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مدت ها اســت که شــیراز نیز مانند دیگر شهرهای جنوبی 
کشــور دچار ریزگردها و آلودگی هوا شــده کــه به تأیید 
کارشناســان یکی از دالیل این امــر وجود صنایع و معادن 
آالینده موجود در شــهر و اطراف آن است.به گزارش مهر، 
معادنی که بیشــتر در مناطق شمال غرب استان و منطقه 
گردشگری قالت وجود دارد و این روزها مخاطرات جدی را 
متوجه شــیراز کرده اند.با وجودی که استان فارس در مدت 
اخیر به خشکســالی دچار شــده و بحران آب در شیراز نیز 
امری غیرقابل انکار اســت، راه اندازی و ادامه فعالیت معادن 
در منطقه دوکوهک و قالت، شهر شیراز را بیش از گذشته 
با کمبود یا حتی بحران آب روبه رو می کند.این مســئله در 
حالی است که معادن حوزه دوکوهک که با ابهامات فراوان از 
گذشته موفق به بهره برداری شده اند و همچنان نیز با ابهامات 
بیشتری فعالیت دارند. علی رغم برخوردهای برخی مسئوالن 
ذی ربط از جمله سازمان محیط زیست، متأسفانه این معادن 
همچنان فعال هستند و با وجود مضرات و آالیندگی فراوان 
همچنــان مورد بهره برداری قرار می گیرند.پر واضح اســت 
که وجود معادن دوکوهــک که در فاصله چندصد متری با 
منطقه مسکونی شهرک گلستان قرار دارد و از همه مهمتر 
در کریدور ورودی تنفســی شهر شیراز واقع شده به راحتی 
ریه های تنفسی این کالنشــهر چند میلیونی را در معرض 

خطر قرار داده است.
کم توجهــی متولیان امر به فعالیت ایــن معادن تهدیدات 
جدی را متوجه مردم ســاکن اطراف معدن و مردم شــیراز 
کرده است. بهره برداران معادن همه روزه اقدام به استحصال 
خاک می کنند از این رو بدون ضابطه های محیط زیســتی 
ســبب از بین رفتن ســطح آبرفتی خــاک در آن منطقه 
می شــوند و شــیراز را تبدیل به شهری با خطر بالقوه سیل 
می کنند.عالوه بر خطراتی که این معادن برای سالمت مردم 
بــه لحاظ هوا و تنفس دارنــد، نزدیکی این معادن به محل 
سکونت مردم مسئله ای است که اگر مورد توجه قرار نگیرد 
خطر بسیار زیاد و شدیدی را متوجه این کالنشهر می کند. 
در این زمینه نبی اهلل مرادی، معاون حفاظت محیط زیست 

استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی 
که قانون اصالح معادن تصویب شد یک جانبه و صرفاً به نفع 
بهره برداران معادن بود و مســائل زیست محیطی و سکونت 
مردم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.براساس این قانون 
معادنی که خارج از مناطق تحت حفاظت محیط زیســت 
باشند، نیازی به استعالم محیط زیست و مجوزهای مربوط 
بــه آن را ندارنــد که مرادی با تأیید ایــن بخش از قانون و 
نادرست خواندن آن گفت: در مناطق تحت مدیریت محیط 
زیســت نیز دوگونه اســت، برخی از مناطق که ممنوعیت 
احداث معادن ۱۰۰ درصدی است، اما برخی دیگر از مناطق 

مجوز معادن از قبل داده شده است.
مرادی با اذعان به اینکه بدترین معادن در شمال غرب شیراز 

مستقر شــده در حالی که شمال غرب کریدور هوای شیراز 
اســت و وجود معادن آشــفتگی زیادی را در منطقه شمال 
غرب، قالت و دوکوهک ایجاد کرده است.برداشــت معادن 
دوکوهک مشکالتی را هم برای هوای شیراز و هم بافت خاک 
ایجاد کرده چراکه با فعالیت معادن شــن و ماسه تمام بافت 
آبرفتی خاک برداشته شده است.معاون محیط زیست استان 
فارس معتقد است که بافت آبرفتی خاک مانند یک اسفنج 
عمل می کند که مانع ســیل می شود، اما با برداشت بی رویه 
معادن قانونی و فعالیت معادن غیرقانونی خطر بالقوه سیل را 

در این کالنشهر ایجاد کردند.
موضوع معادن شمال غرب شــیراز به شورای عالی معادن 
کشــور نیز رفته و براســاس گفته های مرادی این شــورا 

حکم بــه جابه جایی معــادن داده که در پروســه طوالنی 
اداری این جابه جایی معلق مانده اســت.به گفته وی انجام 
مطالعات و گرفتن مشــاور برای سازمان صمت یک حرکت 
الک پشــتی دارد که سبب شــده تاکنون برای جابه جایی 
معادن اقدامی انجام نشود.معاون محیط زیست استان فارس 
می گوید: براساس مصوبات شورای عالی معادن نیز تا زمان 
جابه جایی هر یــک از معادن برای تمدید پروانه باید مهلت 
یک ساله بگیرند یعنی این تمدید باید در راستای جابه جایی 
سریع تر باشد.در این راستا حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان 
صمت استان فارس در توضیح کوتاهی گفت: مجوز ۳ معدن 
در قالت باطل شــده اســت.این در حالی است که معادن 
دوکوهک در دل مناطق مسکونی گلستان و دوکوهک قرار 

دارد.
در عین حال ساکنان خانه های مسکونی دوکوهک معتقدند 
که خیابان ها و معابر مســکونی و راه هــای ارتباطی آنان به 
دلیل استفاده کامیون ها و وسایط نقلیه سنگین دیگر محل 
امنی برای تردد نیســت. تصادف ها و خســارت های مالی و 
جانی فراوان سکونت در این منطقه را به خطر انداخته است. 
اســتفاده بی رویه از منابع آبی و برداشت خارج از ضابطه در 
اعماق زمین که گاه به بیش از صد متر می رســد؛ خطرات 
زیســت محیطی فراوانی را ایجاد کرده اســت. همجواری 
نزدیک معادن دوکوهک به خانه های مسکونی بحدی است 
که گاهی اوقات صدای ماشین االت سنگین کاماًل به گوش 
می رسد.حال سوال اینجاست که در کالنشهر شیراز، چگونه 
این اتفــاق همچنان در حال جریان اســت؟ و بهای مرگ 
خاموش ریه های تنفســی شــیراز چیست؟ساکنان منطقه 
دوکوهک و گلســتان از اســتاندار فارس که اشراف کامل 
به بحث ســالمت دارد انتظار دارند با دخالت اداره بازرسی 
اســتانداری و دستگاه های نظارتی استان هر چه سریع تر به 
موضوع معادن ورود کند.مردم از متولیان امر می خواهند که 
به وضعیت معادن این منطقه از شهر شیراز ورود کند تا در 
آینده آسیبی متوجه مردم ســاکن اطراف معدن و یا شهر 

شیراز نشود.

معادن شن و ماسه نفس شیراز را تنگ کردند

سیلشهرشیرازراتهدیدمیکند
اخطار قطع برق به 14 دستگاه اجرایی  در مازندران

گروه شهرســتانها: مهندس سید کاظم حســینی کارنامی در جلسه قرارگاه 
عملیاتی گذر از اوج بار ۱4۰۱ شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه براساس 
مصوبه هیات دولت، ادارات باید ۳۰ درصد مصرف برق خود را در ساعات اداری 
کاهش و در ســاعات غیر اداری 6۰ درصد کاهش مصرف داده باشند و نسبت 
به ســال گذشته 7۰ درصد در ساعات اداری و 4۰ درصد در ساعات غیر اداری 
مصرف کنند گفت: تاکنون به ۱4 اداره کل اخطار قطع برق داده شده و در هفته 
جاری در صورت عدم رعایت مصرف، برق این دســتگاهها قطع خواهد شد. وی 
افزود: علی رغم تاکیدات مکتوب و مراجعه حضوری ممیزان انرژی این شرکت، 
در جهت رعایت موضوع اقدام کافی از سوی این دستگاهها در مدیریت مصرف 
برق صورت نپذیرفت ، لذا مطابق ابالغیه ها صادره، به آن سازمان ها اخطار داده 
شــد نســبت به کاهش مصرف برق اقدام نمایند و در صورت استنکاف مطابق 
تبصره ۳ بند 2 مصوبه مذکور، این شرکت نسبت به قطع برق آن دستگاه اقدام 

خواهد کرد.

انتقاد فعاالن میراث فرهنگي استان خوزستان
 از بازدیدهاي گزینشي وزیر میراث 

گروه شهرستانها: به دنبال ســفر وزیر میــراث فرهنگي به استان خوزستان، 
جمعي از فعاالن حوزه میراث فرهنگي این استان خطاب به عزت اهلل ضرغامي در 
نامه سرگشاده، توضیحات معاون رییس جمهوري درباره اولویت بندي بازدیدهاي 
وي از ابنیه تاریخي را خواســتار شدند. در متن این نامه آمده است: همان گونه 
که مي دانید خوزستان سرزمیِن بحر تا برف با ترکیبي رنگارنگ از موقعیت هاي 
طبیعي و فرهنگي یکي از معدود اســتان هاي داراي تنوع است که این تنوع و 
تفــاوت مي تواند جاذبه  کم نظیري را براي گردشــگران ایجاد کند.از طرفي که 
حضرتعالي اصالتي خوزســتاني دارید و الجرم باید با فضاهاي میراثي اســتان 
خصوصا موقعیت هاي شــناخته شده، آشنایي نســبي داشته باشید. الزم بود از 
موقعیت ها و ظرفیت هاي مغفول و شناخته نشده نیز بازدید و بررسي هاي الزم 
براي احیاي آنها را انجام مي دادید. اینکه یک خوزســتاني وقت بگذارد و کارون 
را از نزدیک ببیند با اینکه کارون و ظرفیتش هم براي خوزستاني ها، بلکه براي 
همه مردم ایران شناخته شده جاي بسي تعجب است. جناب ضرغامي گرامي، 
ما فعاالن و ســازمان هاي مردم نهاد از شــما انتظار داشــتیم به  جاي گردش و 
دیــدار از مکان هایي که از قبل آنها را مي شــناختید، با فعاالن و ســازمان هاي 
این حوزه دیدار و گفت وگوي مفصلي داشته باشید تا با مواردي آشنا شوید که 
مدیران و روساي اداراِت میراث فرهنگي براي بازگو کردن شان معذوراتي دارند. 
اگر این ســفر با هزینه دولت بود پس قاعدتا الزم بود همه ظرفیت هاي استان 
مورد بررسي قرار مي گرفت. ما فعاالن و سازمان هاي مردم نهاد خوزستان اعالم 
مي کنیم نسبت به اولین سفرتان که نشان از کم توجهي شما و وزارت مربوطه به 
دغدغه هاي دوستداراِن واقعي میراث فرهنگي است، ابراز گله و نارضایتي داریم. 
انجمن هاي با ســابقه فعالیِت مشخص و تخصص و اشراف بر حوزه هاي میراث 
فرهنگي یکي از ظرفیت هاي این استان به حساب مي آیند. فرزنِد خوزستان نباید 
از کاروِن بي رمــق دیدار کند، بلکه باید با دغدغه منداِن دیاِر کارون و در دیداري 
چهره به چهره را در دســتور کارش قرار مي داد.یادمان نرود یکي از شــعارها و 
فرمان هاي مقام معظم رهبري توجه به شرکت هاي دانش بنیان است که ازجمله 
آنها شــرکت هایي با رویکرِد گردشگري است و وزیر محترم گویا در این زمینه  

مالحظاِت الزم را اتخاذ نکرده است.

سند حرم مطهر رضوی صادر شد
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور از صدور سند حرم مطهر رضوی و 
اراضی آســتان قدس رضوی خبر داد.حســن بابایی گفت: تاکنون ۹6 درصد از 
اراضی و عرصه های ملی دارای ســند مالکیت حدنگاری شده و تا دو ماه آینده 
متعهد می شویم که سند حدنگاری چهار درصد باقیمانده نیز صادر شود.  رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: اکنون سند حرم رضوی و اراضی آستان 
قدس رضوی، آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علی ها و مسجد جمکران 

نیز صادر شده است.

تصویب بودجه هشت هزار میلیاردی
 برای احیای زاینده رود

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: اجرای بسته راهکارهای احیای زاینده 
رود با اعتبار هشت هزار میلیارد تومانی، در مصوبات وزارت نیرو برای طرح های 
آبی اصفهان قرار دارد.به گزارش مهر،مهران زینلیان مصوبات ســفر اخیر رئیس 
جمهوری به اصفهان را امیدبخش ارزیابی کرد و  گفت: امید اســت در اجرا نیز 
بدون مشکل و محکم و قوی پیش برویم. ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوبات 
ســفر رئیس جمهوری تسهیالت اســت، این اعتبار قرار است با بودجه امسال 
به اســتان اصفهان داده شود اما نقدی اســت و زودتر تخصیص می یابد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار می گوید: 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات بودجه 
استان و هشت هزار میلیارد تومان مصوبات سفر وزارت نیرو برای همه طرح های 
آبی استان اصفهان است که برای اجرای بسته راهکارهای احیای زاینده رود نیز 
از همین اعتبار پیش بینی شــده است.  در سفر استانی رئیس جمهور برای ۳۰ 
دستگاه مصوباتی نهایی شد و در مجموع 2۱7 مصوبه عمرانی به تصویب رسیده 
و تعــداد قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه های اقتصادی در این اســتان به 
تصویب رســید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت برای رفع مشکالت 
پیش بینی شد.مصوبات اســتان اصفهان به تفکیک شامل 4۵ مصوبه در حوزه 
زیربنایی، ۳۳ مصوبه در حوزه بهداشت و درمان، 42 مصوبه در حوزه آب، خاک 
و کشاورزی، 26 مصوبه در حوزه رفاهی و اجتماعی، ۸ مصوبه در حوزه اشتغال، 
۵۳ مصوبه در حوزه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و ۹ مصوبه در سایر حوزه ها 
به تصویب رســیده و یک ســوم از کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان 

به سامان بخشی و توزیع پروژه های فاضالب استان اختصاص داده شده است.

کویر دیگر جای جوالن سوداگران مرگ نیست
کرمان فرمانده انتظامی اســتان کرمان با نوید این مطلب که امکانات رصد کویر 
و مقابله در این منطقه مستقر شده و امسال ثمرات آن را خواهیم دید، گفت: با 
توجه به اینکه محصوالت کشاورزی و معدنی زیادی از محورهای استان ترانزیت 
می شــود که برخی از ســوداگران مرگ، از این فرصت استفاده و مواد مخدر در 
این بارها جاسازی می کنند لذا نیاز به تامین اعتبار برای تهیه تجهیزات ایکس 
ری)تونل تصویربرداری( داریم.سردار»عبدالرضا ناظری« امروز پنجم تیرماه در 
حاشــیه جلسه ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور در خصوص هفته مبارزه با مواد 
مخدر اظهار کرد: استان کرمان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و در 
سال گذشته با کشف بیش از ۱6۱ تن انواع مواد مخدر، رتبه اول مقابله با مواد 
مخدر در کشور را کسب کرد.وی بر لزوم تکمیل تجهیزات و امکانات و استفاده 
از ظرفیت های موجود در راســتای مقابله و پیشــگیری با مواد مخدر در استان 
کرمان تاکید کرد و افزود: الزم است با استفاده از ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات 
الکترونیکی و نوین پلیس افزایش داده شود.فرمانده انتظامی استان کرمان توصیه 
کرد: باید در سال جاری متولیان امر، ظرفیت های الزم برای نگهداری معتادین 
متجاهر ایجاد کنند.وی معتاد کردن زنان و دختران را هدف اصلی دشــمن در 
این حوزه دانســت و تصریح کرد: با مشــارکت مردم و سازمان های مردم نهاد 
می توانیم در امر مقابله و پیشگیری پیروز شویم. ناظری ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره 6۱۳ شــهید ناجای استان کرمان، عنوان کرد: در سال گذشته نیروی 
انتظامی استان کرمان هفت شهید را تقدیم نظام کرد که شش نفر آنها در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر هســتند.وی با ابراز تاســف از اینکه عمده زندانیان استان 
کرمان، مربوط به مواد مخدر است، تصریح کرد: الزم است مسئولین تجهیزات و 
امکانات موثر در اختیار استان کرمان برای مبارزه و پیشگیری قرار دهند.فرمانده 
انتظامی اســتان کرمان در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه کرمان، استان 
مرزی نیست، علت آنکه تقریبا بیشترین کشفیات مواد مخدر به خود اختصاص 
می دهد، چیست؟ گفت: همیشه اســتان کرمان جزو استان های برتر در حوزه 
مقابله نیســت و در دو سال گذشته رتبه اول را به خود اختصاص داده و در سه 
ماهه اول امسال استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست در این زمینه را کسب 
کرده اســت.وی افزود: براساس برآوردها حدود 6۰ درصد مواد مخدری که وارد 
کشــور می شود از مسیرهای استان عبور می کنند زیرا کرمان در مسیر ترانزیت 
مواد مخدر قرار دارد و کرمان حدود ۱6۰۰ کیلومتر مرز مشــترک با سه استان 
مرزی دارد لذا کرمان متاثر از مشــکالت اســتان های مرزی است.ناظری اضافه 
کرد: در اســتان سیستان و بلوچستان شــهدای زیادی در عرصه مبارزه با مواد 
مخدر تقدیم جمهوری اسالمی شده اما استان کرمان فرصت مناسب تری نسبت 
به اســتان های مرزی در خصوص مقابله با سوداگران مرگ دارد بنابراین هر چه 
بتوانیم استان کرمان را از نظر تجهیزاتی، نیروی انسانی و امکات تقویت کنیم، 

کل کشور را مصون کرده ایم.

اخبار کوتاه

پروژه راه آهن بوشهر- شیراز یکی از مهمترین 
مطالبات مردم استان بوشهر است که همچنان 
به خاطر نداشتن اعتبارات مورد نیاز با سرعت 
بســیار کمی پیش می رود و با این روال امیدی 
به تکمیل آن نیســت.به گــزارش مهر، اتصال 
اســتان بوشــهر به خط ریل سراسری کشور 
عالوه بر اینکه از مطالبات مهم مردم اســتان 
بوشهر محسوب می شود، نقش مهمی در رونق 
اقتصادی سایر نقاط کشور هم خواهد داشت.
راه آهن بوشــهر - شــیراز اهمیت خط ریلی 
سراســری را بیشتر خواهد کرد و در واقع خط 
راه آهن سراســری به بندر بوشهر و عسلویه به 
عنوان دو مبادی مهم صادرات و واردات کاال در 
کشــور متصل می شود.این طرح که حدود ۱۵ 
ســال از آغاز آن می گذرد، همچنان پیشرفتی 
در حدود ۹ درصد دارد و اگر روال اجرای پروژه 
و تزریق اعتبارات آن همین گونه باشد، شاید تا 
۱۰۰ سال دیگر باید منتظر تکمیل آن باشیم.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها 
در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرا 
نشدن راه آهن بوشهر پیش از آنکه بی مهری به 
خواسته ی مردم این استان باشد، ستم و خیانت 
به ظرفیت های کم نظیر اقتصادی استانی است 
که بیشــترین ســهم در تولید ناخالص ملی 
و رشــد اقتصادی کشــور دارد.حسن رمضانی 
خاطرنشان کرد: تزریق و تخصیص اعتبارات به 

پروژه های زیر ساختی استان بوشهر مطابقتی با 
اسناد توسعه ای و آمایش سرزمینی ندارد.وی 
افزود: اســتانی که ملقب به پایتخت اقتصادی 
و انرژی ایران است و دارای فرصت های زیادی 
در بخش های اشتغالزایی و درآمد زایی است از 
اتصال خط راه آهن به عنوان یکی از مهمترین 

بخش های زیر ساختی محروم است.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها 
اضافه کرد: ســند آمایش سرزمینی گویا برای 
زینت بخشــی به قفســه های کتابخانه برخی 
ســازمان ها وزارتخانه هــا در چند صد صفحه 
تهیه و تصویب شده اســت.رمضانی ادامه داد: 
برخی دولتمردان تصور می کنند درخواســت 
چندین دهه مردم و مســئوالن استان بوشهر 
برای احداث راه آهن شــنیدن صدای ســوت 
قطار اســت، غافــل از آنکه اتصال بوشــهر به 
راه آهن یک هدفی منطقــی برای به حرکت 
درآوردن چرخه فعالیت هــای درآمد زاد برای 
اقتصاد کشور اســت.وی گفت: مبحث احداث 
راه آهن بوشهر با خواسته ها و مشکالت اساسی 
مردم این اســتان مثل موضوع اشتغال جوانان 
بومی در صنعت نفت، تأمین آب شرب شهرها 
و روستاها، توسعه زیر ساخت های درمانی و… 
متفاوت اســت که سال ها برای تحقق حداقلی 
آن سینه چاک کنند.نماینده استان بوشهر در 
شورای عالی استان ها اظهار داشت: برشمردن 

قابلیت های بی نظیر استانی که در بخش های 
صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی، گردشگری، 
شیالت و صنایع دریایی، معدنی و کشاورزی، 
اقتصــاد دریا محــور، ترانزیــت، حمل و نقل 
زمینی و دریایی، صادرات و واردات و… تکرار 
مکرراتی است که مردم کشور نیز به آن واقف 
هستند چه رسد به مسئوالن ارشد و سیاست 
گذارانی که در هرم تصمیم گیری قرار گرفته 
اند.نماینده اســتان بوشهر در شــورای عالی 
اســتان ها گفت: در این بین آنچه مایه نگرانی 
اســت، ســطحی نگری و اهمیت قائل نشدن 
نسبت به اولویت های بودجه ای در پروژه هایی 
اســت که می تواند به رشد و بالندگی و اقتصاد 
مقاومتی کشــور کمک کند.رمضانی ادامه داد: 
توجه عملی به ظرفیت های آمایش سرزمینی 
سالهاســت که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
قرار گرفته اســت و هر گونه بی توجهی به این 
دغدغــه مهم و حیاتی به ویــژه در دولتی که 
منتصب به دولت عدالت محور و انقالبی است 

قابل پذیرش نخواهد بود.
راه آهن شیراز - بوشــهر دارای 4۵۰ کیلومتر 
طول است که در ۱۱ قطعه تعریف شده است 
و طی سال های گذشته به خاطر عدم تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز روند کندی داشــته است.
از این ۱۱ قطعه، دو قطعه از ســمت شیراز به 
طول ۱۰۰ کیلومتر، ۵۰ درصد در زیرســازی 

پیشــرفت فیزیکی دارد و از سمت بوشهر نیز 
قطعه ۱۱ که به بوشــهر متصل می شــود، به 
طول 4۰ کیلومتر حدود ۵۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.دو قطعه ســخت این مسیر ریلی 
در استان بوشهر به طول 2۵ کیلومتر قرار دارد. 
در این قطعه مســیر ۵.۵ کیلومتر پل و تونل 
وجود دارد و مسیر شــرایط توپوگرافی بسیار 
ســختی را دارد.این قطعه از پروژه، ۱۰ تونل و 
۹ دستگاه پل خاص دارد که موجب شده است 
که این 2۵ کیلومتر از اهمیت خاصی برخوردار 
باشد.استاندار بوشــهر چندی پیش در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به پیشرفت ۸.۵ درصدی 
اجرای راه آهن بوشــهر طی سال های گذشته 
گفت: پروژه راه آهن بوشهر- شیراز با روند فعلی 
تکمیل نمی شــود.نماینده مردم بوشهر گناوه 
و دیلم در مجلس شــورای اسالمی از پیگیری 
موضوع راه آهن بوشهر- شیراز خبر داد و اظهار 

داشت: استان بوشــهر علیرغم برخورداری از 
نعمات فــراوان، دچــار محرومیت های جدی 
در حوزه های زیرســاختی اســت کــه با نگاه 
دولتمردان در طول ســال های مختلف شکل 
گرفته اســت.عبدالکریم جمیری ادامه داد: به 
منظور ایفای حق مردم استان به ویژه شهرهای 
بوشهر، گناوه و دیلم با معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور نشستی 
برگزار و در خصوص مسائل و مشکالت اولویت 
دار اســتان بحث و گفت و گو شد.وی با تاکید 
بر تســریع در عملیات اجرایی راه آهن بوشهر 
و زمینه ســازی برای تهاتر نفت و تأمین منابع 
مورد نیاز این پروژه افزود: مورد دیگر تســریع 
در تخصیص و پرداخــت بودجه مصوب پروژه 
راه آهن از ردیف بودجه ۱4۰۱ برای جلوگیری 
از تعطیلی پروژه بود که دکتر میرکاظمی در هر 

دو مورد قول به همکاری دادند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور گفت: ما متولی امنیت زیستی کشور 
هســتیم و امنیت زیســتی حلقه اتصال میان 

امنیت ملی و غذایی است.
به گزارش ایسنا عباســعلی نوبخت در مراسم 
تکریم و معرفی سرپرست سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور که با حضور جواد ساداتی 
نژاد - وزیر جهاد کشــاورزی، معاون توسعه و 
منابع وزارتخانه و مسووالن و مدیران اداره کل 
این سازمان در کشور برگزار شد، با بیان این که 
بر اساس نقشه ها و مدل سازی های بین المللی 
 )UNDP( سازمان توسعه عمران ملل متحد
ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات 

اقلیمی و خشکســالی در سال 2۰2۵ با بحران 
شــدید آب مواجه می شود و در سال 2۰4۰ به 
نهایت حد بحران شدید آب می رسد، اظهارکرد: 
ما سربازان نظام و متولی امنیت زیستی کشور 
هســتیم و با همراهی و مشارکت و استفاده از 
تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی 
اثبات می کنیم که ایران در ســال 2۰4۰ دچار 

بحران شدید خشکسالی نخواهد شد.
وی افزود: برای حفــظ و صیانت از عرصه های 
منابع طبیعی بایــد عملکرد و تمهیدات مان را 
در زمینه آبخیــزداری افزایش دهیم و از تمام 
ظرفیت های موجود کشور برای تقویت پوشش 
گیاهــی جنگل هــا و مراتع بــا کاربری خاص 

خودشان استفاده کنیم.
نوبخت ذخایــر طبیعی و پوشــش گیاهی را 
زیربنای اقتصادی هر کشــور خواند و تصریح 
کرد: براســاس مطالعاتی که در زمینه پایداری 
منابع طبیعی توســط تشــکل ها، نهاد توسعه 
عمــران ملل متحد و مراکــز تحقیقاتی انجام 
شده، ضروری است برای مدیریت خشکسالی 

برنامه ریزی شود.
وی درباره اهمیت جنگل ها و پوشــش گیاهی 
در حفظ منابع آبی کشور اذعان داشت: از ۳۰ 
میلیون هکتار عرصه های زاگرس، نزدیک به 6 
میلیون هکتار آن جنگل است و این جنگل ها 
تامین کننده 4۰ درصد آب کشــور می باشند.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور افزود: اســتان های پایین دست زاگرس 
برای کشــاورزی موفــق نیاز دارند پوشــش 
گیاهی این منطقه به درســتی حفظ شود این 
در حالیســت که از 6 میلیــون هکتار جنگل 
زاگرســی نزدیک به ۱.2 میلیون هکتار آن به 
دالیل مختلــف از جمله تغییرات آب و هوایی 
و تغییراتی که انســان ها در زیرآشــکوب این 
جنگل ها ایجاد کرده اند با مشــکالتی همچون 
خشکیدگی بلوط و هجوم آفات درگیر هستند.
وی ادامــه داد: جنگل های زاگرس این توان را 
دارند که به طور میانگین ۱۰۰۰ متر مکعب آب 
را در ســال به تدریج جذب، تولید و آزاد کنند 
و این ظرفیت در پوشــش گیاهی البرز به طور 

متوسط ۱۵۰۰ متر مکعب آب در سال است.
نوبخت با اشاره به این که سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور در سال های گذشته کارش را 
به درستی انجام داده است، گفت: عوامل انسانی 
از جمله احداث سد در باالدست و میان بندها، 
حفر چاه در اراضی پایین دســت و استفاده از 
آب چشمه ســارها برای تامین آب شهرک های 
مصنوعی و صنعتی و توسعه روستاها بر تغییر 

پوشش گیاهی تاثیر گذارده اند.
وی درباره رونــد تغییرات در عرصه های منابع 
طبیعی کشــور اظهارکــرد: در آغــاز برنامه 
چشــم انداز 2۰ ســاله، مناطــق بحرانی برای 
ریزگردها شــش میلیون هکتار بــود و اکنون 
به نزدیک ۱4 میلیون هکتار رســیده اســت.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور ادامه داد: تعداد استان های بیابانی ما از 
۱4 مورد در آغاز برنامه چشــم انداز 2۰ ساله 

اکنون به حدود 2۱ استان افزایش یافته است.
وی با اشــاره به این که برنامه چشم انداز 2۰ 
ساله در سال ۱4۰4 به پایان می رسد، تصریح 
کرد: زمان زیادی برای ما باقی نمانده اســت و 
باید برای تحقق اهداف ســازمانی و برنامه های 
وزیر جهاد کشاورزی تالش کنیم و عملکردمان 
به گونه ای باشــد که دلسوزان این کشور راضی 

باشند و مردم در آرامش زندگی کنند.
در این مراسم همچنین مسعود منصور - رئیس 
ســابق ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

کشور- با ارایه گزارشی از عملکرد دو ساله خود 
گفت: ظرف این مدت با برنامه ریزی و اقدامات 
صورت گرفته در حوزه مرتع 6.4 میلیون هکتار 
ممیزی انجام شده و امسال ممیزی عرصه های 
مرتعی تمام می شود این در حالیست که ظرف 
سه سال قبل از آن کل ممیزی مراتع در سطح 

2.7 میلیون هکتار بود.
وی افزود: طی سال ۹۹ تا۱4۰۰ بیش از ۱۱۵ 
هزار هکتــار گیاهان دارویی در مراتع کشــور 
توسعه یافته و از مرتعداری بر دامداری صرف به 
مرتعداری تلفیقی تغییر ایجاد کرده ایم.رییس 
سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
شناسایی 6۱6 هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی، 
توسعه ۱4۰ هزار هکتار جنگلکاری، ایجاد ۹۰ 
پارک و ۳7 نهالستان، توسعه زراعت چوب در 
ســطح بیش از ۳2 هزار هکتار و اســتحصال 
۳ میلیون متر مکعب چوب اجرای کاداســتر 
در ســطح ۸7 میلیون هکتــار از اراضی ملی 
را از جملــه اقدامات در حــوزه منابع طبیعی 
و آبخیزداری طی دو ســال اخیــر و در دوران 

مدیریت خود عنوان کرد.
به گزارش مرکزاطالع رســانی ســازمان منابع 
طبیعی از وزارت جهاد کشــاورزی، منصور در 
پایان اظهارکرد: سال گذشــته نیز ۱۰۰ هزار 
هکتار آبخیزداری با مشارکت فعاالن و ۸۵ هزار 
هکتار بیابان زدایی با مشــارکت حوزه صنعت، 

معدن و حمل و نقل انجام شد.

دادســتان اهــواز از بازداشــت مدیــرکل ســابق یکی از 
ســازمان های خوزســتان و برخی مدیران نفتی خبر داد 
.به نقل از دادگســتری استان خوز ســتان، صادق جعفری 
چگنی گفت: در راســتای مبارزه جدی بــا اخاللگران در 
نظام اقتصادی در سطح اســتان، دو شعبه ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی در اهواز راه اندازی شده و بیش از ۱۰۰ 
فقره کیفرخواست از سال گذشته تاکنون علیه مسئوالن، 
شرکتها، سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت و نهاد های 

عمومی صادر شده است.
او می گوید: هفته گذشته نیز کیفرخواست یکی از مقام های 
ارشد اسبق استان به اتهام اختالس و ارتشاء صادر و پرونده 
جهت رســیدگی به دادگاه های کیفری ارسال شده است.
جعفری چگنی گفت: در برخی از پرونده های اقتصادی نیز 

که در صالحیت مرکز استان نبودند، پرونده به تهران ارسال 
شده تا در دادســرای عمومی و انقالب کارکنان رسیدگی 
شــوند و مبارزه جدی با فســاد و مخلالن نظم اجتماعی 
از اولویت های دادسرای مرکز اســتان است و در مقابله با 

جرایم خشن نیز عملکرد بسیاری خوبی داشته است.
جعفری چگنی گفت: در اداره ها و ســازمان های مختلفی 
در ســطح استان، کیفرخواســت های مختلفی صادر شده 
که از آن جملــه می توان به حوزه های شــهرداری برخی 
از شهرســتان های اســتان، توزیع برق، شرکت های نفتی 
دولتی، راه و شهرسازی، آب و فاضالب خوزستان، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین چند شــرکت 
دولتی و خصوصی فوالد که اخیرا پرونده های آن ها در حال 
رسیدگی است و بعضا مدیران یا کارکنان بازداشت شده اند، 

اشاره کرد.او گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در استان و 
به ویژه کالنشهر اهواز مدنظر و در حال پیگیری است، رفع 
مشکالت شبکه فاضالب از سوی مسئوالن مربوط به عنوان 

نظارت بر حقوق عامه است.
جعفری چگنی در خصوص حادثه متروپل گفت: بالفاصله 
پس از وقوع حادثه متروپل، دادگستری استان و شهرستان 
آبادان وارد عمل شــدند و با نظارت بر مراحل آواربرداری 
و تشــکیل کارگروه اختصاصی و شــعبه ویــژه به موضوع 
رسیدگی شــد که به زودی نظر هیئت کارشناسان اعالم 

می شود.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز خوزســتان گفت: با هر 
فــردی در هــر رده و هر مقامی در این پرونده که ســبب 
ریزش ساختمان متروپل شده باشد، برخورد خواهیم کرد. 

در کنــار این پرونده، پرونده و فســاد و تبانی مالی نیز به 
صورت جداگانه در حال رسیدگی است.او می گوید: در سال 
گذشــته ۳2۳ هزار فقره پرونده به دادســرای وارد و ۳۳6 
فقره پرونده مختومه شد که بیش از ۵ هزار پرونده از آمار 

سال های قبل نیز کسر شده است.
بــه گفتــه او در بحث پل فــوالد و یا ســاختمان عدالت 
اهواز، با تشــکیل جلسه ســتاد بحران و شــورای تأمین 
 توانستیم بخشی از مشــکالت مربوط به اسکان این افراد 
 را حل کنیم در خصوص پیگیری های قضائی الزم و مشخص 
کردن مقصران قضیه چه از نظر فنی و چه حقوقی اقدامات 

الزم انجام خواهد شد.
 با پیگیری دادستانی اهواز توانستیم مساله اسکان ساکنان 

این ساختمان را حل کنیم.

قطار به مقصد نرسید

راه آهن بوشهر- شیراز در ایستگاه بی پولی

تشدید بحران آب در ایران

جنگل های زاگرس تامین کننده 4۰ درصد آب کشور

جزئیات جدید از پرونده های شبکه های اختالس در خوزستان


