن، ســامان، لردگان و 

فارسان قرار دارند.
وی به اعتبار مــورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها اشــاره 
کــرد و افزود: برای تکمیل و بهره بــرداری از این پروژه ها 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اســت که در 
صورت موفقت و تخصیص اعتبار می توان به ســرعت این 
طرح ها را اجرا و به بهره برداری رساند.بر اساس این گزارش 
با توجه به تاکید ریاســت جمهوری در خصوص توســعه و 
رونق کشــاورزی و دام پــروری در چهارمحال و بختیاری 
نیاز اســت با توجه به مشــکالت و محرومیت های موجود 
در اســتان اعتبار قابل توجهی در این زمینه مصوب گردد 
و تخصیص یابد چرا که با تکمیــل ۱۴۱ پروژه اولویت دار 
بخش کشاورزی، دام پروری و شیالت می توان تأثیر بسزایی 

در افزایش تولیدات و کاهش نرخ بیکاری داشت.

امام جمعه سلطانیه گفت: پس از ۱۰ سال از ارتقای سلطانیه 
به شهرستان، تکمیل ادارات و نیروی انسانی ضروری است.
حجت االسالم عمران حسینی نسب در دومین جلسه شورای 
اداری شهرستان ســلطانیه که با موضوعات بررسی مسائل 
و چالش های منابع انســانی و نظام اداری و چارت سازمانی 
ادارت شهرستان سلطانیه برگزار شد، با بیان اینکه سلطانیه 
بیش از ۷۰۰ سال ســابقه دارد و نزدیک به ۶۰ سال است 
که شهر شده و حدود ۱۰ سال است که به شهرستان ارتقا 

یافتــه اما به این منطقه توجه خوبی نشــده، گفت: پس از 
۱۰ سال از ارتقای سلطانیه به شهرستان، تکمیل ادارات و 
نیروی انسانی ضروری است که امیدواریم این جلسه نتیجه 

عملی هم داشته باشد.
وی با بیان اینکه قطعاً مســئوالن از وضعیت ادارات و منابع 
انسانی شهرستان اطالع دارند، متذکر شد: تکمیل و استقرار 
ادارات خصوصــاً ادارات فرهنگــی مثل ســازمان تبلیغات 
اســالمی، فرهنگ و ارشاد اســالمی و اوقاف و امور خیریه 

و بنیاد شــهید و امور ایثارگران باید با جدیت دنبال شود.
خطیب نماز جمعه ســلطانیه به وضعیت مصالی در حال 
احداث این شــهر نیز اشــاره کرد و با بیان اینکه مصالی 
پیامبر اعظم سلطانیه شش سال است به خاطر نبود منابع 
مالی بالتکلیف اســت، تصریح کرد: از ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان انتظار داریم که برای تکمیل این پروژه 
مساعدت داشته باشــند.وی با اشاره به پیگیری های انجام 
شده در این زمینه، ادامه داد: پس از پیگیری ها و نامه های 

متعدد به دولت مردان، در ســفر استانی رئیس جمهور نیز 
نامه ای تقدیم شد اما جواب این  نامه هنوز داده نشده است.
حسینی نســب به تعطیل بودن ایســتگاه راه آهن سلطانیه 
بــا وجود امکانات اشــاره کرد و با بیان اینکه از ایســتگاه 
راه آهن ســلطانیه عالوه بر این شهرستان، خدابنده  و طارم 
نیز می توانند اســتفاده کنند، اضافه کرد: ایستگاه راه آهن 
سلطانیه تقریباً اواخر رژیم پهلوی تعطیل شده که امیدواریم 

در دولت انقالبی و مردمی فعال شود.

مازندران کمترین نرخ باروری کشور را دارد

 ناتمام ماندن بیمارستان ۱۱۰۰ تختخوابی ساری

رئیس اداره میراث  فرهنگی شهرستان ماه نشان:

مرمت گنج آباد ماه نشان همچنان بالتکلیف مانده است

درمان درد کشاورزی و دامپروری بام ایران با ۱۴۷۰میلیارد تومان اعتبار

پس از ۱۰ سال از ارتقای سلطانیه

سلطانیه ای ها کماکان چشم  انتظار تکمیل استقرار ادارات


