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دوگنبدان، شــهری با بیش از 150 هــزار جمعیت مرکز 
شهرستان گرمســیری گچساران در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد اســت که با داشتن ده ها حلقه چاه نفت و صادر 
کننده یک چهارم نفت و گاز ایران ، با ُمشــکالت شــهری 
فراوانی از جمله انباشــت زباله در بســیاری از معابر اصلی 
و فرعی شــهر روبرو اســت.به گزارش ایلنــا از دوگنبدان، 
رهاســازی زباله یا همان طالی کثیف عالوه بر زشت جلوه 
دادن چهره شهر و نارضایتی شهروندان سبب رنج پاکبانان 
سخت کوش این شهر هم  است.با نگاهی گذرا به کانال های 
خیابان آرایشــگران در ُمدرس غربــی، محل تخلیه زباله ها 
در محله لبنان، زباله های تجمعی پُشــت دیوارچین رینگ 
خیابان سعدی، کانال پُل سنگی محله سادات، کانال جنب 
اداره کار ، بیمارستان شهید رجایی و ام آر آی دوگنبدان به 
خوبی می توان به ُعمق فاجعه بهداشــتی و زیست محیطی 
پی بُرد.امروزه سیســتم های جمــع آوری و دفع زباله ها به 
صورت ســنتی جوابگو نیســت و نمی توان با این روش ها 
از آلودگی های زیســت محیطی ناشــی از انواع زباله های 
شــیمیایی، میکروبی و …جلوگیری کرد. از سوی دیگر بر 
اساس قانون ُمدیریت پســماندها، شهرداری ها اصلی ترین 
ارگان مدیریت کننده زباله های خانگی هستند، اگر چه به 
نظر می رسد  اقدامات شهرداری ها به تنهایی نمی تواند چاره 
کار باشد.سیعد رحمانی یکی از شهروندان دوگنبدانی است 
که  با اشاره به گرمای طاقت فرسا و انتشار بوی تعفن ناشی 
از پسماندها و زباله های شهری و پُر شدن کانال های فاضالبی 
از فضوالت انســانی و حیوانی، در این باره به ایلنا گفت: در 
شــهری مثل دوگنبدان با دمای باالی 50 درجه در فصل 
تابستان، که مقدار قابل توجهی زباله خانگی تولید می شود 
حجم عظیمی از مشــکالت زیســت محیطی نگران کننده 
ای نظیر آلودگی خاک، آب، هوا، رشــد و تکثیر َحشــرات، 
جوندگان و ناقالن بیماری ها را به دنبال داشته و صرف نظر 
از جنبه های بهداشتی و زیبایی شناختی، سالمت عمومی را 
به مخاطره می اندازد، که تاکنون نسبت به حل این مشکل 
بهداشــتی  هیچ گونه اقدامی نشده است.زن خانه داری در 
محدوده کانال بیمارستان شهید رجایی هم از نگرانی خود 
و اهالی خیابان های مجاور  این کانال خبر می دهد و یادآور 
شد: روزانه شاهد پَرسه زدن سگ های بدون صاحب ، حضور 
کودکان کار برای جمع آوری پالستیک و قوطی ها از انبوه 
زباله و دود ناشــی از آتش زدن بخشی از زباله ها که منطقه 

را تحت تاثیر قرار می دهد، هستیم.
یک روانشناس کودک هم از به خطر افتادن سالمتی روح و 
روان ساکنان در محدوده کانال های فاضالب شهر دوگنبدان 
اظهار نگرانی می کند و با تاکید براینکه کودکانی که در این 
محیط ها سکونت دارند با مشکالت جدی در حوزه بهداشت 
مواجه هستند، اظهارداشت: دیدن تصاویر زشت و خشن و 
تکرار روزانه این تصاویــر می تواند در آینده، تداعی کننده 
خاطراتی تلخ برای کودکان و نوجوانان این محالت باشــد.
اســماعیل دارفرین گفت: متاسفانه آمار جمعیتی کودکان 
و نوجوانان ســاکن در محدوده کانال های فاضالب شــهر 
دوگنبدان آمار باال و نگران کننده اســت که به دلیل نبود 
امکانات مناسب رفاهی و وجود انواع آسیب های اجتماعی، 
به طور حتم در آینده ای نزدیک شاهد بدتر شدن وضعیت 
کنونــی خواهیم بود. معاون خدمات شــهری شــهرداری 

دوگنبدان با بیان اینکه شــهر دوگنبدان به شــهر کانال ها 
معروف است، اظهارداشــت: در این شهر بالغ بر 17 کانال 
روبــاز وجود دارد که محدوده این کانال ها از باغ فردوس تا 
اداره کارسابق جنب ساختمان ام آر آی گچساران، محوطه 
سه راهی و کارکنان دولت از سمت مجموعه نان محمدپور 
تا ورودی روســتای ُکمبل به ســمت جاده کمربندی  و از 
طرف صد و هشت دستگاه رزمندگان و منازل شرکت نفت 
و بیمارستان های نفت که با کانال مرکزی شهر یکی شده و 
این کانال ها در مجموع در روستای ُکمبل آنجا که قسمت 
مخزن وپمپ نصب اســت به صورت روان آب برای تصفیه 
یکی می شوند.غفار قنبری معاون خدمات شهری شهرداری 
دوگنبدان در گفت و گو با ایلنا گفت: روال  کار این اســت 
در طول ســال، هرسه ماه یکبار برحسب فصول بارندگی و 
فصول خشک، ســه الی چهار بار کانال ها الیه روبی شود و 
شــهرداری برای الیه روبی عالوه بر دستگاه هایی که دارد 
مجبور به اجاره  مینی لودر اســت کــه البته گاهی اوقات، 
شرکت بهره برداری نفت و گاز در این مورد همکاری دارد.

وی با بیان اینکه به جهت نداشــتن شیب و مسطح بودن 
شهردوگنبدان در بســتر کانال ها، باید کف سازی مناسب 
صــورت بگیرد زیرا در صورت مســاعد شــدن شــرایط و 
ماندگاری پس مانده ها،شــاهد رشد نیزارها و تجمع لجن و 
انباشــت زباله هستیم، خاطرنشــان کرد: برای الیه روبی و 
تکمیل ساختار بســیاری از کانال ها با نبود بودجه کافی و 

اعتبار مناسب دست وپنجه نرم می کنیم.
معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان گفت: این الیه 
روبی ها از ایستگاه کارکنان دولت تا بازارچه توحید)کپری ها( 
ماهیانه نظافت و کانال پارک شــهر تا دانشسرای قدیم در 
بافت فرسوده محله سادات گچساران از طریق مینی لودرها 
و یا با همکاری کارگران شهرداری در بخش خدمات شهری 
تمییز کاری می شود.قنبری افزود: اغلب این کانال ها نیاز به 
بتن ریزی و کف ریزی دارند و از چندســال گذشته به این 
طرف در بحث جذب اعتبارات با مشــکل مواجه هستیم و 
از آن تاریخ به علت پرداخت نشــدن هزینه ها و ناکام بودن 
شهرداری در جذب پیمانکار، کارتکمیل ساختار دیوار چینی 

و کف پوشی مناسب کانال ها به حالت تعویق درآمده است.
وی با اشــاره به مشکالت ســایر کانال های فاضالب شهر 
دوگنبدان، یادآور شــد: کانال محلــه رزمندگان کانال زیر 
دست بیمارستان شهیدرجایی تا جاده کمربندی باید کف 
ســازی و کانال باغ بنگه کف سازی و دیوارچینی نیاز دارد. 
معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان با تاکید براینکه 
باید هزینه کــرد تا کار نتیجه مطلوبی بگیــرد، ادامه داد: 
متاسفانه در سال های گذشــته، اعتبارات استانی و بودجه 
داخلی تخصیص نیافته و یا حذف شده است.قنبری با اشاره 
بــه افزایش نرخ تورم و باال رفتن قیمت ها، اظهار داشــت : 
باال رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ها نیز مشکالت کنونی 
شــهرداری دوگنبدان را دوچندان کرده و ما برای تکمیل و 
نظافت کانال های فاضالب شــهری به اعتبارات کالنی نیاز 

داریم که عمال این اعتبارات وجود ندارد.
وی اعتبــار اولیه مورد نیاز برای الیه روبی کانال ها و حقوق 
کارگران شــهرداری جهت الیه روبی آنهــا را بیش از 20 
میلیــارد تومان عنوان و تصریح کرد: بطور مثال، اگر هزینه 
اجاره ماشــین جهت الیه روبــی روزانه یک میلیون تومان 
بوده این هزینه اکنون به بیش از پنج میلیون تومان رسیده 
که باتوجه به اســتفاده شهرداری از مینی لودرها در بخش 
عمرانی، این هزینه به صرفه نیست و بیشتر از نیروی انسانی 
استفاده می کنیم.این مســئول شهرداری دوگنبدان گفت: 
شهرداری این شهر اکنون با دو موضوع در این روبرو است، 
اول اینکه اغلب ســیالب ها در مرکز شهر هدایت می شود و 
نیزارها  در تابستان و زمستان به صورت طبیعی الیه روبی 

و با روان آب هاپاک می شوند.
وی افزود: برخی کانال ها مثل کانال مقابل اداره هواشناسی 
به طرف حسینیه ُدولیاری ها، سیالب گیر نیست و آب روان 
ندارد و یا کانال جزیره در محله پانصد دستگاه که اینها در 
تاریخ های مشخصی الیه روبی می شوند که هزینه الیه روبی  
این بخش تا پنج میلیارد تومان انجام شــده اســت. معاون 
خدمات شهری شــهرداری دوگنبدان گفت: دومین مورد 
هم اینکه اغلب زباله های درون کانال های شــهر دوگنبدان 
حاصل رعایت نکردن موازین بهداشتی از سوی رستوران ها، 

قهــوه خانه ها،میوه فروش ها،کافه هــا و مواردی هم رعایت 
نکردن بهداشت محیط از طرف ساکنین آن قسمت ها است.

قنبری با بیــان اینکه اضافات غذاهــا و موادهای مصرفی 
بدون رعایت موازین بهداشــتی و کیسه گرفتن زباله ها،در 
ســطل های فلزی رها و طعمــه زباله گردها می شــوند ، 
اظهارداشت: مانده این تفکیک های شبانه روزی تا رسیدن 
ماشین حمل زباله، در کانال ها واژگون می شود.وی با تاکید 
براینکه مردم باید در امر بهداشــت محیط مشارکت کنند، 
ادامه داد: برای بهســازی کانال پشــت بیمارستان شهید 
رجایی به ســمت اداره کار بیش از 2 میلیارد تومان سنگ 
برای  دیوار ســازی و کف سازی خریداری و تخلیه شده و 
در این ســال ها بخاطر سیاســی کاری و کش و قوس های 
جذب نشدن اعتبار و نبودن پیمانکار مناسب، این امر ُمیسر 

نشده است.
شهردار شــهر دوگنبدان مرکز شهرســتان گچساران هم 
ابتدای مصاحبه خود با ایلنا تاکید کرد : دیدگاه من سیاسی 
نیست و انگیزه خدمت و وجدان کاری و همکاری با شورای 
شهر از اولویت های من است و البته در این سال ها مشکالت 
شــهرداری بخاطر مسائل سیاسی بود. رضا قشقایی با بیان 
اینکــه برای گرفتــن مناقصه ها و جلب اعتمــاد پیمانکار 
به بودجه و اعتبار نیاز اســت که متاســفانه جذب نشــد، 
اظهارداشت: برای کانال های ساخته شده در شهر دوگنبدان 
اعتباری بالغ بر 350 میلیاردتومان نیاز هست تا دیوار چینی 
و کف ســازی صورت گیرد و قطعا رقم باالیی اســت که با 

اعتبارات ما همخوانی ندارد.
وی پیشرفت فیزیکی کانال های فاضالب در دست ساخت 
شهر دوگنبدان را بین 40 تا 70 درصد ذکر و یادآورشد: در 
حوزه شــهر هم ادواتی اجاره کرده ایم و چون روان آب در 
اکثر بسترها نیست و پُشت این الیه روبی ها شیب مناسب 
و آب کافی نداریم با تجمع نیزارها روبرو هستیم.شــهردار 
دوگنبدان یادآورشــد: ما به دنبال جذب پیمانکار هستیم 
چراکــه هزینه الیــه روبی ها در ماه به بیــش از یک و نیم 
میلیارد تومان می رسد.قشقایی، با تأکید اینکه اعتبار مورد 
نیاز برای الیه روبی کانال های فاضالب شــهر دو گنبدان را 
بیش از 20 میلیارد تومان برشمرد و اظهار داشت: ما اکنون 
با موانع مالی روبرو بوده وتالش گسترده ای در یکی دو ماه 

آینده برای جذب و تقویت منابع مالی باید داشته باشیم.
وی اولویت کاری شــهرداری دوگنبــدان را ارائه خدمات 
شــهری عنوان و خاطرنشان کرد: در برنامه پیش رو، بحث 
کانال ها، جوی ها، آسفالت های مسیرخاکی را در دست اقدام 
داریم و با توجه به تالش  گســتردگی شهردوگنبدان،باید 
برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.شــهردار دوگنبدان از 
پایین بودن مشارکت مردمی برای عمران شهری دوگنبدان 
هم خبرداد و یادآورشد: درسطح شــهر، تعدادی بَنر برای 
جلب همــکاری مردم در پرداخت عــوارض پس ماندها و 
مشارکت در این مورد نصب کرده ایم که متاسفانه استقبال 
و مشــارکت مردم ضعیف است.به گفته قشقایی،  پرداخت 
نشدن عوارض پسماند بسترساز زباله گردی شده است.وی 
از رایزنی های خود با نماینده گچساران و باشت در مجلس 
برای جذب اعتبارات ملی در ســال مالی امسال خبرداد و 
اظهارداشــت:  امیدواریم بزودی موانع کنونی شــهرداری 

دوگنبدان حل می شود.

سند ۱۲ هزار هکتار از رودخانه زاینده رود صادر شدافزایش مشکالت زیست محیطی »دوگنبدان « به دلیل نبود اعتبار
مدیر دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان از اخذ 
سند حدود 12 هزار هکتار برای بستر رودخانه زاینده رود در استان اصفهان خبر 
داد.احمدرضا صادقی با اعالم این خبر، اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای از حدود 
چهار سال پیش برای گرفتن سند رودخانه اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش 
حقوقی و دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل، ســند بستر رودخانه زاینده رود 
در شهرستان های اصفهان، مبارکه، فالورجان، فریدن، چادگان، لنجان، خمینی 
شــهر و ورزنه مجموعاً به مساحت بی سابقه 11۸۹5 هکتار صادر شد.وی افزود: 
شرکت آب منطقه ای اصفهان موفق به اخذ 1۶ جلد سند مالکیت اراضی رودخانه 
زاینده رود شده اســت.به گزارش ایسنا، صادقی با اشاره به اینکه برای اخذ سند 
بســتر رودخانه زاینده رود در واحدهای ثبتی جنوب، شرق و مرکز اقدامات الزم 
صورت گرفته است، افزود: سند بستر رودخانه زاینده رود  در ساحل سمت راست 
به مســاحت  23۹.14 حد فاصل بند آبشار تا نیروگاه اسالم آباد در بهار 1400 
صادر و اخذ و همچنین اســفند ماه سال گذشته، سند بستر رودخانه زاینده رود 
درســاحل چپ از محدوده باغ گل ها تا پل دنارت به مساحت 105.5 هکتار در 
محدوده واحد ثبتی شــرق به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان صادر شد. مدیر 
دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه 
اخذ ســند رودخانه زاینده رود در واحــد ثبتی مرکز، در دو بخش یک و چهار از 
دیگر اقدامات شــرکت آب منطقه ای بوده است، اضافه کرد: سند بستر رودخانه 
زاینــده رود در بخش یک واحد ثبتی مرکز حد فاصل پل مارنان تا پل جویی به 
مساحت 30.۶7 هکتار  واقع در ساحل چپ زاینده رود و بخش چهار واحد ثبتی 
مرکز حد فاصل پل جویی تا باغ گل ها به مساحت 17.۹۸  هکتار واقع در ساحل 
چپ رودخانه در فروردین ماه ســال 1401 اخذ شد.صادقی با بیان اینکه شرکت 
آب منطقه ای در تالش برای اخذ ســند بستر رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی 
غرب از  نیروگاه اسالم آباد تا پل شیری است، اظهار کرد: هم اکنون نزدیک به 70 
درصد از بســتر رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان دارای سند است.به 
گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اخذ سند برای رودخانه زاینده رود از دست اندازی ها به حریم و بستر این رودخانه 

جلوگیری و تصرفات محدود می شود.

نابودی گسترده آبزیان در رودخانه دز صحت ندارد
در پی انتشــار کلیپ تصویری با عنوان تلف شدن گســترده آبزیان در رودخانه 
دز، روابط عمومی ســازمان آب و برق خوزستان با صدور اطالعیه ای، این خبر را 
تکذیب کرد.به نقل از پایگاه اطالع رســانی سازمان آب و برق خوزستان ، در پی 
انتشار کلیپ تصویری با عنوان تلف شدن گسترده آبزیان در رودخانه دز ، روابط 
عمومی سازمان آب و برق خوزستان با صدور اطالعیه ای، این خبر را تکذیب کرد.

در این اطالعیه آمده اســت:پیرو انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اتالف 
گســترده آبزیان در رودخانه دز، به اطالع مردم عزیز می رســانیم موضوع کلیپ 
کامال کذب  بوده و این تصاویر متعلق به رودخانه دز و استان خوززستان نیست.

اهمیت احیای تاالب انزلی برای کشور فنالند
مدیرکل محیط زیســت گیالن گفت: همکاری گیالن و فنالند در احیای تاالب 
بین اللملی انزلی می تواند موثر باشد.رضا زمانی در دیدار با سفیر فنالند در ایران 
در اداره کل محیط زیست گیالن، با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیالن در کشور 
و تنوع زیست محیطی این استان اظهار کرد: باتوجه به شباهت زیست محیطی 
گیالن و فنالند همکاری این دو کشور در حوزه محیط زیست، مدیریت پسماند و 
احیای تاالب بین المللی انزلی می تواند موثر باشد.وی افزود: گیالن سومین استان 
پرتراکم کشــور و شهر رشت بزرگترین شهر شمال ایران است که 34 درصد آن 
را جلگه، 15درصد کوهپایه و مابقی کوهستانی است.زمانی با اشاره به وجود ۹۶ 
رودخانه دائمی و فصلی در گیالن گفت: ۸2 درصد فاضالب های خانگی اســتان 
وارد طبیعت می شــود.وی به تولید روزانه 2500 تن زباله در گیالن اشاره کرد و 
افزود: فنالند جزء کشورهای پیشرو در خصوص محیط زیست است و همکاری 
این کشــور با گیالن در خصوص انتقال تکنولــوژی، دانش نوین و بهره گیری از 
نیروهای متخصص می تواند به مدیریت پســماند و آب و نیز حفاظت از محیط 
زیست استان کمک کند.کاری کاهیلوئوتو سفیر فنالند در ایران هم در این دیدار 
ضمن قدردانی از مسئوالن محیط زیست اســتان برای برقراری روابط خارجی 
گفت: برای فنالندی ها ســفر به کاسپین و دریای خزر شگفت انگیز است، چون 
این استان شباهت زیستی و نقاط مشترک زیادی با کشور فنالند دارد.وی با اشاره 
به توســعه روابط در حوزه مدیریت آب و حفظ محیط زیست دو کشور فنالند و 
ایران به ویژه گیالن افزود: با توجه به توسعه کریدور شمال و جنوب امیدواریم که 
این روابط در آینده پیش رو روز به روز گسترش پیدا کند.کاهیلوئوتو همچنین از 
آمادگی کشــور فنالند برای همکاری با گیالن در خصوص استفاده از انرژی های 
پاک و پایدار و مســایل زیست محیطی مانند مدیریت پسماند، پساب ها و منابع 
آب خبر داد.وی برای خواهرخواندگی تاالب بین المللی انزلی و جنگل ها و محیط 
زیســت گیالن با کشور فنالند پیشنهاداتی داد، تا در این خصوص تصمیم گیری 

شود.

لرستان صاحب اولین زمین ساحلی شد
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش لرستان گفت: آموزش و پرورش، 
استان را صاحب اولین زمین ساحلی کرد.امین جمشیدی در  مراسم بهره برداری 
از اولین زمین ورزش های ســاحلی در استان اظهار کرد: در قالب طرح سراسری 
سردار شهید قاسم سلیمانی 44 فضای ورزشی در آموزش و پرورش را باید بهینه 
سازی و متناسب سازی کنیم که  زمین ساحلی  اولین پروژه ای بود و با همکاری  
و هماهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان به بهره برداری 
رســید.وی با بیان اینکه 2 زمین ساحلی دیگر در خرم آباد و معموالن در آینده 
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید، افزود: هزینه احداث هر زمین ساحلی بیش 
از 150 میلیون تومان است که پس از افتتاح در اختیار دانش آموزان و ورزشکاران 
رشته های هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، والیبال دو نفره، کشتی ساحلی  و ... 
قرار خواهد گرفت.معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش لرستانبه اعتبار 
11 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش  برای طرح شــهید قاسم سلیمانی 
در اســتان اشاره کرد و ادامه داد:  تا پایان امسال باید 33 زمین چمن مصنوعی، 
5 ســالن  سقف بلند و ۶ زمین ساحلی در استان تکمیل و به بهره برداری برسد 
که الزمه این مهم همکاری سایر دستگاه های اجرایی  و خیران را می طلبد، زیرا 
برای ایجاد هر یک از این فضاها فقط یک سوم اعتبار از سوی وزارت تامین شده 

و مابقی آن  باید از اعتبارات استانی و خیران نیک  اندیش تامین شود.

بهره مندی ۹۹ درصد خانوار روستایی هریس
 از نعمت گاز

رئیس اداره گاز هریس از بهره مندی ۹۹ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز 
طبیعی در این شهرستان خبر داد.حسن رنجبر در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی 
به شــش روســتای شهرســتان هریس، گفت: با اجرای این پروژه گازرسانی به 
روســتاهای پاکچین، سولوجه و گورچین، تازه کند سفلی، دیزج ور، محمودآباد 
این شهرستان حدود ۹۹ درصد روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.به 
گزارش ایسنا، وی افزود: در شهرستان هریس تاکنون برای بهره مندی خانوارهای 
شــهری و روستایی 72۶ کیلومتر شبکه گازرســانی در سال های مختلف انجام 
شده که به زودی با انجام پروژه های باقی مانده شاهد بهره مندی 100 درصدی 
مشترکان شهری و روستایی در این شهرستان باشیم.وی هم چنین از اولویت های 
اصلی اداره گاز شهرســتان هریس را مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی و تامین 

انرژی پاک بخش صنعتی عنوان کرد.

استفاده از پابند الکترونیکی
 برای بعضی مدیران متخلف در خراسان شمالی

دادســتان مرکز خراسان شمالی گفت: برای برخی از مدیران متخلف در استان از 
پابند الکترونیکی اســتفاده می شود.به گزارش ایسنا؛ سید جواد ایاللی اظهار کرد: 
یکی از موارد جایگزین ها حبس، اســتفاده از پابند الکترونیکی است که در استان 
از ظرفیت آن ها اســتفاده می شــود.وی افزود: در حال حاضر برای 104 مجرم از 
پابند الکترونیکی اســتفاده می شــود که تعدادی از آن ها مربوط به مدیران است.

ایاللی همچنین درباره پرونده های باز مربوط به مدیران استان، اعالم کرد: در حال 
حاضر ۸ پرونده باز مربوط به اتهامات مدیران استان در دستگاه قضایی وجود دارد.
وی همچنین به عمده ترین جرائم در استان که منجر به صدور حکم شده است، 
اشــاره کرد و گفت: رتبه نخست مجرمان، سرقت است.ایاللی تاکید کرد: سرمنشا 
این جرم، مشکالت اقتصادی است اگر فعالیت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از 

وقوع جرم دادگستری نبود، جرائم در استان چندین برابر می شد.

اخبار کوتاه

گروه شهرستانها: رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی 
در نشســت مطبوعاتی و اطالع رسانی خود که به مناسبت 
هفته قوه قضاییه در دادگستری استان برگزار شد با اشاره 
به تنوع قومیتی و مذهبی در اســتان گفت: با تمام قدرت 
با تفرقه افکنی ها مقابله کرده و اجازه شــیطنت نخواهیم 
داد. وی بــا تاکید بر اینکه بدون اقــوام، ایران معنا ندارد، 
افزود:  استان آذربایجان غربی هم تنوع اقوام دارد و رنگین 
اقوام و مذاهب اســت، لذا طرح موارد تفرقه افکن در سطح 
استان قابل قبول نیست و با قدرت با تفرقه افکنی ها مقابله 

خواهد شد.
او با اشــاره بــه اینکه فرصــت پرداختن به شــیطنت ها، 
شرارت ها و توطئه ها نیست، افزود : هر کسی به این اتحاد 

و همدلی ضربه بزند یک توطئه جدی برای اتحاد و وحدت 
و برادری استان می دانیم و هشدار می دهیم و آن را خیانتی 
نابخشــودنی به این آب و خاک دانســته و در مقابل این 
مســائل مماشــات نمی کنیمرئیس کل دادگستری استان 
در ادامــه از ضعف دانش حقوقــی در جامعه انتقاد کرد و 
خواســتار فرهنگسازی مبانی اولیه حقوقی در جامعه و در 
بین آحاد مردم شد و با تاکید بر اینکه تمام تالش دستگاه 
قضایــی کاهش پرونده ها، صیانت و حمایت قضایی، کمک 

به دولت و تبیین راهبردها و امنیت اســتان اســت گفت : 
نقش رســانه های گروهی در تبیین این مهم بسیار حیاتی 
و ضروری اســت و نظارت بر حسن اجرای قوانین بصورت 

جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
عتباتی در ادامه گفت: با تالش دستگاه قضایی و همه مردم 
و اولیای دم و هسته های بخشش سال گذشته بیش از ۶5 
پرونده قضایی قتل منجر به صلح و ســازش شد.رئیس کل 
دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نرخ رسیدگی 

به پرونده ها در سال گذشته 100 درصد بوده است، گفت: 
در طول ســال گذشــته به 533 هزار پرونده های موجود 
رسیدگی شده است و در ســطح دادسراها 3 هزار و ۶00 
پرونده را کاهش دادیم که در چند ســال گذشته بی نظیر 

بود.
وی اضافه کرد: زمان رســیدگی به پرونده ها در استان، ۸7 
روز درسال ۹۹ بود که سال گذشته به 7۹ روز کاهش یافت 
و در ســال جاری بنا داریم این را به 70 روز برسیم.رئیس 
کل دادگســتری آذربایجان غربی، از صــدور ۹3۸۹ فقره 
مجازات جایگزین حبس خبر داد و خواستار فرهنگسازی 
این مهم شد و تاکید کرد: استان در پابند الکترونیکی جزو 

رتبه های اول کشوری است.

بیدارپو از واکنش و پیگیری سریع دانشگاه علوم پزشکی در 
پی نشر خبر مشاهده مورد مشکوک وبا در مریوان خبر داد.
فرزام بیدارپو معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
کردســتان گفت: بیماری »وبای التور« ابعاد گسترده ای 
دارد و خطرات آن باید جدی گرفته شــود و انتظار می رود 
مسئولین شهرســتان مریوان  همکاری الزم را با شبکه و 
مرکز بهداشــت این شهرســتان جهت جلوگیری از شیوع 
بیماری وبا داشته باشند.به گفته وی در جلسه هم افزایی و 
هماهنگی بین بخشی جهت اقدامات کنترلی و پیشگیری 

از بیماری وبا ،مرز باشــماق و اثرات آن از طریق ترانزیت و 
ورود و خروج مسافری نقش مهمی دارد که کنترل بیماری 
در ایــن مرز بــا غربالگری به موقع، ســرعت عمل و ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی به افراد مبتال بســیار مهم و 

تاثیر گذار است.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان کردستان 
گفت: مهمترین اصــل در مراقبت این بیماری، تامین آب 
آشــامیدنی سالم، تهیه و توزیع مواد غذایی سالم و رعایت 
موازین بهداشــتی در بحث فاضالب های خانگی است.وی 

می گوید با هوشیاری، اقدام سریع و به موقع بتوانیم اقدامات 
کنترل کننده در این خصوص را به نحو احسن انجام دهیم.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه کردستان 
گفــت: با حضور در مرز بین المللی باشــماق شهرســتان 
مریوان به صورت میدانی وضعیت موجود از نزدیک بررسی 
شده است.وی می گوید غربالگری صحیح مسافران در نقطه 
صفر مرزی تاثیر بســیار مهمی در کنترل بیماری ها دارد و 
بررسی مبادی ورودی و خروجی مسافران، محل ترانزیت و 
حمل و نقل کامیون ها، راهکار های مناسب به منظور اجرای 

دقیق دستورالعمل های بهداشتی و ارتقاء ارائه خدمات ارائه 
شئه است.

دکتر منصور فیضی، مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان 
گفت: این بیماری در کشور همسایه، عراق، شیوع گسترده 
پیدا کرده اســت .الزم به ذکر اســت، گفتنی اســت تهیه 
نمونه آزمایشــگاهی از چهار مورد مشکوک و ارسال آن به 
آزمایشگاه مرجع کشــوری انجام شده است که به محض 
حصول نتیجه آزمایشات مراتب جهت آگاهی عموم اطالع 

رسانی خواهد گردید.

کارشــناس ارشد منابع طبیعی، کاهش منابع 
آب زیرزمینــی را از عوامــل طبیعی افزایش 
احتمال بیابانی شــدن دانســت و بیان کرد: 
همچنین پدیده گرمایش زمین و افزایش دمای 
گلخانه ای بیابان زایی را تشــدید می کند، اما 
عوامل انسانی نقش مخرب تری دارند.ایران در 
زمره کشورهایی است که به سرعت به سمت 
بیابانی شــدن در حرکت است و ساالنه حدود 
100 هزار هکتار از جنگل ها در معرض نابودی 
و بیابانی شدن هستند؛ مناطقی که در معرض 
خشکی و بیابانی شدن هســتند تنها مربوط 
به مناطق خشــک و کم بارش نیســتند بلکه 
مناطق سرسبز و جنگل های شمالی کشور هم 
در خطر بیابانی شــدن قرار گرفته اند.در کنار 
مشکالت کمبود بارندگی ها و خشکی تاالب ها 
و تبخیر منابع آب و هجوم ریزگردها و تغییر 
کاربری ها از معضالتی اســت که آب و خاک 
کشورمان را تهدید می کند؛ این در حالی است 
که تغییرات اقلیم این خطر را حاد کرده است.
محمدرضا شــکوری در گفت وگو با ایســنا، 
گونه های جنگلی گیــالن از جمله انجیلی و 

لیلیکی را فســیل های زنده دانســت و اظهار 
کــرد: جنگل های هیرکانی باقــی مانده عطر 
یخبندان بوده و اصالت سه میلیون ساله دارند 
و در هیچ کجای دنیا یافت نمی شــوند.وی با 
اشــاره به عضویت ایران در کنوانسیون مقابله 
با بیابان زایی، افــزود: فضای بیابان در گیالن 
خیلی ملموس نیســت، اما متاسفانه ایران در 
کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و اغلب 

مناطق ما عاری از پوشش جنگلی است.
این کارشناس ارشــد منابع طبیعی بیابان را 
منطقه ای دانست که پوشش گیاهی آن کامال 
حذف شده باشــد و عنوان کرد: کشور ما 14 
میلیون هکتار مناطق بحرانی بیابانی دارد و لذا 
در این مناطق با روش های مکانیکی جدید و 
سیستم های کاشت نهال به سختی می توانیم 
گونه های گیاهی را مســتقر کنیم. شکوری با 
بیان اینکه 30 میلیون هکتــار از عرصه های 
طبیعی معادل یک پنجم ســطح کشــور در 
معرض بیابانی شدن قرار دارند، گفت: کاهش 
رطوبت خاک بیابانی شدن را تشدید می کند.
وی کاهش منابــع آب زیرزمینی را از عوامل 

طبیعی افزایش احتمال بیابانی شدن دانست 
و بیان کرد: همچنین پدیده گرمایش زمین و 
افزایش دمای گلخانه ای بیابان زایی را تشدید 
می کند، اما عوامل انســانی نقش مخرب تری 

دارند.
معــاون برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گیالن با بیان اینکه نسبت به 100 
سال اخیر نیمی از جنگل های ما کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد: اگر دخالت های انسانی 
در عرصه هــای طبیعی با همیــن روند ادامه 
پیدا کند خطر بیابانی شــدن حتی گیالن را 
تهدید می کند.وی ساخت و سازهای غیر مجاز 
و دخل و تصرفــات غیر اصولی در عرصه های 
ملی بــه ویژه تغییر کاربری را از جمله عوامل 
انسانی تشــدیدکننده کاهش پوشش گیاهی 
دانست و اضافه کرد: سرانه جنگل های جهان 
بــه ازای هر نفر ۸000 مترمربع و در کشــور 

2000 مترمربع است.
این کارشــناس ارشــد منابع طبیعی با بیان 
اینکه گیالن کمتــر از 25 درصد نرم جهانی 
ســرانه پوشــش جنگلی دارد، عنــوان کرد: 

گیالن با وجود پوشش جنگلی مناسب، سرانه 
2300 مترمربــع دارد، زیرا تراکم جمعیت در 
گیالن باالســت و لذا ســرانه نسبت به سطح 
جنــگل کاهش پیدا می کنــد.وی با تاکید بر 
لــزوم بازگرداندن عرصه های فاقد پوشــش با 
جنگلکاری، تصریح کرد: ایجاد فضای جنگلی و 
مرتعی کار سختی است و لذا هر ساله از محل 

اعتبارات ملی و اســتانی به سمت جنگلکاری 
می رویم. شــکوری نهال های کاشــته شده را 
نیازمند حداقل پنج ســال نگهداری دانست و 
یادآور شــد: بدون همراهی مردم نمی توانیم 
پوشش گیاهی را به عرصه ها بازگردانیم و لذا 
فرهنگ سازی منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

رئیس دستگاه قضایی آذربایجان غربی:

 بدون اقوام ایران معنا ندارد 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان:

موارد مشکوک به »وبا« در مریوان در حال پیگیری است

کارشناس ارشد منابع طبیعی تاکید کرد

عوامل انسانی بیابانی شدن جنگل ها؛ مخرب تر از عوامل طبیعی

دادستان عمومی  و انقالب ساوجبالغ از آزادسازی ۶2 هکتار 
از اراضی تغییر کاربری یافته در این شهرستان خبر داد.به 
گزارش ایلنا از البــرز، محمد امین عبدی با اعالم جزئیات 
آزادســازی اراضی تغییر کاربری یافتــه این حوزه قضایی 
گفــت: این عملیات در روســتای »کوشــک زر« واقع در 
بخش مرکزی ساوجبالغ در مساحتی به وسعت ۶2 هکتار 
انجام شــده اســت.وی اضافه کرد: در مورد این ۶2 هکتار 

با حضور نماینده دادســتان، مدیر جهاد کشاورزی و ادارات 
خدمات رسان شهرستان و با همکاری شهرداری شهر جدید 
هشــتگرد، تبصره 2 ماده 10 قانــون حفظ کاربری اراضی 

زراعــی و باغهــا در اراضی اعمال شد.دادســتان عمومی و 
انقالب ســاوجبالغ با اشاره به اینکه در این اقدام، 12 مورد 
دیوارکشی غیرمجاز، دو بنای غیرمجاز، سه محوطه سازی، 

شــن ریزی و ایجاد معبر بین مزارع و آالچیق سه مورد و 
35 مورد دپوی مصالح اعمال قانون شد.وی ارزش تقریبی 
اراضی آزادسازی شده را بیش از 4۸0 میلیارد تومان اعالم 
کرد و یادآور شد: در هفته گذشته نیز 4۸2 هکتار از اراضی 
کشــاورزی ســاوجبالغ در یک روز اعمال قانون شــد که 
پیامی روشن به کسانی است که قصد تغییر کاربری غیرمجاز 

در این حوزه قضایی را دارند.

در استان البرز انجام شد

آزادسازی 6۲ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته ساوجبالغ


