
با هدف جلوگيري      خوزستان
از تل�ف ش�دن 
دام ها در حوضه آبي كرخه، جهاد كشاورزي 
خوزستان، ۲۱۱ دستگاه مه پاش و ۱۰۷ استخر 

آب تني نصب كرد. 
خدارح��م امي��ري زاده رئي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي خوزستان در خصوص آخرين اقدامات 
پيش��گيرانه براي جلوگيري از تلف شدن دام ها 
در حوضه آبي كرخه گفت: اين سازمان يكسري 
اقدامات را جهت پيشگيري از تلف شدن دام ها به 
دليل مش��كالت آب به ويژه در فصل تابستان در 
دستور كار قرار داده كه شامل نصب دستگاه هاي 
مه پ��اش در دامداري ه��ا و احداث اس��تخرهاي 
شنا جهت آب تني گاوميش ها مي شود.  وي در 
خصوص نصب دستگاه هاي مه پاش در واحدهاي 
گاوميش داري شهرس��تان ها تصري��ح كرد: در 
اين زمينه ۸۵ دس��تگاه مه پ��اش در حميديه، 

۷۸ دستگاه در دش��ت آزادگان و ۴۸ دستگاه در 
هويزه با همكاري گروه »كناز« پيمانكار س��تاد 
اجرايي فرمان امام )ره( نصب شد. اين كارشناس 
افزود: تاكنون در غرب خوزستان ۵۷ استخر در 

دشت آزادگان، ۲۲ استخر در هويزه، ۱۶ استخر 
در حميديه و ۱۲ استخر در اهواز احداث شده و 
قابل اس��تفاده گاوميش داران اين مناطق است.  
امي��ري زاده ادامه داد: تع��داد كل گاوميش هاي 

موجود در چهار شهرستان حوضه كرخه، ۳۳ هزار 
و ۳۲۹ رأس است كه از اين تعداد ۱۲هزار و ۵۳۱ 
رأس به شهرستان دشت آزادگان، ۱۱ هزار و ۲۴۷ 
رأس به هويزه، ۷ هزار و ۸۵۷ رأس به حميديه و 
هزار و ۶۹۴ رأس به شهرس��تان اهواز اختصاص 
دارد.  وي بيمه دام هاي سبك و سنگين از جمله 
گاوميش ها در حوضه آبي كرخه را از ديگر اقدامات 
حمايتي جهت دامداران اين منطقه اعالم كرد و 
افزود: در اين زمينه ۷۰درصد حق بيمه به صورت 
بالعوض خواهد بود و دامدار ۳۰ درصد حق بيمه 
را پرداخت مي كند كه البته اين طرح فقط شامل 
شهرس��تان هاي حوضه آبي كرخه است.  رئيس 
س��ازمان جهاد كشاورزي خوزس��تان ادامه داد: 
گاوميش ها نياز ب��ه آب فراوان دارن��د، از اين رو 
كم آبي و تخليه فاض��الب در رودخانه، اغلب اين 
حيوانات را دچار بيماري عفوني، افتادگي پوست، 

سوختگي و سقط جنين مي كند.

نصب و ساخت 318 مه پاش و استخر آب با هدف جلوگيري از تلف شدن گاوميش ها در كرخه

۱۱ | | 26 ذی القع��ده 1443  تی��ر 1401  | روزنامه جوان |  شماره  6515یک ش��نبه 5 

88498441سرویس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكا

ساخت ۹۰۰ واحد مسكن روستايي در علي آباد كتول
۹۰۰ واحد  مسكن      گلستان
روس����تايي 
در طرح نهضت ملي مس�كن در روستاهاي 

علي آباد كتول ساخته مي شود. 
س��يدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن 
گلس��تان گفت: تع��داد ۹۰۰ واحد مس��كن 
روس��تايي براي طرح نهضت ملي مس��كن در 
روس��تاهاي علي آباد كتول هدفگذاري ش��ده 
اس��ت.  وي افزود: اين س��هميه به افرادي كه 
در دهك هاي پايين قرار داشته و تحت پوش��ش هيچ نهاد حمايتي نبوده و از حداقل حقوق بهره مند 
هستند تعلق مي گيرد.  اين مسئول ادامه داد: از طريق اين سهميه جامعه هدف مي توانند از كمك هاي 
بالعوض ۵۰ ميليون توماني و ۱۰ تن سيمان و ۲هزار و ۲۰۰ كيلوگرم ميلگرد رايگان در كنار تسهيالت 
قرض الحسنه با كارمزد ۵درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره مند شوند.  حسيني گفت: با توجه به اينكه 
در چند ماه بعد وارد فصل سرما خواهيم شد مهم ترين توصيه ما اين است كه افراد دريافت تسهيالت 
بانكي و گرفتن پروانه ساخت هرچه زودتر عمليات اجرايي واحدهاي خود را آغاز نمايند تا قبل از پايان 

سال شاهد بهره برداري از اين واحدهاي مسكوني باشند.

كم مصرف هاي بوشهري تشويق مي شوند
ب�ه ازاي ه�ر      بوشهر
ت  ا كيل�و و

كاه�ش مص�رف ب�رق 5۰۰ توم�ان پاداش 
صرفه جويي مصرف برق در قبوض مشتركين 
خانگي در اس�تان بوش�هر اعمال مي شود. 
غالمرضا حشمتي مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق بوش��هرگفت: به س��بب عدم تراز بين توليد و 
مصرف برق با محدوديت هايي مواجه هس��تيم كه 
نيازمند همكاري همه بخش ها در مديريت مصرف 
است.  وي با بيان اينكه بخش اعظم مصرف برق بوشهر در حوزه مشتركين خانگي است، افزود: ۸۰ درصد مشتركين 
برق استان در حوزه خانگي است كه ضرورت دارد براي عبور موفق از تابستان و تأمين برق مطمئن و پايدار مشتركان 
خانگي همكاري كنند.   مديرعامل شركت توزيع نيروي برق بوشهر الگوی مصرف برق بخش خانگي را ۳هزار كيلو 
وات ماهانه اعالم كرد و ادامه داد: هر مشترك برق كه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ كيلو 
وات صرفه جويي برق داشته باشد برق مصرفي آن رايگان و بستانكار شركت توزيع نيروي برق مي شود.  حشمتي 
گفت: براساس مصوبه هيئت وزيران كشاورزان مجاز به استفاده از برق در۱۹ساعت درطول شبانه روز هستند و پنج 

ساعت ديگر بين ساعت ۱۳تا ۱۸ نسبت به خاموش كردن پمپ هاي چاه كشاورزي اقدام مي كنند.

آزادي ۴۶۰ زنداني جرايم مالي با كمك خيرين در اردبيل
۴۶۰ زنداني جرايم      اردبيل
مالي در اس�تان 
اردبيل با كمك خيرين و س�تاد ديه آزاد شدند. 
حجت االس��الم حس��ين كثيرل��و رئيس كل 
دادگستري اردبيل با بيان اينكه كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها يكي از مهم ترين اولويت هاي 
دستگاه قضايي استان است، گفت: سال گذشته 
۴۶۰ زنداني جرايم مالي با كمك خيرين و ستاد 
ديه آزاد شدند.  وي اهميت فرهنگ سازي، كمك 

به آزادي زندانيان و آگاهي از مهارت هاي فردي و اجتماعي را ضروري دانست و افزود: فرهنگ سازي در 
كارهاي خيرخواهانه، پيشگيرانه و آگاه سازي در جامعه مي تواند عميق و اثرگذار باشد.  اين مقام قضايي 
با بيان اينكه هم اكنون نيازمند مشاركت خيران هستيم تا به خانواده هايي كه گرفتار مشكالت اقتصادي 
هستند با آزادي زندانيان كمك كنيم، ادامه داد: سال گذشته بيش از ۴۳۰ هزار پرونده در دادگاه هاي 
حقوقي و تجديدنظر، دادسراها و شوراي حل اختالف استان رسيدگي شد و ضروري است تا متوليان و 

نهادهاي فرهنگي اقدامات شاخصي در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش داشته باشند.

 بهره برداري از فاز نخست موزه 
دفاع مقدس گيالن در هفته دفاع مقدس

 ۱۲۰۰هكتار بافت فرسوده در زنجان 
بايد تخريب و نوسازي شود

   گيالن با آغاز هفته دفاع 
مقدس درس�ال 
جاري فاز نخست پروژه موزه دفاع مقدس استان 
گيالن افتت�اح و ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
سرهنگ حسن حبيبي مديركل حفظ آثار گيالن 
در اولين نشست شوراي پيشكسوتان دفاع مقدس 
استان گفت: در جريان سفر رئيس جمهور به گيالن 
۴۰ ميليارد تومان براي راه اندازي موزه دفاع مقدس 
اختصاص يافت.  وي با اش��اره به تخصيص زمين 
۱۰هكتاري سپاه قدس اس��تان براي اجراي اين 
مركز فرهنگي افزود: در هفته دفاع مقدس امسال 
فاز نخس��ت پروژه شامل س��اختمان كتابخانه و 
اسناد، واحد اداري و ۳هزار مترمربع محوطه سازي 
را افتتاح مي كنيم و جزو ۲۲ استان موفق در اجراي 
اين مركز فرهنگي خواهيم شد.  اين مسئول نظامي 
با تأكيد بر لزوم بهره برداري از ظرفيت پيشكسوتان 
عرصه جهاد و شهادت در محتواسازي اين مركز 
فرهنگي ادامه داد: در جريان سفر رئيس جمهور به 
گيالن شاهد تخصيص اعتبار ۴۰ ميليارد توماني 
راه اندازي موزه دفاع مقدس بوديم.  حبيبي با بيان 
اينكه دفاع مقدس مربوط به همه دستگاه هاست، 
نه فقط نيروهاي مسلح تصريح كرد: در كنار توجه 
به فضاي فيزيكي مركز فرهنگ��ي بايد به تبيين 

نقش بارز م��ردم گي��الن در دوران دفاع مقدس 
بپردازيم، زيرا رزمندگان گيالني از شمال كشور 
به جبهه هاي جنوب و غرب كشور اعزام شدند و 
۸هزار ش��هيد و ۲۲ هزار جانباز و ۲۶۰۰ آزاده را 
تقديم انقالب كرديم.  وي پيشكسوتان و يادگاران 
دفاع مقدس را نرم افزار مركز فرهنگي اعالم كرد و 
افزود: در فاز دوم ساختمان ۳هزار مترمربعي گالري 
و درياچه ۸هزار مترمربعي را در دستور كار داريم. 
همچنين بايد يادمان شهداي گمنام اين مركز را 
بسازيم.  مديركل حفظ آثار گيالن با تأكيد بر لزوم 
چاپ كتب تاريخ شفاهي يادگاران دفاع مقدس 
خاطرنشان كرد: بهترين و خبره ترين نويسندگان 
اس��تان را پاي كار آورديم تا خاط��رات و روايات 
رزمندگان دوران دفاع مق��دس را نگارش كنند.  
حبيبي، با بيان اينكه ۱۹/۵ درصد كتب چاپ شده 
در كشور موضوعات و معارف مرتبط با دفاع مقدس 
است، گفت: اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان گيالن ۱۸۰جلد كتاب به چاپ 
رسانده است.  وي جوانان و نوجوانان را مخاطبان 
اصلي كتب دفاع مقدس دانست و افزود: رزمندگان 
دوران دفاع مقدس جهاد سختي با دشمنان كردند 
و امروز جهاد ديگري در پيش است كه جهاد تبيين 

معارف و ارزش هاي دفاع مقدس است.

   زنجان ق�رار گرفت�ن 
۴۴درص���د از 
مس�احت زنجان در پهنه با خطر باالي زلزله و 
۴۸درصد در پهنه با خطر متوسط زلزله مي طلبد 
براي جلوگيري از بروز حادثه، ۱۲۰۰ هكتار بافت 
فرس�وده اس�تان تخريب و نوس�ازي ش�ود. 
مسعود بيات منش مديركل راه و شهرسازي زنجان 
گفت: به دليل موقعيت جغرافيايي خاص استان 
كه متأثر از حوادث طبيع��ي چون زلزله، لغزش و 
رانش زمين است، ش��ناخت دقيق آن از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت.  وي افزود: لرزه خيزي و 
نحوه استقرار مراكز عمده جمعيتي زنجان شامل 
نقاط شهري و دهستان ها و بررسي لرزه خيزي و 
پهنه بندي از لحاظ خطر زلزله بايد در دستور كار 
دستگاه نظارتي و اجرايي قرار گيرد.  اين مسئول 
ادامه داد: ۴۴ درصد از مساحت زنجان در پهنه با 
خطر باالي زلزله، ۴۸ درصد در پهنه با خطر متوسط 
زلزله و تنها ۸ درصد از مساحت استان در پهنه با 
خطر پايين زلزله قرار دارد كه اين موضوع مي طلبد 
تا ۱۲۰۰ هكتار بافت فرسوده  استان هرچه زودتر 
تخريب و نوسازي شود.  بيات منش با اشاره به اينكه 
از اين ميزان ۵۱۱ هكتار در شهر زنجان قرار دارد، 
گفت:  سهم بافت فرسوده شهر زنجان نسبت به كل 

مساحت شهر ۸/۳ درصد، ابهر ۸/۵ درصد، خرم دره 
۱۶/۳ درصد و ش��هر قيدار ۸/ ۸ درصد است.  وي 
افزود: گرفتن سياست هايي همچون رعايت اصول 
مهندسي ساختمان در ساخت و سازهاي جديد، 
جلوگيري از گسترش شهرهاي مستقر در پهنه با 
خطر باالي زلزله، مكان يابي سكونتگاه هاي جديد 
در نواحي با خطر پايين زلزله و آموزش مردم هنگام 
بالياي طبيعي همچون زلزله مي تواند در كاهش 
اثرات مخرب زلزله مؤثر واقع ش��ود.  مديركل راه 
و شهرسازي زنجان ادامه داد: مرحله دوم توسعه 
شبكه شتاب نگاري در دستور كار اين اداره  كل بوده 
و با مطالعه لرزه زمين ساختي و زمين شناسي و با در 
نظر گرفتن ضوابط از پيش تعيين شده مانند لرزه 
زمين ساخت، زمين شناسي منطقه،  زمين شناسي 
ساخت گاهي، توپوگرافي، خطرپذيري، سازه هاي 
مهم، تراك��م كم دس��تگاه ها در بعضي مناطق و 
امكانات محلي، پنج محل انتخاب و دستگاه هاي 
شتاب نگار برخط تا ۱۵ تيرماه نصب و راه اندازي 
خواهد ش��د.  بيات منش ادامه داد: با آماده سازي 
زيرس��اخت ايستگاه هاي ش��تاب نگار شهرهاي 
قيدار، زرين آباد، چورزق، گيلوان و س��لطان آباد،  
اين مناطق به شبكه شتاب نگاري بر خط متصل 

خواهند شد.

  مركزي: ش��هردار اراك درخصوص راه اندازي ش��ب بازار و روز بازار 
كتاب در اراك گفت: پيرامون راه اندازي شب بازار و روز بازار اراك بررسي 
بيشتري صورت گيرد و مكان برگزاري آن مشخص گردد.  عليرضا كريمي 
در خصوص راه اندازي جمعه بازار خودرو در محل پرديس خودرويي اراك 
هم افزود: ساز و كار راه اندازي اين روز بازار نيز آماده و مصوبات آن از شوراي 
اسالمي شهر گرفته شده است، به اين صورت كه متقاضيان خريد و فروش 
خودرو، جمعه ها در شهرك خودرو گرد هم آمده و با حضور دستگاه هايي 
همچون پليس، اداره ثبت و اصناف اقدام به خريد و فروش خودرو نمايند. 
  خراسان جنوبي: عليرضا قناعت استاندار خراسان جنوبي گفت: به 
منظور تسريع در راه اندازي فاز اول پروژه و وارد مدار كردن ۱۰ مگاوات 
برق، ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي راه ان��دازي فاز اول پروژه نيروگاه 

بادي »درح سربيشه« مصوب شد. 
  اصفهان: محمد باقري رئيس سازمان بسيج اساتيد اصفهان گفت: 
اساتيد بسيجي سه طرح پيرامون موضوع آب در حوزه شرق آماده كردند 

كه از كانال سازمان بسيج اساتيد تحويل مسئوالن داديم. 
  گيالن: محمدرضا احمدي عضو مجمع نمايندگان گيالن در مجلس 
با اشاره به اينكه حجم زيادي از آلودگي ها، پساب صنعتي و شيرابه هاي 
سراوان وارد مزارع كشاورزي مي شود، گفت: بيش از ۴۰۰ هكتار از اراضي 

كشاورزي ما با شيرابه سراوان آبياري مي شود. 
  آذربايجان شرقي: حجت االسالم والمسلمين اسد باقرزاده، معاون 
قضايي دادگستري آذربايجان شرقي گفت: مسائل و مشكالت ۲۴۴ واحد 
توليدي استان به صورت تخصصي در دادگستري استان بررسي و از ركود 

و تعطيلي آنها جلوگيري شد. 
  ايالم: استاندار ايالم در بازديد از طرح گلخانه هيدروپونيك با بيان اينكه 
گلخانه هيدروپونيك هليالن براي بيش از ۱۲۰ نفر اشتغالزايي دارد، گفت: 
گلخانه هيدرپونيك هليالن وابسته به مؤسسه كوثر زير نظر بنياد شهيد با 
۱۳هكتار مساحت، مساحت مفيد سالن توليد ۲/۷هكتار در سال ۱۳۹۹ 
فاز نخست آن به بهره برداري رسيد.  حسن بهرام نيا افزود: فاز دوم اين پروژه 
در سال ۱۴۰۰ به بهره برداري رسيد و محصوالتي نظير صيفي جات شامل 

گوجه، فلفل رنگي و خيار در اين مجموعه توليد مي شود. 
  همدان: دادستان اسدآباد گفت: مصوبه افزايش اجاره بها براي ورود 
دادستاني ضمانت اجرايي مي طلبد و مجلس بايد در اين رابطه ضمانت 
اجراي كيفري بگذارد.  محمد ش��يرزادي افزود: مصوبه افزايش ۱۵ تا 
۲۵درصدي اجاره بها براي ورود دادس��تاني پشتوانه كيفري ندارد تا در 

صورت تخلف و عدم رعايت مجازات داشته باشد. 
  يزد: محمدحسن منصوري زاده رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي 
سبز شهرداري يزد از صرفه جويي ۲۵درصدي مصرف آب فضاي سبز با 
بهره گيري از روش آبياري نوين زيرسطحي خبر داد و گفت: با توجه به 
مشكل كم آبي از طرح تركيبي ايجاد فضاي سبز و فضاي خشك براي 

بهبود سيما و منظر شهر بهره مي گيريم.

 جوانه خوار بلوط
جنگل هاي زاگرس را می بلعند!

به هم خوردن اكوسيستم، دستكاري طبيعت، تغيير اقليم، كمبود 
بارش ها، سرماي زمستان، يخبندان و از بين رفتن دشمنان طبيعي 
آفت طي دهه هاي اخير موجب ش�ده تا آفت جوانه خوار بلوط در 
جنگل هاي زاگ�رس طغيان كن�د و همين امر درخت�ان بلوط اين 
منطقه را در معرض نابودي قرار دهد.  جنگل هاي بلوط زاگرس به 
لحاظ حفاظت از منابع آب و خاك، توليد محصوالت فرعي، ذخاير 
ژنتيكي، مصارف درماني و ظرفيت هاي اكوتوريستي داراي اهميت 
منحصر به فردي هستند و حفاظت از آنها در برابر بيماري ها و آفات 
به ويژه آفت جوانه خوار بلوط امري ضروري است. با اين حال چند 
سالي است كه درختان بلوط كردستان و كهگيلويه و بويراحمد و 
آذربايجان غربي به ش�دت تحت تأثير اين آفت قرار داش�ته و به 
گفته كارشناسان احتمال خشك شدن تمام درختان وجود دارد. 

    
يكي از آفاتي كه در س��ال هاي اخي��ر، گونه هاي بلوط را ب��ه ويژه در 
جنگل هاي غرب و شمال غرب كشور مورد حمله قرار داده، پروانه جوانه 
خوار بلوط است.  آفت بسيار مخربي كه اس��تان هايي مثل آذربايجان 
غربي، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، لرس��تان، چهارمحال و بختياري، 
فارس و حتي بخش هايي از جنگل هاي شمال كشور را به چالش كشيده 
و در آذربايجان غربي از سال ۱۳۷۷ بخش هايي از جنگل هاي پيرانشهر 

و سردشت را تحت تأثير قرار داده است. 
تا چند سال پيش بايد مي گفتيم با طغيان هر ساله اين آفت، خسارات 
زيادي به شادابي درختان بلوط وارد مي شود اما حاال بقاي اين درختان 
مورد بحث است و اگر همين روند پيش برود، شايد در آينده اي نه چندان 

دور ديگر بلوطي باقي نماند كه در مورد شادابي آن حرفي زده شود. 
   اسكان پروانه ها در 5۳ هزار هكتار از جنگل ها

كهگيلويه و بويراحمد اس��تاني زيبا در قلب سرزمين زاگرس است كه 
بلوط هايش اين روزها رنگي به رو ندارند و مرثيه اي تلخ بر كالبدش��ان 

روايتگري مي كند.  
از اوايل امس��ال درباره هجوم آفت »پروانه جوانه خوار بلوط« به قلب 
اكوسيستم كهگيلويه و بويراحمد خبرهايي منتش��ر مي شد و هر بار 

درخواست ها براي رسيدگي عاجل به اين موضوع بود. 
حاال خ��زان بهاري بلوط هاي اي��ن منطقه خبرهاي تلخ��ي را مخابره 
مي كند.  در اين حوالي رخسار درختان با آفت پروانه جوانه خوار بلوط 
رنگ زرد به خود گرفته و اين اهريمن كنترل نشده يكي پس از ديگري 

درختان را تسخير می كند و راه نفس آنها را مي بندد. 
درختاني كه نقش مهمي در اكوسيستم منطقه دارند ديگر توان مقاومت 

ندارند و به سرعت از پاي در مي آيند. 
بر اساس آخرين آمارها، درختان بلوط بخش هايي از مناطق كهگيلويه 
و بويراحمد دچار گونه مهاجم پروانه برگ خوار س��فيد شده و در حال 
زوال هستند.  طبق اعالم منابع طبيعي استان، بيش از ۵۳ هزار هكتار 
از جنگل هاي مناطق مختلف شامل باشت، بهمئي و كهگيلويه به دليل 

تغيير اقليم به آفت پروانه برگ خوار مبتال شده است. 
از ۵۳ هزار هكتار جنگل آفت زده، در ۲۰ ه��زار هكتار آن هجوم آفت 
بسيار سهمگين تر اس��ت.  كارشناس��ان معتقدند عدم مبارزه مستمر 
مي تواند زاگرس و درختانش را با پايان تلخ بلوط ها پيوند بزند و هر روز 

درختان بيشتري را به سمت خشك شدن و مرگ سوق دهد. 
در همين رابط��ه مديركل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري كهگيلويه و 
بويراحمد با تأييد اينكه كرم جوانه خوار بلوط تاكنون ۵۳ هزار هكتار از 
جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد را فراگرفته است، مي گويد: »شرايط 
۲۳ هزار هكتار از جنگل هاي بلوط وخيم است كه اگر چاره اي انديشيده 

نشود، اين حجم از جنگل هاي استان نابود مي شود.«
سعيد جاويد بخت بدون اشاره به ميزان خسارت وارد شده به اين حجم 
از جنگل هاي اس��تان ادامه مي دهد: »سرعت ش��يوع اين آفت سريع 
اس��ت به گونه اي كه در كمتر از ۱۲ روز بخش وس��يعي از جنگل هاي 
شهرستان هاي باشت و چرام را آلوده كرده و در حال پيشروي به سمت 

ديگر مناطق استان است.«
به گفته اين مسئول، سمپاشي بهترين روش مقابله با اين آفت است اما 
با توجه به بافت جغرافيايي جنگل هاي استان و كوهستاني بودن، براي 

اجراي اين مهم بايد پهپاد سمپاش به منطقه برود. 
   مهماني كه ۴۰ سال پيش آمد و نرفت

حدود چهار دهه پيش يعني س��ال ۱۳۶۲ بود كه گزارش شد آفتي در 
ايران مشاهده شده كه ميزبان آن فقط درخت بلوط است. 

پروانه جوانه خوار بلوط، يكي از مهم ترين آفات برگ خوار در جنگل هاي 
زاگرس محسوب مي شود. با تغذيه الروها از جوانه ها و برگ هاي بلوط، 
هر ساله درختان زيادي با از دس��ت دادن برگ هايشان به سمت زوال 

سوق داده مي شوند. 
الروها با تنيدن تارهايي از سطح ش��اخ و برگ ها آشيانه مي سازند و با 

بيرون آوردن سر از داخل تارها به خوردن برگ ها مشغول مي شوند. 
اين حشره يك نسلي است. زمستان به صورت تخم در سطح شاخه هاي 
چندين س��اله، زير ش��اخه هاي فرعي و در زخم هاي حاصل از افتادن 
برگ ها مي ماند و در بهار تخم ها تبديل به الرو شده و تغذيه از برگ هاي 
جوان آغاز مي شود. اواسط بهار الروها به رشد كامل مي رسند و سپس 
به صورت پروانه ظاهر مي شوند و در نهايت اوايل تابستان بعد از تخريب 

كامل درختان، دوباره تخم گذاري كرده و اين چرخه ادامه دارد. 
   كاهش توليد چوب و مرگ جنگل ها

اين روزها جنگل هاي زاگرس كردس��تان هم روزگار خوش��ي ندارند، 
با يك گش��ت و گذار در اين جنگل ها مي توان پژمردگ��ي درختان را 
مشاهده كرد كه عالوه بر خشكسالي، گرفتار بيماري و آفت جوانه خوار 

بلوط شده اند. 
به گفته يك��ي از كارشناس��ان اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
كردس��تان، آفت برگ خوار و جوانه خوار بلوط كه در چند سال اخير، 
گونه هاي مختلف بل��وط در جنگل ه��اي زاگرس به ويژه در اس��تان 
كردستان و شهرستان سروآباد را مورد حمله قرار داده، آفتي خطرناك 
است كه باعث كاهش رويش چوب، زوال جنگل، تغيير در زادآوري و 
توالي و حتي باعث مرگ و مير درختان مي شود.  پيمان فتاحي مي گويد: 
»از بين رفتن برگ هاي درخت در فصل رويش باعث مي شود تا درخت 
ابزار و وسيله توليد را از دس��ت داده، ميزان فتوسنتز تقليل يافته و در 
نتيجه از ميزان رويش قطري و ارتفاع آن كاس��ته ش��ود كه ادامه اين 
وضعيت در چند س��ال متوالي مي تواند به كاهش توليد چوب منتهي 

شود و جنگل را به سمت نابودي سوق دهد.«
وي با اش��اره به اثرات تخريبي آفت جوانه خوار بلوط تصريح مي كند: 
»الروه��اي ابتدايي آفت جوان��ه خوار بل��وط  اوايل فصل به��ار، وارد 
جوانه هاي بلوط شده و از آن تغذيه مي كند، در حالي كه الروهاي رشد 
كرده و سن آخر از برگ ها تغذيه مي كند تا جايي كه درختان اواخر بهار 

كاماًل عاري از برگ مي شود.«

 بهره برداري از خط دوم توسعه 
كشتارگاه  طيور تا پايان سال 

خط دوم توس�عه كش�تارگاه  طي�ور در اس�تان چهارمحال 
و بختي�اري ت�ا پاي�ان س�ال ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
محمد اسدي مديركل دامپزش��كي چهارمحال و بختياري گفت: تا 
پايان س��ال جاري در يكي از كش��تارگاه هاي طيور استان خط دوم 
راه اندازي خواهد شد كه با توسعه اين امر شرايط زيرساختي و فيزيكي 
براي ارتقاي بهبود كيفيت مرغ فراهم خواهد شد.  وي افزود: در حال 
حاضر كشتارگاه طيور در اس��تان به صورت خط يك فعاليت دارد، 
البته با همكاري جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري قرار است به 
تعداد كشتارگاه هاي طيور افزوده شود كه شرط گرفتن مجوز، احداث 
خط هاي توليد مدرن و جديد است.  اين مسئول ادامه داد: پيش، هنگام 
و پس از كشتار دام معاينات الزم انجام مي شود تا اگر دامي شرايط ذبح 
را نداشته باشد قرنطينه يا از چرخه كشتار حذف مي شود، يعني اگر 

مشخص شود دام داراي بيماري است اجازه كشتار داده نخواهد شد.

بهره برداري از بيمارستان وليعصر اراك 
در دهه فجر 

بيمارس�تان وليعصر اراك تا دهه فجر س�ال جاري تكميل و 
به بهره برداري مي رسد. 

عبدالصمد صم��دي معاون توس��عه مديري��ت مناب��ع و برنامه ريزي 
دانشگاه علوم پزش��كي اراك گفت: روند پيشرفت فيزيكي بيمارستان 
۵۰۰تختخوابي وليعصر سرعت گرفته است و پيش بيني مي شود تا دهه 
فجر به بهره برداري برس��د.  وي افزود: كارشناسان و مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه وضعيت پروژه را مناسب ارزيابي كرده اند كه تا پايان سال 
اكثر طرح هاي درماني استان به بهره برداري مي رسند.  اين مسئول ادامه 
داد: ۱۶ واحد اين مركز درماني با مديريت دولتي، سه بيمارستان با راهبري 
حوزه مديريت درمان تأمين اجتماعي و سه بيمارستان خصوصي در اراك 
و ساوه در حال حاضر به مردم استان مركزي خدمت رساني مي كنند.  اين 
پروژه درماني خرداد ماه سال ۸۵ در فضايي به وسعت ۴۵هزار متر مربع و 

در ۱۳ طبقه تصويب شد و درحال حاضر در دست احداث است.

 زندان ابهر 
پايلوت كارگاه توليدي كشور است 

زن�دان ابهر ب�ه عن�وان پايل�وت كارگاه توليدي در س�طح 
كش�ور انتخاب ش�ده اس�ت و در اين زمينه فعالي�ت دارد. 
ابوالفضل طاهرخاني دادستان عمومي و انقالب ابهر با اشاره به موضوع 
اشتغال زندانيان گفت: زندان ابهر با داش��تن سه سالن بزرگ كارگاه 
توليدي در زمينه هاي مختلف براي زندانيان اشتغالزايي ايجاد كرده و 
در اين زمينه به عنوان پايلوت در سطح كشور انتخاب شده است.  وي 
افزود: مقوله اشتغال و توليد در كشور بسيار مهم بوده و اگر اين توليد و 
اشتغال در زندان باشد، اقدام ارزشمندي به شمار مي رود.  اين مسئول 
ادامه داد: بعضي از صنايع در اين شهرستان براي اشتغال زندانيان اعالم 
آمادگي كرده اند، اين هم يك كار نيك از طرف صاحبان صنايع است 
كه از آن استقبال مي ش��ود.  طاهرخاني در ادامه گفت: مردم بزرگ و 
واليتمدار اين شهرستان امسال يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان به 
صورت نقدي و غيرنقدي براي آزادي زندانيان غيرعمد كمك كرده اند.

   زنجان   مركزي    چهارمحال و بختياري 

 تشرف هزار زائر 
با پای پياده به حرم امام رضا )ع(

همزم�ان ب�ا روز زيارت�ي ام�ام رض�ا)ع(، بي�ش از ه�زار زائ�ر 
پي�اده به ح�رم مطه�ر رض�وي مش�رف ش�دند و براي س�الروز 
ش�هادت ام�ام جواداالئم�ه)ع( ني�ز گروه�ي از زائ�ران پي�اده 
عراقي در راهن�د كه ط�ي روزهاي آينده به مش�هد مي رس�ند. 
س��خنگوي جمعيت خدمتگزاران زائ��ران پياده امام رض��ا)ع( گفت: 
همزمان با روز زيارتي ام��ام رضا )ع(، بيش از هزار زائ��ر پياده به حرم 
مطهر رضوي مشرف شدند. حسين رضايي اظهار كرد: همزمان با ۲۳ 
ذيقعده و همراه با هزاران زائر و مجاور، ۵هزار زائر اولي از استان گلستان 
و ۱۰۶۵ زائر پياده مضجع منور رضوي را زيارت كردند. وي با بيان اينكه 
زائران استان گلستان در حسينيه آيت اللهَّ شاهرودي و ساير زائران در 
مكان هاي پيش بيني شده مستقر شدند، ادامه داد: سه كاروان شهرهاي 
گرگان، مينودشت و كالله مدت ۱۸ سال است از استان گلستان عازم 
مشهد مي شوند و خود را براي روز زيارتي امام رضا)ع( به مشهد مقدس 
مي رس��انند. رضايي افزود: از ش��يراز ۷۵ نفر، ترب��ت حيدريه ۷۰ نفر، 
اصفهان ۲۵ نفر، روحانيون نيشابور ۱۵ نفر، كاشمر ۶۰ نفر و سه كاروان 
عراقي ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ نفره از نيشابور پياده عازم مشهد شدند. سخنگوي 
جمعيت خدمتگزاران زائران پياده امام رضا)ع( گفت: همچنين براي 
سالروز شهادت امام جواد االئمه)ع( نيز ۸۰ نفر زائر پياده عراقي در راه 
هستند كه ان شاءالل ۹ تيرماه به مشهد مي رسند. وي خاطرنشان كرد: 
دكتر قيومي بازرس ويژه ستاد خدمات سفر كشور و مشاور وزير ميراث 
فرهنگي و گردشگري  همراه مديركل ميراث فرهنگي خراسان رضوي، 

از نحوه خدمت رساني به زائران پياده بازديد داشتند. 

 ايجاد سايت ويژه 
دفع پسماندهاي پزشكي در اصفهان 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قرار      اصفهان
اس�ت ع�الوه ب�ر كم�ك گرفت�ن از 
ش�ركت هاي دانش بنيان در جهت ايجاد سايت ويژه دفع پسماند 
پزشكي از ظرفيت اين ش�ركت ها براي مديريت پسماند و كاهش 

آلودگي زيست محيطي نيز استفاده كند. 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار اصفهان از ايجاد سايت ويژه دفع 
پسماندهاي پزشكي در اس��تان با كمك شركت هاي دانش بنيان خبر داد.  
مهران زينليان گفت: يكي از مهم ترين مسائل مطرح شده در نخستين جلسه 
مديريت پسماند استان موضوع دفع پسماندهاي پزشكي استان بود كه طبق 
مصوبات پيشين در اين باره بايد دو راهكار كوتاه مدت و بلندمدت ارائه مي شد.  
وي ادامه داد: از اين رو قرار است به عنوان راهكار كوتاه مدت با انعقاد قرارداد از 
ظرفيت موجود شركت فعال در اين زمينه در اصفهان براي دفع پسماندهاي 
پزشكي استان استفاده شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اصفهان 
افزود: همچنين به عنوان راهكار بلندمدت مقرر شد دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان با كمك شركت هاي دانش بنيان سايت ويژه دفع پسماند پزشكي 
در استان ايجاد كند.  زينليان خاطرنشان كرد: چندين شركت دانش بنيان 
نيز اقدامات ارزنده اي در زمينه دستگاه هاي زباله سوز و ... ارائه كردند و مقرر 
شد از ظرفيت اين شركت ها براي مديريت پسماند و كاهش آلودگي زيست 
محيطي استفاده شود.  وي به مسئله دفن غيراصولي پسماند شهرستان هاي 
غرب استان اشاره كرد و گفت: بررسي جانمايي سايت پسماند شهرستان هاي 
غرب اصفهان مورد بررسي قرار گرفت كه در مورد محل آن به جمع بندي 
رسيدند و تأييديه محيط زيست را نيز داشت، از اين رو قرار شد براي اجراي 
طرح در اسرع وقت برنامه زمانبندي ارائه شود.  معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تاندار اصفهان اضافه كرد: شهرستان هاي شرقي اس��تان نيز سايتي را 
مشخص كرده بودند اما با توجه به اينكه نزديك شهر اصفهان بود، مقرر شد با 

نظارت محيط زيست سايت جديد ديگري انتخاب كنند.

آغاز ساخت زائرسرا براي زائران و خادمان موكب ها 
نخس�تين    آذربايجان شرقي
زائرسراي 
اس�تان آذربايجان ش�رقي، براي استفاده 
زائران و خادم�ان مواك�ب در پايانه مرزي 
مه�ران در ح�ال س�اخته ش�دن اس�ت. 
علي حق بيگي رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات 
آذربايجان شرقي در همايش تجليل از خادمان و 
خيران موكب حضرت نرج��س خاتون )س( در 
سراب گفت: عمليات احداث اين زائرسراي مرزي 
با مشاركت استانداري در زميني به مساحت ۳ هزار مترمربع با زير بناي هزار و ۷۰۰ متر مربع ايجاد شده است 
و اميدواريم تا اربعين امسال به بهره برداري برسد.  وي از هماهنگي مديران و خادمان مواكب استان براي 
حضور در اجتماع بزرگ پياده روي اربعين حسيني خبر داد و افزود: امسال ۳۸ موكب داراي پروانه فعاليت 
با كارگروه هاي تخصصي و فني شامل كميته هاي اسكان، تغذيه و بهداشت و درمان به زائران در مرز عراق و 
شهرهاي نجف، كربال، كاظمين و سامرا خدمات پذيرايي ارائه خواهند كرد.  اين مسئول ادامه داد: پيش بيني 

مي شود امسال حدود ۱۵۰هزار زائر از آذربايجان شرقي در پياده روي اربعين حسيني شركت كنند.


