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خوزستان

 ۲۰گونه نیشکر در استان خوزستان
تجاریسازی شد

اه�واز ،خبرنگار وطن امروز :مدیرعامل ش��رکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان
از تجاریس��ازی ۲۰واریته (گونه) نیشکر در این
شرکت خبر داد .نسیم صادقی گفت در  ۱۸سال
اخیر حدود  ۳۰۰هزار بذر تولیدی ش��رکت ،بذر
کوبایی و دیگر مناطق در شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی کشت و پایش شده که نتیجه آن
تولید یکصد نوع نیشکر بوده است .وی اضافه کرد:
از این تعداد تاکنون  ۲۰نوع نیشکر تجاریسازی
ش��ده که همگی با ش��رایط آبوهوایی و اقلیم
خوزس��تان س��ازگاری کامل دارند .صادقی سال
زراعی گذشته را سالی پرفراز و نشیب عنوان کرد
و افزود :با وجود خشکسالی سال زراعی ۹3 – ۹4
س��ال خوبی از نظر کشتوکار بود و فضای سال
زراعی امسال نیز تاکنون مطلوب بوده است.
شهر قدس

كوچههایشهرقدسزیرسازیمیشوند

مهندس خدايي ،مدیر منطقه یک شهرداری
قدس گفت :بازديد از پروژههای در حال اجرا اين
امكان را به مس��ؤوالن مي دهد ك��ه از نزديك با
مشكالت پروژه و روند عمليات اجرايي آشنا شوند
و س��عي در برط��رف کردن كاس��تيها و نقصان
پروژه داشته باش��ند .خدایی افزود :پرسنل دفتر
فني منطقه يك ش��هرداري قدس در راس��تاي
خدمترساني بهتر به شهروندان در حال اجراي
پروژه زيرس��ازي كوچه شهيد دستغيب واقع در
خيابان  20متري وليعصر(عج) هستند تا بزودي
اين كوچه آسفالت شود.
بانک

پرداخت همزمان چند قبض
از طریق وبسایت بانک سینا

در راس��تای گس��ترش خدم��ات بانک��داری
الکترونیک و تس��هیل در فرآیند پرداخت قبوض،
امکانپرداختهمزمانچندقبضازطریقوبسایت
بانک سینا فراهم شد .با تمهیدات اندیشیده شده،
هموطنان میتوانند با مراجعه به بخش «پرداخت
اینترنتی قبوض» در پایگاه اینترنتی بانک سینا به
نشانی  www.sinabank.irو وارد کردن شناسه
قبض و شناسه پرداخت قبوض مورد نظر از طریق
فایل اکسل به صورت همزمان نسبت به پرداخت
چند قبض اقدام کنند.

وطن امروز

به بهانه عمران و توسعه شهری انجام میشود

قلع و قمع درختان گلپایگان

هزاران درخت در باغشهر گلپایگان در میان بتن و
آس��فالت جویها و کف خیابان به محاصره درآمدهاند
غافل از اینکه فعالیتهای عمرانی برای توس��عه شهر
ب��ه معنای ص��دور حکم م��رگ این درختان اس��ت.
س��ازمانی برای خدماترسانی به بهانه عمران شهری
یبُرد .بس��از و بفروشها کمر آنها را زیر
سرش��ان را م 
ب��ار مصالح خم میکنند ،ش��هروندان با ریختن زباله
به داخ��ل جویها و همجواری با ریش��ه درختان آن
را میخش��کانند و شهرداری نیز به عنوان متولی این
مشکالت ریشههایشان را با بتن و آسفالت میپوشاند و
این حکایتی است که درختان باغشهر گلپایگان با آن
دست به گریبانند .این روزها خبرهای نگرانکنندهای از
خیابانهای شهر به گوش میرسد .ماجرای قطع شدن
درختان توسط شهرداری نگرانیها و سوالهای زیادی
را برای طرفداران حفاظت از محیطزیست و عالقهمندان
ب��ه این س��رمایههای گرانبها به وجود آورده اس��ت.
درختانی که ریههای زمین به شمار میآیند و سالها
زمان الزم اس��ت تا درختی تنومند قد بکشد و زمینه
ادامه حیات ما را فراهم کند ،حاال اسیر تیغ بیتدبیری
ش��دهاند .با نگاهی به شرایط موجود درختان و فضای
سبز در اغلب شهرهای کشور و بویژه شهر گلپایگان که
حالت جلگهای داشته و به عنوان یک باغشهر شناخته
میش��ود ،میتوان به این نتیجه رسید که بسیاری از
اقدامات مسؤوالن نه تنها در راستای حفظ و حراست
ط زیست نیست بلکه مخالف این وظیفه است.
از محی 
بتنی کردن جویهای آب و فروبردن ریشه درختان در
آسفالت و بتن ،ضایعهای زیستمحیطی است که این
روزها دل هر موجود زندهای را به درد میآورد .این اقدام

که در بیشتر کوچهها و خیابانهای باغشهر گلپایگان و
بویژه «کوچه مسجدحاجی»« ،کوچه ابلوالن»« ،بلوار
حسن حافظ»« ،خیابان علیبن ابیطالب(ع)»« ،کوچه
یک بوستان  »۹به چشم میخورد ،درختان را به دلیل
نبود توانایی الزم در آبخوری و نفس کشیدن به حالت
بیمارگون��ه درآورده اس��ت .در این می��ان نمیتوان از
مرگ باکتریها و قارچهای همزیس��ت با درختان نیز
چشمپوشی کرد ،چرا که این موجودات زمینه تنفس
ریش��هها را فراهم میکنند و با بتنی کردن و آسفالت
اطراف ریشه درختان این موجودات نیز از بین میروند
و زمین��ه ضعف و بیم��اری درختان فراه��م میآید.
س��عید یارمحمدی ،یکی از دوستداران محیط زیست

رفع تصرف  55هزار متر از اراضي دولتي در گيالن
رش�ت ،خبرنگار وطن ام�روز 55 :ه��زار مترمربع از
اراض��ي دولتي در گيالن از دس��ت متصرفان خارج و
به بيتالمال بازگردانده شد .رسول حسينپور ،مدير
امالك و حقوقي راهوشهرس��ازي اس��تان با اعالم اين
مطلب گفت :با تالش كارشناسان و مشاوران حقوقي
اين اداره كل در محاكم قضايي و دفاع از حقوق دولت و
برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با پديده زمينخواري،
 55هزار مترمربع از اراضي دولتي در گيالن طي  6ماه
اول سالجاري از تصرف متصرفان خارج و به بيتالمال

بازگردان��ده ش��د .وي افزود :اين زمينها بيش��تر در
شهرهاي چاف ،چمخاله لنگرود و آستارا واقع بوده كه
به دليل منتهي شدن به تاالب و سواحل درياي خزر،
سودجويان اقدام به قطعهبندي و ديواركشي آن کردند
كه با پيگيريهاي بهعمل آمده و پس از حصول رأي
نهايي با هماهنگي نيروي انتظامي و با حضور نماينده
شعبه اجراي احكام اراضي تحت تصرف افراد سودجو،
خلع يد شد .در شهرهاي رشت ،صومعهسرا و چابكسر
نيز  600مترمربع با توافق طرفين رفع تصرف شد.

در گلپایگان به برخی تاثیرات بتنی و آس��فالت کردن
جویها در کوچه مسجد حاجی سخن به میان میآورد
و به مهر میگوید :از زمان بتنیکردن جویها تاکنون
حدود  ۴۰درخت تنومند باالی  ۳سال خشک و قطع
شده است .وی که معتقد است وضعیت کنونی درختان
در گلپایگا ن شایسته این باغشهر نیست ،ادامه میدهد:
مسؤوالن شهری گلپایگان دارند به بیراهه میروند و با
نام عمران و توسعه شهر و با بتنی کردن جویهای آب
نامه مرگ درختان را با دست خود امضا میکنند .این
دوستدار محیطزیست اضافه میکند :شاید شهرداری
فراموش کرده رسالتش ترانزیت آب نیست ،بلکه ایجاد،
حفظ و نگهداری فضای سبز است و نبود کمیته قطع

اشجار در شهرداری خود عالمت سوال بزرگی است که
باید جوابی برای آن یافت .بهرام زاهد ،معاون خدمات
شهری شهرداری گلپایگان ضمن تکذیب وجود چنین
ش��رایطی در ش��هر گلپایگان میگوید :من هر روز از
کوچه و خیابانهای گلپایگان و بویژه کوچه مس��جد
حاج��ی عبور میکنم و این خبر مورد تایید اینجانب
نیس��ت .وی به فعالیت  ۳کارش��ناس فضای سبز در
ش��هرداری گلپایگان اش��اره میکند و ادامه میدهد:
تاکن��ون گزارش��ی در این باره به ما ارائه داده نش��ده
است و حال درختان گلپایگان خوب است! اما در این
میان ناهید خامسی ،مس��ؤول پارکها و فضای سبز
ش��هرداری گلپایگان ضمن تایید این خبر و با تاکید
بر اینکه اجرای طرح جامع گلپایگان درختان اصفهان
را در این ش��رایط گرفتار آورده است ،میگوید :ما در
راس��تای اجرای طرح جامع ب��رای جلوگیری از قطع
درختان نیز تالش میکنیم .وی با اشاره به اینکه حفظ
درختان با توجه به سن آنها در دستور کار ما قرار دارد،
اضاف ه میکند :در این راس��تا اجرای طرح جابهجایی
درختان را نیز در دستور کار داریم .مسؤول پارکها و
فضای سبز شهرداری گلپایگان که معتقد است بتنی
کردن جویها ،عملیات عمرانی و آس��فالت کوچه و
خیابانها به درختان گلپایگان آس��یب رسانده است
درباره اجرای طرحهای درمانی برای درختان میگوید:
بعضاً سعی شده است شرایطی فراهم شود که درختان
از چاهه��ای آب فاض�لاب خانهها تغذی��ه کنند و در
صورتی که درخت��ی از فاضالب خانگی نتواند تغذیه
کند با استفاده از پیکور جوی آب را سوراخ میکنیم تا
عملیات آبرسانی به درختان تسهیل شود.

گازرسانی به  3600روستای کشور در حال اجراست
شهرکرد ،خبرنگار وطن امروز :مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران از اجرای طرح گازرس��انی به حدود 3هزار و
 600روس��تای کش��ور خبر داد .حمیدرضا عراقی در
همایش سراسری بهداشت و ایمنی و محیطزیست
در صنعت گاز کشور که در شهرکرد برگزار شد ،اظهار
داشت :گازرسانی به روستاهای کشور از محل اعتبارات
بند قاف تبصره بودجه س��االنه در حال اجراس��ت .به
گفته وی ،عملیات گازرسانی به یکهزار و  200روستای
کش��ور نیمه اول امس��ال به اتمام رس��ید و در هفته

دولت مورد بهرهب��رداری قرار گرفت .عراقی ادامه داد:
در س��الهای گذشته تنها  17هزار روستا در کشور از
نعمت گاز طبیعی بهرهمند شده بود که تا پایان امسال
این تعداد به  20هزار روستا میرسد .وی تصریح کرد:
مطابق برنامهریزیهای انجامش��ده از سال آینده ،هر
سال به  3هزار روستا گازرسانی میشود .عراقی گفت:
گاز مورد نیاز برخی روستاهای کشور به دلیل شرایط
کوهس��تانی ،کویری و جنگلی و تعداد کم خانوارها با
سیستم الپیجی و سیانجی تامین میشود.
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مشارکت مردم در حوادث
تکمیلکننده فعالیت امدادی است

بندرعب�اس ،خبرن�گار وط�ن امروز :ش��هردار
بندرعب��اس با بیان اینک��ه مهمترین م��ورد در
مواجهه با ح��وادث و بحرانها ،مش��ارکت مردم
اس��ت ،بیان کرد :مهمترین عامل ایجاد حوادث،
عدم رعایت استانداردها است .عباس امینیزاده
اظهار ک��رد :اگر بخواهیم ایمنی را مورد کنکاش
قرار دهیم ،باید به وضعیت روز دنیا تغییر ش��کل
دهیم .وی با اش��اره به اینکه در شهر بندرعباس
ش��اهد س��کونتگاههای درهم تنی��ده و پیچیده
هس��تیم ،افزود :تغییر رویکرد در س��بک زندگی
عامل مهمی در توجه به ایمنی است .امینیزاده
تصریح کرد :وضع قوانین مختلف ،ایجاد سازمانها
و دستگاههای مختلف ،جزو عوامل اساسی است و
هرکدام در جایگاه خودش میتواند اثربخش باشد.
وی تصریح کرد :در واکنش به حوادث ،مهمترین
عامل امکان��ات و تجهی��زات و همچنین نیروی
انسانی خوب و آموزش دیده است.
مدیرعامل شرکت ژرفکار جم:

دولت به انتظارات بخش
خصوصی توجه کند

بندرعباس ،خبرنگار وطن امروز :مهندس مجید
عام��ری ،مدیرعامل ش��رکت ژرفکار جم گفت:
قرارداد واگذاری پس��اب م��دول اول تصفیهخانه
فاضالب شهر بندرعباس که در حضور وزیر نیرو به
امضا رسید ،از جمله روشهای نوین سرمایهگذاری
و شیوههای جدید جلب مشارکت بخش خصوصی
اس��ت که در دول��ت یازدهم ،ش��اهد تحقق آن
هستیم .به گزارش روابط عمومی شرکت ژرفکار
جم ،مهندس عامری در حاش��یه امضای قرارداد
واگذاری پس��اب مدول اول تصفیهخانه فاضالب
ش��هر بندرعباس ،در پاسخ به س��والی مبنی بر
دس��تاوردهای س��رمایهگذاران بخش خصوصی
از مش��ارکت در پروژههای دولت��ی ،تصریح کرد:
بس��تری که دولت برای حضور سرمایهگذاران در
پروژههای ملی فراهم کرده ،امنیت سرمایهگذاری
در کشور را نشان داده و جایگاه ویژه و قابل اهمیت
بخش خصوصی را نزد دولتمردان ترسیم میکند.
وی اف��زود :با ورود بخش خصوصی به پروژههای
دولت��ی ،افزون بر صرفهجوییهای مالی و کاهش
هزینهه��ا ،پروژهها با ش��تاب بیش��تری اجرایی
میشود .وی تاکیدکرد :دولت به انتظارات فعاالن
بخش خصوصی توجه کند.

