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این روزها حال جنگل های زاگرس به عنوان وســیع ترین و 
اصلی ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط که از منتهی الیه 
شــمال غربی ایران در اســتان آذربایجان غربی آغاز و در 
منطقه غرب اســتان های کرمانشــاه، ایالم، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و لرســتان و جنوب غرب استان های 
کهگیلویــه و بویراحمــد و فــارس را دربرمی گیرد، خوش 
نیست.به گزارش ایلنا از یاسوج، در نگاه نخست این ذخیره 
گاه جنگلی در بین ۱۱ اســتان توزیع شده و مساحتی در 
حدود شــش میلیون هکتار و ۴۰ درصد جنگل های ایران 
را تشــکیل می دهد که حدود ۷۰ درصــد تیپ گونه های 
جنگلی زاگرس را بلوط ها شــامل می شوند.امسال عالوه بر 
خشکســالی و کاهش بارندگی ها، آفــت جوانه خوار بلوط 
تهدیدی در کمین درختان بلوط جنگل های زاگرس است 
و مبارزه زمینی و هوایی علیــه این آفت می تواند درختان 
جنگلی این منطقه را نجات دهد اما ســخنان ضد و نقیض 
از مســئوالن ملی و استانی باعث شده تا زمان نجات یافتن 
بلوط های بیمار از دســت برود.یکی از کارشناسان اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
 Tortrix( گفت: آفــت برگ خــوار و جوانه خوار بلــوط
viridana L( که در چند ســال اخیر، گونه های مختلف 
بلوط در جنگل های زاگرس به ویژه در  اســتان کردستان 
و شهرســتان باشت را مورد حمله قرار داده آفتی خطرناک 
است که باعث کاهش رویش چوب، زوال جنگل، تغییر در 
زادآوری و توالی و حتی باعث مرگ و میر درختان می شود. 
جــواد رحیمیــان به ایلنا از یاســوج افــزود: از بین رفتن 
برگ های درخت در فصل رویش باعث می شــود تا درخت 
ابزار و وســیله تولید را از دست داده میزان فتوسنتز تقلیل 
یافته و در نتیجه از میزان رویش قطری و ارتفاع آن کاسته 
شــود که ادامه این وضعیت در چند سال متوالی می تواند 
به کاهش تولید چوب منتهی شــده و جنگل را به ســمت 
نابودی سوق دهد.وی با اشاره به اثرات تخریبی آفت جوانه 
خوار بلوط، اظهار داشت: الروهای ابتدایی آفت جوانه خوار 
بلوط در اوایل فصل بهار، وارد جوانه های بلوط شده و از آن 
تغذیه می کند در حالی که الروهای رشــد کرده و سن آخر 
از برگ ها تغذیه می کند تا جایی که درختان در اواخر بهار 

کاماًل عاری از برگ می شود.
این کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفــت: آفت جوانه خوار بلوط دارای 
یک نسل و پنج ســن الروی است و زمان خسارت آن نیز 
با خروج الروها از اواخر اسفندماه شروع می شود و الروهای 

سن آخر نیز در اواسط اردیبهشت ماه با لوله کردن انتهای 
برگ ها در همان محل وارد مرحله شــفیرگی می شــوند.
رحیمیــان افزود:  آفت جوانه خوار بلــوط یکی از مهم ترین 
علت های تخریب گونه های جنگلی بلوط زاگرس به شــمار 
می رود، ایــن آفت در مرحلــه الروی از جوانه ها و برگ ها 
تغذیه و در صورت طغیان درختان را عاری از برگ می کند.
وی وسعت جنگل های این استان را 8۷6 هزار هکتار عنوان 
و از شناســایی دو آفت پروانه بــرگ خوار و جوانه خوار که 
هرساله میهمان ناخوانده  این جنگل ها هستند ابراز نگرانی 
کرد و یادآورشد: ســطح گسترش آفت شیوع پروانه جوانه 
خوار در جنگل های اســتان کهگیلویه و بویرحمد 55 هزار 
هکتار اســت  که در جنگل های شهرســتان باشــت، این 

بیماری وارد مرحله بحرانی و طغیان شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اما در روز یکم اردیبهشت ماه 
امســال از تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با آفت 
پروانه جوانه خوار در جنگل های این استان خبرداد و اظهار 
داشــت: در پی شیوع آفت پروانه جوانه خوار در جنگل های 
کهگیلویــه و بویراحمد ســطح وســیعی از درختان بویژه 
جنگل های بلوط استان مورد هجوم این آفت قرار گرفته به 
گونه ای که در شهرستان باشت از هر دو درخت بلوط یکی 
از آن ها دچار آفت پروانه جوانه خوار شــده است. سیدعلی 
احمدزاده گفت: براســاس برآورد های انجام شــده تاکنون 

بیش از 5۳ هزار هکتــار از عرصه های جنگلی کهگیلویه و 
بویراحمد دچار آفت پروانه ســفید برگ خوار بلوط شــده 
اســت که با پیگیری از رئیس ســازمان جنگل ها و منابع 
طبیعی کشــور، ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با این آفت 
در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد با محوریت شهرستان 
بحرانی باشت اختصاص داده شد و به زودی نیز یک تیم از 
سوی ســازمان جنگل های کشور برای بررسی و اقدام وارد 

استان می شود.
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد با بیان اینکه براســاس 
برآورد های انجام شــده این مبلغ جوابگو برای مبارزه با این 
آفت در جنگل های استان اســت، خاطرنشان کرد: اگر در 
اسرع وقت چاره اندیشی نشــود سطح وسیعی از درختان 
بلوط در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر این آفت خشک شده 
و از بین خواهد رفت.احمدزاده با اشــاره به اینکه از هر ۱۰ 
درخت بلوط، هشــت درخت به علت این آفت خشک شده 
اند که باید هر چه ســریع تر بررسی و اقدام شود می گوید: 
پارسال مبارزه با آفت پروانه سفید برگ خوار در سطح ۱۲ 
هزار هکتار از جنگل های استان انجام شده، و ضروری است 

برای اثرگذاری بیشتر، باید این مبارزه تداوم داشته باشد.
اگــر چــه اســتاندار  چهــل روز پیــش  از تخصیص ۲۰ 
میلیارد تومان برای مبــارزه با آفت جوانه خوار بلوط گفت 
،اما سمپاشــی کانون های اصلی آفت جوانه خوار بلوط در 

استان کهگیلویه و بویراحمد هنوز  به صورت مطلوب شروع 
نشده اســت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از 
تخصیص نیافتن اعتبار عنوان شــده از ســوی احمدزاده 
اســتاندار این استان خبر می دهد. ســعید جاویدبخت در 
پاسخ به این سئوال ایلنا از یاسوج که آیا اعتبار ۲۰ میلیارد 
تومانی مبارزه با آفت پروانه جوانه خوار بلوط های اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافته اســت؟ اظهارداشت: 
خیر، تاکنون هیچ اعتباری برای مبارزه به این آفت به استان 
تخصیص داده نشده است.وی شرایط کنونی شیوع این آفت 
در جنگل های بلوط اســتان کهگیلویــه و بویراحمد بویژه 

شهرستان گرمسیری باشت را فاجعه بار خواند.
سیدعیسی حسنی معاون پیشــگیری از ُجرم دادگستری 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد هم در نامه ای  سرگشاده به 
مسئوالن ملی و استانی قضایی و دولتی مرتبط با مبارزه با 
این آفت خطرناک در روز بیســت هشتم خردادماه امسال 
نوشــت: » پروانه برگ خوار سفید بلوط به دلیل پتانسیل 
بــاالی تخم گذاری، نشــو و نمای ســریع ، مقاومت باال و 
رژیم تک خواری  مهم ترین گونه مهاجم بالفعل جنگل این 
منطقه اســت.بنابر نظر فعاالن محیط زیست، طغیان این 
گونه مهاجم عالوه بر اینکه درختان بلوط را از پا می اندازد، 
مشــکالت زیادی هم برای ســاکنان ایجاد خواهد کرد و 
تغییرات اکولوژی و نهایتا مشکالت دشواری زندگی در این 
منطقه عاری از جنگل و مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.
اگرچه این مهاجرت به دلیل از بین رفتن رویشگاه ها و مراتع 
و جنگل ها در بخش های زیادی از استان جنگلی کهگیلویه 
و بویراحمد چند ســال است شدت گرفته است و خیلی از 

روستاها خالی از سکنه شده اند. 
لذا هشــدار داده می شــود چنانچه فکری اساسی در این 
خصوص نشــود این آفت جنگل های اســتان را به نابودی 
کامل برده  و نمی توان در جهت بازسازی اکوسیستم منطقه 
کاری پیش برد.باتوجه به اذعان منابع طبیعی استان، مبنی 
براینکه هیچ اعتباری به منظور مبارزه با این آفت به استان  
به رغم پیگیری های فراوان اختصاص داده نشده  به هر سوی 
شایسته اســت موضوع به جد در دستور کار آن وزارتخانه 
قرار گرفته و اقدامی سریع و بایسته در این خصوص صورت 
گیرد«. به گزارش ایلنا از یاســوج، درختان چندین ســاله 
که گاهی عمر آنها به بیش از ۱۰۰ و ۲۰۰ ســال می رســد 
اکنون در اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در حال نابودی 
است و مســئوالن تصمیم گیر همچنان در انتظار اعتبار و 

مصاحبه های ضد و نقیض هستند.

 از هر ۱۰ درخت، هشت درخت به علت آفت زدگی خشکیدند

بی تدبیری مسئوالن، عامل نابودی جنگل های بلوط کهگیلویه و بویراحمد
برای رونق دهی به گردشگری تاالب شادگان

 نیاز به سرمایه گذاری وسیع است
ضرغامی گفت: سرمایه گذاری های خوبی سال های گذشته در تاالب شادگان انجام 
شده، ولی مدیریت مناسبی نشد.عزت اهلل ضرغامی در بازدید از تاالب بین المللی 
شادگان این تاالب را به لحاظ زیبایی، محیط زیست و زیست گون پرندگان دارای 
موقعیت ویژه خواند.او یادآورد شد که این تاالب نیاز به سرمایه گذاری بیشتری 
دارد تا مردم منطقه و گردشگران بتوانند از خدمات مناسب تری بهره مند شوند 
و از ویژگی های طبیعی آن اســتفاده کنند.آقای ضرغامی مدل ســرمایه گذاری 
کم هزینه را برای این تاالب مناســب عنوان کرد تا با ســرمایه گذاری محدود 
حداقل امکانات در آن فراهم شود.این مقام مسئول همچنین در خصوص ایمنی 
گردشــگران بخصوص در بحث قایق ها گفت: وزارت میراث فرهنگی هزینه هایی 
را متقبل خواهد شــد زیرا این تاالب ظرفیت گردشــگری بزرگی را دارد.تاالب 
بین المللی شــادگان با بیش از 5۰۰ هزار هکتار وسعت در جنوب خوزستان قرار 
دارد و بزرگترین تاالب ثبت شده کشور در فهرست تاالب های بین المللی است.

این تــاالب از طریق خورهای متعدد به خلیج فارس متصل می شــود که با آب  
شــیرین، لب شور و آب شور، محیطی مناسب برای زیست انواع آبزیان، پرندگان، 

جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی در آن فراهم آمده است.

مراحل نهایی خط انتقال آب خلیج فارس به یزد 
در دست اقدام

رئیس شورای اسالمی شهر یزد اعالم کرد: عملیات نهایی انقال آب خلیج فارس به 
شهر یزد در حال انجام است و به زودی به صورت آب شرب در اختیار شهروندان 
عزیز یزدی قرار خواهد گرفت.عزیز اهلل ســیفی در ســخنان پیش از دستور در 
هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر یزد با اشاره به  هفته صرفه جویی در 
مصرف آب و لزوم صرفه جویی در مصرف آب در اســتان با توجه شرایط خاص 
اقلیمی که شهر یزد دارد، گفت: عملیات نهایی انقال آب خلیج فارس به شهر یزد 
در حال انجام است و بزودی بصورت آب شرب در اختیار شهروندان عزیز یزدی 
قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: آب انتقالی خلیج فارس قبال هم وارد استان یزد 
شده بود اما بصورت صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت که قرار است ظرف چند 
روز آینده، آب انتقالی خلیج فارس بصورت آب آشامیدنی به مخازن یزد منتقل 
شــود و به امید خدا می توان در تابستان که بارها در طی سالیان گذشته شاهد 
قطع یا افت فشار آب بودیم و شهروندان عزیز یزدی هم گالیه زیاد داشتند کمتر 

شاهد این نارضایتی باشیم.

کاهش ریسک خسارت خشکسالی 
برای باغات چای کشور  

رئیس ســازمان چای کشــور گفت: با توجه به پیش بینی هــای اقلیمی  برای 
کاهش ریسک خشکسالی هزینه بیمه باغات از برگ سبز چایکاران کسر خواهد 
شــد.حبیب جهانساز با باشاره به خرید برگ سبز چای از چایکاران کشور گفت: 
تاکنون 8۹ درصد از برگ سبز چای های خریداری شده درجه یک و ۱۱ درصد 
درجه دو بوده است.وی افزود: ارزش برگ سبز چای خریداری شده تاکنون ۴۹۹ 
میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن پرداخت شــده است.رئیس سازمان چای 
کشور از تمدید مهلت بیمه باغات چای کشور گفت: چایکاران گیالن و مازندران 
تا ۱۰ تیر فرصت دارند با مراجعه به کارگزاری های بیمه شهرســتان های خود و 
تکمیل فرم بیمه، محصول باغ های چای خود را بیمه کنند. جهانساز با اشاره به 
دریافت نشدن وجه بیمه از چایکاران هنگام انعقاد قرارداد، افزود: مبلغ حق بیمه 
چای از بهای برگ سبز چای خریداری شده کسر خواهد شد.وی تصریح کرد: با 
توجه به پیش بینی های اقلیمی برای کاهش ریسک خشکسالی هزینه بیمه باغات 
از برگ سبز چایکاران کسر خواهد شد و  چایکاران حتما برای بیمه باغات خود 

اقدام کنند.

برخورد با ساختمان های ناایمن قزوین آغاز شد
دادستان عمومی  و انقالب قزوین از صدور دستور تخلیه برج تجاری خلیج فارس 
قزوین به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز خبر داد.به گزارش ایلنا 
و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در تشریح 
این خبر گفت: در راستای شناسایی ساختمان های ناایمن و بر اساس بررسی های 
کارشناســی و تخصصی و با ورود دادســتانی قزوین، دستور تخلیه برج تجاری 
خلیج فارس قزوین در جهت پیشــگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه صادر 
و به شــهرداری قزوین ابالغ شد.دادستان عمومی و انقالب قزوین افزود: این برج 
در بخش های مختلف دچار ایرادات جدی است و رعایت نکات ایمنی در ساخت 
و ساز به درســتی صورت نگرفته و به همین خاطر طی مکاتبات صورت گرفته 
باید این برج در اسرع وقت تخلیه شود.این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: 
اخطارهای الزم به مالک و سازنده برج به منظور رفع نواقص و اصالح موارد ایمنی 
داده شده و بدون شک پس از تخلیه و تا رفع کامل این ایرادات از فعالیت این برج 
ممانعت خواهد شد.قاسمی هشدار داد: ساکنین، مالکین و مستاجرین واحد های 
این برج تجاری باید سریعاً به منظور رفع نواقص و ایرادات ایمنی نسبت به تخلیه 
برج اقدام کنند.دادســتان عمومی و انقالب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عدم 
نظارت های دقیق در ساخت و سازها می توانند خطرات جدی برای شهروندان در 
پی داشته باشد و نباید قبل از اخذ پایان کار نسبت به بهره برداری ساختمان ها 
اقدام شود و به همین خاطر شناسایی ساختمان های ناایمن در قزوین آغاز شده و 
قطعاً باید نسبت رفع نواقص ایمنی اقدام کنند و بدون شک در صورت بروز حادثه 

مجریان، ناظران و دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند.

خودروها؛ عامل ایجاد 57 درصد آلودگی اراک 
سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزی گفت: 5۷ درصد 
عوامل ایجاد آلودگی اراک مربوط به خودروها است. در حوزه از رده خارج کردن 
خودروها، قانون تعبیر مناســبی نداشته است. در گذشته سن فرسودگی خودرو 
اعمال می شد، اما با تغییر قانون، سن فرسودگی خودرو برای خوردوهایی لحاظ 
می شــود که نتوانند گواهی معاینه فنی دریافت کنند.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ســید مهدی مصطفوی افزود: متأسفانه وضعیت معاینه فنی خودروها در استان 
مرکزی وضعیت مناســبی نیست و تعداد خودروهای فاقد معاینه زیاد است. این 
در حالی است که در ماده 6 قانون هوای پاک بر الزام معاینه فنی خودروها تاکید 
شده اســت.وی ادامه داد: در قانون هوای پاک آمده باید برای خودروهای بدون 
معاینه به ازای هر روز تردد جریمه ثبت شــود. اگر این جریمه اعمال شود قطعاً 
اثر بازدارندگی مهمی خواهد داشت اما موردی از جرائم خودروها در این موضوع 
انجام نشده است.سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار 
داشــت: در ماده ۱۱ قانون هوای پاک به اســتقرار واحدهای صنعتی اشاره شده 
که یکی از مهمترین مواد قانون هوای پاک این ماده اســت. متاسفانه از یک سو 
آلودگی هوا را مطرح می کنیم و از سوی دیگر به دنبال استقرار صنایع بزرگ در 
اطراف اراک هســتیم.مصطفوی تصریح کرد: در حال حاضر حداقل 5 ابر پروژه 
صنعتی از جمله شرکت آلومینیوم سازی در اراک، طرح توسعه نیروگاه حرارتی 
شــازند در دشت شازند، احداث شــهرک صنعتی در منطقه ۷۰ قله اراک قصد 
بارگذاری در اطراف اراک دارند که می توانند آلودگی هوا را تحت تاثیر قرار دهند.

وی بیان داشــت: از ابتدای سال جاری تاکنون متاسفانه ۴8 روز آلوده در استان 
مرکزی ثبت شده است. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی، 
۳۰ روز آلوده در اســتان ثبت شــده بود. سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱65 روز آلوده 
در شــهر اراک به ثبت رسیده است که امیدواریم در سال جاری از این رقم گذر 
نکنیم.سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تأکید کرد: در 
خصوص بررسی اجرای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
ســامانه ای را طراحی و اجرا کرده اســت. تمامی دستگاه های اجرایی که در این 
قانون دارای مســئولیت هســتند، باید اطالعات خود را در این سامانه بارگذاری 
کنند و روش ساده ای نیز در این سامانه لحاظ شده است.مصطفوی ابراز داشت: تا 
پایان فروردین ماه دستگاه های اجرایی اطالعات خود را برای بارگذاری ارائه دادند 
که تنها 5۷ درصد بارگذاری در اســتان انجام شده بود. بنابراین مجددا مهلتی از 
ابتدای خرداد تا ۲۳ خرداد تمدید شــد که سایر دستگاه های اجرایی بتوانند این 
اطالعات را بارگذاری کنند.وی اضافه کرد: برای اولین بار نرم افزار پایش آلودگی 
هوای کشور در خصوص اعالم وضعیت هوا راه اندازی شده است. این نرم افزار به 
گونه ای طراحی شده که در گوشی های اندرویدی قابل استفاده است.سرپرست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین گفت: طرح بروزرسانی 
طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک انجام شده و همچنین سناریوهای کاهش 
آلودگی نیز تدوین شــده اســت.مصطفوی افزود: این موارد در کارگروه کاهش 
آلودگی هوا مطرح و در آخرین جلســه مقرر شــد با حضور دستگاه های اجرایی 
ذیربط و سمن ها این ســناریوها بومی سازی شود. در این راستا ۲5 راهکار برای 

کاهش آلودگی اراک به تایید رسیده که امیدواریم اجرایی شود.

اخبار کوتاه

نماینــده مردم اهواز در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
خوزســتان با داشــتن چند بندر اصلی و مرزهای مختلف 
با کشــور عراق اما متاسفانه از نظر راه ها وضعیت مناسبی 
ندارد.مجتبی یوســفی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه از 
پروژه های راهسازی خوزستان که در اهواز انجام شد، اظهار 
کرد: در سنوات گذشته به حوزه راه خوزستان توجه نشده 
اســت. زمانی که پروژه های عمرانی با قیمت پایینی انجام 
می شد و منابع اعتباری کشــور باال بود متاسفانه به بحث 
راه استان خوزستان توجه نشد.به گزارش ایسنا، وی افزود: 

خوزســتان با داشــتن چند بندر اصلی و مرزهای مختلف 
با کشــور عراق اما متاسفانه از نظر راه ها وضعیت مناسبی 
ندارد.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تالش شــده با اســتفاده از ظرفیت کمیسیون عمران، هم 
افزایــی برای جذب اعتبــارات حــوزه راه در وزارت راه و 

شهرسازی را داشته باشیم.
یوســفی عنوان کرد: توســعه آینده بخش غرب اهواز که 
یکــی از مناطق کمتر برخوردار اهواز اســت، به کمربندی 
غرب اهواز وابسته است. این کمربندی به ایمن شدن سفر 

زوار اربعین کمک خواهد کرد و همچنین ارزش افزوده ای 
برای اراضی مردم در این منطقه خواهد داشــت وی افزود: 
در تالش هســتیم تا با تزریق منابــع بانکی به پروژه های 
زیرساختی در حوزه راه شاهد اجرای هرچه سریعتر طرح ها 
باشیم. ۱۲ کیلومتر از کمربندی غرب اهواز آماده آسفالت 
اســت و می تواند پس از آن به بهره برداری برسد.نماینده 
مــردم اهواز در مجلس شــورای اســالمی در خصوص پل 
عنافچه گفت: اگر در اجرای این طرح از ظرفیت اعتبارات 
ملی استفاده می شد خیلی سریعتر شاهد اجرای آن بودیم. 

یوســفی ادامه داد: اکنون با تامین فــوالد مورد نیاز برای 
ساخت این پل و تامین بودجه ۲۰ میلیارد تومانی امیدواریم 
شــاهد اجرای این طرح به طور کامل باشــیم هرچند که 
اجرایی شــدن این طرح نیازمند موافقت وزیر نفت است.
وی افزود: گله مردم از وضعیت راه های خوزســتان به حق 
است و باید تالش کنیم تا وضعیت راه های استان را بهبود 
ببخشیم. بحث چهارخطه شدن محور اهواز - خرمشهر نیز 
در دست پیگیری است و امیدواریم شاهد اجرایی شدن و 

تکمیل این طرح باشیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: ابهر 
و خرم دره مدرســه تخریبی ندارد.مهراهلل رخشانی مهر در 
جلسه بررسی و رفع مشکالت پروژه های نیمه تمام آموزش 
و پرورش که به میزبانی فرمانداری ابهر برگزار شد، با بیان 
اینکه مدارس تخریبی در ابهر و خرم دره نداریم، اظهار کرد: 
علی رغم این موضوع در ابهر ۴۱ مدرسه و در خرم دره ۱۳ 

مدرسه نیازمند مقاوم سازی است. 
همچنین در ســلطانیه دو مدرســه تخریبی و ۳6 مدرسه 
نیازمند مقاوم ســازی اســت.وی با بیان اینکــه در حوزه 
مدرسه ســازی طی سال های اخیر گام های عملیاتی خوبی 
برداشــته شــده و در کنار منابع ملی مردم و خیرین نیز 
پای کار بوده اند، ادامه داد: یکی از خواســته های مردم این 
اســت که جلسات خروجی و دســتاورد داشته باشند.این 
مسئول با اشاره به اینکه وجود حتی یک مدرسه تخریبی 

نیز زیاد است، زیرا در برخی از این  مدارس شاهد جمعیت 
دانش آمــوزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره هســتیم، ادامه داد: باید 
گام های عملیاتی برای حل و فصل این موضوع برداشــته 
شــود.وی با توضیح این مطلب که توجه به مدرسه سازی 
به بهترین شــکل ممکن از تاکیدات رئیس جمهور در اکثر 
سفرهای اســتانی است، یادآور شد: نمونه بارز این موضوع 
دســتور جمع آوری مدارس کانکســی در کهگیلویه و بویر 
احمد است.رخشانی مهر با یادآوری اینکه در قانون بودجه 
امســال مصوب شده است که نسبت به فروش اموال مازاد 
وزارت آموزش و پرورش اقدام  شود، تاکید کرد: پول حاصله 
از این فروش نیز باید در همان  محلی خرج شــود که ملک 

به آن منطقه تعلق دارد.این مســئول با توضیح این مطلب 
کــه با فروش اموال مازاد آموزش و پرورش می توان به این 
نهاد رونق داد، خاطرنشان کرد: در قانون بودجه یک ردیف 
خاص برای این موضوع مشــخص و 6۰۰۰ میلیارد تومان 

نیز برای ما سهم تعیین شده است.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان زنجان نیز در این جلسه 
گفــت: زنجان از کمبود فضای آموزشــی رنج می برد.علی 
اســماعیلی افزود: شاید از نظر ســرانه فضای آموزشی در 
کل اســتان شرایط خوبی داشته باشیم اما با کمبود فضای 
آموزشــی در برخی مناطق از جمله ابهر، خرم دره و زنجان 
مواجه هســتیم.وی تراکم جمعیتــی در برخی نقاط این 

شــهرها را عامل مضاعف در کمبود فضای آموزشی در این 
شــهرها عنوان کرد و متذکر شد: امیدواریم با برنامه ریزی 
درســت و پیش بینی فضاهای آموزشی بتوانیم این مسئله 

را برطرف کنیم.
این مســئول در ادامه بــه لزوم تکمیل برخــی پروژهای 
نیمه تمام تا مهرماه امسال اشاره کرد و افزود: اگر فضاهای 
مــورد نیاز آموزش و پرورش اســتان در این مدت تحویل 
داده نشــود، در زمان بازگشــایی مدارس با معضل کمبود 
فضای آموزشی روبه رو خواهیم شد.مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان ابهر نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه از نظر 
سرانه فضای آموزشی در سطح شهرستان به ویژه در شهر 
ابهر در وضعیت خوبی قرار نداریم، عنوان کرد: این وضعیت 
به گونه ای اســت که در یک مدرسه هشت کالسه در ابهر 

تعداد ۱5 کالس تشکیل شده است.

رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت: یکی از پرونده های 
تشکیل شده در حوزه ترک فعل مدیران در دادستانی مرکز 
گلســتان مربوط به قضیه احیای خلیج گرگان و مشکالت 
مربوط به جزیره آشــوراده اســت.حیدر آسیابی عصر امروز 
پنج شنبه ۲ تیر در گفتگو با خبرنگاران گلستان، با اشاره به 
اقدامات قضایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در 
زیارت گرگان اظهار کرد: در حوزه امور اراضی از ابتدای تیر 
ماه سال گذشته تا ۳۰ خرداد سال جاری براساس تبصره دو 
ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، ۲۹8 مورد قلع و 
قمع معادل ۱6 هکتار در گلستان اجرا شده و 68 مورد حکم 
قطعی معادل نزدیک به یک و نیم هکتار انجام شــده است.
وی با بیان اینکه ما به قول خود در زمین خواری و مدیریت 
روستای زیارت عمل کردیم، بیان کرد: با اقدامات انجام شده 
و استقرار پست ایست و بازرسی در ابتدای ورودی روستای 
زیارت، ساخت و ساز غیرمجاز در این روستا به صفر رسیده 
است، مدیریت این مسئله پس از دو دهه انجام شد و ساخت 

و سازهای زیارت پس از ایجاد ایست و بازرسی و جلوگیری 
از انتقال مصالح به روستا از رونق افتاده است.

رئیس کل دادگستری استان گلســتان با بیان اینکه هدف 
دســتگاه قضایی از این اقدام مقابله با زمین خواری و جرائم 
رخ داده در حــوزه امور اراضی اســت، بیان کرد: ســاخت 
و ســاز غیرمجاز جرم اســت و برخورد جدی با ســاخت و 
ســازهای غیرمجاز و متخلفان آن مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب و رئیس قوه قضاییه است.آســیابی با بیان اینکه به 
همراه دادســتان مرکز گلستان و مدیران متولی امور اراضی 
از منطقه زیارت بازدید 6 ســاعته داشتم، تاکید کرد: یکی 
از دالیل ساخت و ســازهای غیرمجاز در زیارت عدم توجه 
متولیان اجرایی به ویژه در حوزه گردشگری به ظرفیت های 

گردشگری روســتای زیارت است.وی با بیان اینکه تاکنون 
دو جلســه رفع موانع گردشــگری ویژه روستای زیارت در 
دادستانی استان گلســتان به منظور رونق سرمایه گذاری 
گردشگری انجام شده است، یادآور شد: در حالی که زیارت 
در حوزه گردشــگری از ظرفیت های باالیی برخوردار است 
اما در حوزه صنایع دســتی، بوم گردی و غیره کمرنگ عمل 

کرده است.
رئیس کل دادگســتری استان گلســتان به آخرین اقدامات 
انجام شــده در خلیج گرگان اشاره کرد و گفت: قبل از سفر 
رئیــس جمهور اعتباری برای پروژه احیای خلیج گرگان در 
بین مصوبات ســفر قرار نداشــت که بنده به هیئت پیشواز 
سفر گفتم که این سفر بدون اعتبار مالی برای احیای خلیج 

گرگان فایده ندارد که بعدا بیش از 5۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
در مصوبات گنجانده شــد و رئیس جمهوری دستور آغاز به 
کار احیای خلیج گرگان در اسرع وقت را صادر کردند.آسیابی 
با بیان اینکه احیای خلیج گرگان کار راحتی نیســت و نیاز 
به الیروبی و بازگشــایی کانال ها دارد، ابراز داشت: در حال 
حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء با دستگاه های ویژه الیروبی، کار 
خود را در خلیج گرگان آغاز کرده، دســتگاه قضا نخستین 
دستگاهی بود که در جزیره آشوراده برای بررسی مشکالت 
خلیج گرگان و جزیره آشــوراده تشکیل جلسه داد و در آن 
جلسه ترک فعل نسبت به خلیج گرگان بر سر زبان ها افتاد.

وی با بیان اینکه عزم دولت احیای خلیج گرگان اســت و ما 
نیز به عنوان دســتگاه قضا پیگیری های الزم را برای احیای 
این خلیج انجام خواهیم داد، تاکید کرد: یکی از پرونده های 
تشکیل شده در حوزه ترک فعل در دادستانی مرکز گلستان 
مربوط به قضیه احیای خلیج گرگان و مشــکالت مربوط به 

جزیره آشوراده است.

منطقه ویژه ســلماس، نخستین منطقه ویژه مصوب هیات 
دولــت و مجلس در آذربایجان غربی اســت که راه اندازی 
آن در ۱۷ ســال گذشته به علت مشکالت اداری و قانونی 
به تعویــق افتاد و احداث و آغاز به کار آن در این مدت به 
عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار 

گرفته است.
بــه گزارش ایلنا، ۱۷ ســال قبل با تصویــب منطقه ویژه 
اقتصادی برای شهرســتان ســلماس امید، رونق و جهش 
تجاری در دل مردم این شهر روشن شد ولی اکنون محقق 
نشدن این وعده امید شهروندان سلماسی را به یاس تبدیل 
کرده اســت.منطقه ویژه اقتصادی سلماس که مسئوالنش 
در عملی شــدن آن در حال حاضر فقط به نصب یک تابلو 
در ورودی این شهر بســنده کرده اند.به گفته کارشناسان 
منطقه ویــژه اقتصادی ســلماس با هدف پشــتیبانی از 

فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری و تحرک در 
اقتصاد منطقه ای راه اندازی می شــود و در سایه آن، زمینه 
انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشــتغال مولد و 
جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، 

عبور خارجی و انتقال کاال در منطقه فراهم می شود.
کاظم غنی زاده فرماندارسلماس با بیان اینکه منطقه ویژه 
اقتصادی ســلماس ۲6۰ هکتار مساحت دارد گفت: ۱۲۰ 
هکتار آن، آماده ســرمایه گذاری اســت.وی اضافه کرد: در 
5۰ هکتار از این میزان نیز زیرساخت ها آماده شده و عالوه 
بر فنس کشــی، جدول گذاری، تیرگذاری برق، آبرسانی و 

گازرسانی نیز صورت گرفته است.
وی بیــان کــرد: برای ارائــه خدمات به ســرمایه گذاران 
متقاضی، نیازمند ساخت ساختمان گمرک و منطقه ویژه 
اقتصادی هســتیم که این امر نیز به اختصاص اعتبار نیاز 

دارد.غنی زاده، موقعیت جغرافیایی شهرســتان سلماس را 
بســیار منحصر به فرد دانســت و ادامه داد: فاصله نزدیک 
با مراکز اســتان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، 
فاصله بســیار کم با راه آهن بیــن المللی و متصل به خط 
ریلــی ترکیه، وجود ده ها کیلومتر مرز با ترکیه و همچنین 
قرارگرفتن در شــاهراه ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، این 
شهرســتان را بهترین مکان برای ســرمایه گذاری تبدیل 

کرده است.
یعقوب رضازاده، نماینده مردم ســلماس در مجلس با بیان 
اینکه این منطقه باید به سرعت از حالت رکود خارج شود 
گفت: باید با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت 
دولــت، هر چه ســریع تر در خصوص احداث ســاختمان 
منطقه ویژه اقتصادی، ساختمان گمرک، انبارها و سیلوها 
و بازسازی و آسفالت روکش خیابان ها و سوله ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون شــهرداری سلماس 8۰ درصد و 
ســایر ادارات ۲۰ درصد در منطقه ویژه اقتصادی سلماس 

دارای تملک هستند.
وی بیان کــرد: زیرســاخت های منطقه ویــژه اقتصادی 
ســلماس هم اکنون از نظــر برق و گاز تامین شــده و در 
اختیار ســرمایه گذار قــرار می گیرد و او نیــز با پرداخت 
تمامی هزینه هایی که تاکنون شــده، بقیــه برنامه را انجام 
می دهد.نماینده مردم ســلماس در مجلس ادامه داد: این 
سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی سلماس داخلی است اما 
در جنوب و شمال کشور و نیز در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، روسیه و عمان سرمایه گذاری های بزرگی انجام داده 
اســت.رضازاده گفت: اگر قرارداد این پروژه منعقد شــود، 
سرمایه گذار قول مساعد داده که از زمان آغاز پروژه تا طول 

۱8 ماه فصل کاری، این کار را تکمیل کند.

خوزستان از نظر راه ها وضعیت مناسبی ندارد

ابهر و خرم دره مدرسه تخریبی ندارد

پرونده ترک فعل احیای خلیج گرگان روی میز دادستانی

»زیارت« قربانی نادیده انگاری ظرفیت  گردشگری

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس؛ وعده ای که ۱7 ساله شد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری لرستان از خسارت ۱۱ 
هزار و 88۰ میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزان لرستانی 
خبر داد. مهدی پازوکی در مراسم آیین کلنگ زنی ساختمان 
اداری بیمه سالمت شهرستان چگنی گفت: از مدیر کل بیمه 
سالمت لرســتان به خاطر ارائه خدمات به مردم به خصوص 
در مناطق محروم و در راس آن در شهرســتان چگنی تقدیر 

می کنیم. وی با اشاره به آخرین برآورد وضعیت خسارت وارده 
ناشی از خشکسالی سال زراعی ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ افزود: امسال 
بالغ بر ۱۱ هزار و 88۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی ناشی 
از وضعیت خشکسالی، کاهش بارندگی ها و وضعیت تنش آبی 
در استان لرستان خسارت وارد شده است. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری لرستان تصریح کرد: از آنجا که این هزینه 

قطعاً در بودجه دیده نشــده و سرفصلی هم برای پرداخت آن 
وجود ندارد، انتظار می رود نماینــدگان با پیگیری های خود 
با جهاد کشــاورزی این هزینه تامین شود که بتوانیم حداقل 
بخشی از خسارات کشاورزان و فعالین در این عرصه را جبران 
کنیم. پازوکی اظهار کرد: در ســفر ریاســت جمهوری 8۷5 
میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام خسارت دیده ناشی از 

سیل به استان اختصاص داده شده که مبلغی هم به شهرستان 
چگنی تخصیص داده خواهد شــد.  وی ادامه داد: چگنی به 
عنوان یک شهرستان تازه تاسیس همچنان در محرومیت های 
دوره های قبل به ســر می برد و تمام تالش خود را برای رفع 
مشکالت بخشی از عقب ماندگی ها از طریق تخصیص به موقع 

اعتبارات انجام خواهیم داد.

خسارت ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزان لرستانی


