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فارس

 ۴۷انبار احتکار کاال در فارس
کشف و پلمب شد

مدی��رکل تعزیرات حکومتی ف��ارس با اعالم
اینک��ه  ۴۷انبار احتکار کاال در فارس کش��ف و
پلمب شده است ،گفت :این انبارها در هفتههای
گذش��ته توس��ط بازرسان کش��ف و با حمایت
دستگاه قضایی و امنیتی پلمب شد .در هفتههای
گذش��ته اخبار متعددی درباره قاچاق و ذخیره
غیرقانون��ی انواع کاال در فارس انتش��ار یافت تا
آنجا که این اس��تان به عن��وان بزرگترین مرکز
احتکار کشور خوانده شد .از طرفی اداره تعزیرات
حکومتی اس��تان فارس کشف و پلمب انبارهای
مختلف را نش��انه رشد این معضل نمیداند بلکه
تشدید نظارت و برخوردهای سختگیرانه را دلیل
اصلی آن عنوان میکند .علی مبشری ،مدیرکل
تعزیرات حکومتی فارس در گفتوگو با تسنیم ،با
اعالم اینکه  47انبار احتکار کاال در فارس کشف
و پلمب ش��ده است ،اظهار داشت :این انبارها در
هفتههای گذش��ته توسط بازرس��ان کشف و با
حمایت دس��تگاه قضایی و امنیتی پلمب ش��د.
وی با اش��اره به اینکه با متخلفان برخورد قانونی
شده اس��ت ،افزود :در بیش��تر انبارها کاالهایی
مانند برنج ،روغن ،ش��کر ،الس��تیک و انواع مواد
غذایی دیگر احتکار شده بود .مبشری بیان کرد:
براس��اس قانون برای تمام محتکران کاال پرونده
تشکیل دادهایم که در صورت محرز شدن تخلف
با آنها برخورد قانونی خواهد ش��د و پروندهها به
مراجع قضایی ارج��اع داده میش��ود .وی ادامه
داد :براساس قانون ،کاالی احتکارشده با نظارت
دستگاه دولتی در بازار عرضه و فرد محتکرکننده
ب��ه پرداخت جریمه به می��زان  70درصد ارزش
کاالی احتکار ش��ده محکوم میش��ود .مدیرکل
تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه این انبارها
بیشتر در شهرس��تانهای آباده ،فسا ،الر ،اقلید،
ش��یراز ،جهرم و مرودشت قرار داشت ،گفت :در
این مدت کوتاه از یکهزار انبار در فارس بازرس��ی
شده و تمام انبارهای اس��تان تحت کنترل قرار
گرفتهاند .مبشری با تاکید بر اینکه براساس قانون
قرار اس��ت صاحبان انبارها موج��ودی کاالهای
خود را ماهانه گ��زارش بدهند ،اضافه کرد :اخیرا
مش��اهده یا گزارش میشود برخی افراد سودجو
از شرایط حاکم بر جامعه سوءاستفاده میکنند
بنابراین نظارت بر انبارها و کارخانههای سراس��ر
استان تشدید ش��ده است تا در صورت مشاهده
هرگونه تخلف با متخلفان به صورت جدی و بدون
گذشت برخورد شود.
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ش میرویم ریزگردهای با منشأ «داخلی» بیشتر میشود
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان :هر چه پی 

اقلیم خوزستان در حال تغییر است

مدی��رکل مناب��ع طبیعی اس��تان
خوزس��تان گفت در سال  94مشخص
ش��د  85درصد ریزگردها منشأ داخلی
دارد و  10درص��د منش��أ خارج��ی و 5
درصد نیز دارای منش��أ مشترک است
ام��ا هرچه پیش میروی��م ریزگردهای
با منشأ داخلی بیشتر میشود ،چرا که
به عواملی که موجب کاهش ریزگردها
میش��ود توجه کافی نداریم .به گزارش
ایس��نا ،احمد مطیعی در نشس��تی که
ش��امگاه پنجم شهریورماه در نمایشگاه
هفته دولت برگزار شد ،اظهار کرد :بحث
ریزگرده��ا ،محیطزیس��ت و جنگلها
و مراتع از جمله مش��کالتی اس��ت که
در خوزس��تان وج��ود دارد و هم��ه در
ح��ال حاضر آن را لم��س کردهاند .وی
افزود :اگر کارشناس��ان در گذشته برای
اط�لاع و آگاهی م��ردم مطالبی را بیان
میکردن��د ،امروز میبینی��م که همه با
مساله ریزگردها درگیر هستند و مسالهای که همه
با آن درگیر هستند باید هر چه سریعتر حل شود
و برای حل آن باید هر چه سریعتر کاری انجام داد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان همچنین گفت:
در تمام جهان از جمله خوزستان شرایط اقلیمی در
حال تغییر است به شکلی که بارندگیها کاهش
یافته و دما درحال افزایش اس��ت .این تغییر اقلیم
بر تمام جانداران تاثیر میگذارد و میتواند موجب
تغییرمراحلرشدگیاهانهمچنینتغییرگونههای
گیاهی و جانوری شود.
مطیع��ی ادامه داد :به این ترتی��ب مواد جامد
نیز در اس��تان خوزستان دچار تغییر میشود .این
تغییرات اقلیمی در خوزستان بیشتر از هر زمانی به
چش��م میآید و توجهها به آن جلب شده است به
طوری ک��ه دولت یازدهم و دولت دوازدهم در این
زمینه توجه خاصی داشتهاند.
وی تصریح کرد :در این دو سال حدود  20هزار
هکتار در استان خوزستان در کانونهای هفتگانه
ریزگرد ،درختکاری و نهالکاری و حدود  15هزار
هکتار نیز مالچپاشی شده است .امیدواریم حمایت
دولت در این زمینهها همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان در ادامه افزود:

حدود  50س��ال است که در خوزستان مالچپاشی
انجام میشود .در گذشته روش کنترل شنزارها،
مالچپاش��ی و درختکاری بود اما پدیده ریزگردها
پدیدهای نو و در حال تغییر است و سابقه مقابله با
آن بسیار کم و شاید در کشور حدود  10سال است
که با این مساله روبهرو هستیم.
مطیعی گفت :آمارهای مختلفی درباره میزان
منش��أ داخلی یا خارجی ریزگردها منتش��ر شده
اس��ت و به جرات میتوانم بگویم ای��ن آمارها در
مقطع خودشان همه درست هستند .در سال 94
مشخص ش��د  85درصد ریزگردها منشأ داخلی
دارند و  10درصد منش��أ خارج��ی و  5درصد نیز
دارای منشأ مشترک هستند .این آمار درست بود
اما هرچه پیش میرویم ریزگردهای با منشأ داخلی
بیشتر میش��ود ،چرا که به عواملی که موجب از
بین رفتن ریزگردها شده یا آن را کمتر کند توجه
نمیکنیم.
وی ادامه داد :به مساله مصرف آب و سوءمدیریت
مصرف آب چندان توج��ه نداریم و بحث تخریب
منابع طبیعی همچنان ادامه دارد .میترس��م این
ریزگردها بیشتر شود .در چند سال گذشته توجه
خوبی به مس��اله ریزگردها و شنزارها بهخصوص

در خوزستان داشتیم اما کارهای باقیمانده بسیار
بیشتر از کارهای انجام شده است .مدیرکل منابع
طبیعی خوزستان تصریح کرد :سال  96در استان
خوزستان  136آتشسوزی در مراتع و جنگلها رخ
داد و حدود  2هزار و  667هکتار از مراتع و جنگلها
در آتش سوخت اما با پیگیریهای انجام شده و با
مشارکت جوامع محلی ،دهیاریها و آموزشهای
س��ازمانهای مردمنهاد ،این آمار کاهش پیدا کرد.
دیماه امس��ال  64فقره آتشسوزی رخ داد که در
 30مورد عامل انسانی دخیل بود و علت  30مورد
از این آتشسوزیها نامعلوم است.

■■ ه�ر اتفاق�ی در خوزس�تان میتوان�د ب�ه
محیطزیست ارتباط داشته باشد

همچنی��ن احمدرضا الهیج��انزاده ،مدیرکل
حفاظت محیطزیست خوزستان در این نشست،
اظهار کرد :سازمان حفاظت محیطزیست و ادارات
تابعه آن وظایف نظارتی و حاکمیتی بر عهده دارند
و در برخی موضوعات نیز هماهنگکننده هستند
و در حوزه اجرا کمتر وظیف��های دارند .وی افزود:
هر اتفاقی در سطح استان خوزستان رخ میدهد،
میتواند به سازمان حفاظت محیطزیست ارتباط
داشته باشد .بسیاری از مردم از محیطزیست توقع

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 ...ذلی��ل ش��دهایم و چرا
وضعیت مردم فالن اس��ت ...بلندی صدایش��ان
حافظهها را کر و کور نمیکند!
جایگاه آنان پاس��خگویی در کنار دولت است
نه اینکه همرنگ نارضایتی عمومی شوند و مقابل
دولت عرض اندام کنند و صرفا در نقش یک منتقد
نمای��ش اجرا کنند و آنقدر در نقش خود فرو روند
که صحبت از استیضاح رئیسجمهور به میان آید!
در جری��ان نط��ق الی��اس حضرت��ی ش��اید
نخستینباری بود که یکی از فعاالن اصالحطلب،
صریحاً اعتقاد به استیضاح رئیسجمهور را مطرح
میکرد؛ طرحی که همین چند ماه پیش س��عید
حجاریان ،تئوریسین اصالحطلبان از آن به عنوان
نقش��ه مخالفان دولت یاد کرده بود! او در مصاحبه
حضرت��ی موافق با
با روزنام��های که اتفاقا الیاس
ِ
استیضاح رئیسجمهور ،مدیرمس��ؤول آن است،
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دارند در این مسالهها دخالت کند در
صورتی که قانونگذار تفکیک وظایف
کرده و هر وظیفهای بر عهده دستگاهی
گذاشته شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت
خوزستان گفت :در استان خوزستان
ب��ا مس��ائل محیطزیس��تی بزرگ��ی
مواجه هس��تیم و دامنه این مسائل به
دستگاههای متعددی بازمیگردد که
باید در حوزه حفاظت از محیطزیست
فعالیت کنند .در چند س��ال اخیر نیز
فعالیتهای بسیار مناسبی آغاز شده
است .الهیجانزاده با اشاره به بندهای
مصوبه دولت در  ۱۵فروردینماه افزود:
بندهای این مصوبه نشان میدهد در
حوزههای مهم��ی مانند آب ،فاضالب
و ریزگ��رد با یک عقبماندگی حداقل
یک یا دو دههای مواجه هستیم اما این
مصوبه شتاب خوبی به حل مسائل داده
است .وی تصریح کرد :در چند روز آینده ایستگاه
س��نجش هوای شهرس��تان رامهرم��ز ،همچنین
پاس��گاههای محیطبانی ،تاالب میانگران و تاالب
بامدژ به بهرهبرداری خواهند رسید.
الهیجانزاده خاطرنشان کرد :پروژههای احداث
پنج تصفیهخانه در ش��هرهای آبادان ،خرمش��هر،
ش��ادگان ،بندر امام و ماهش��هر پیش��رفت  ۶۵تا
 70درصدی داش��ته و ظرف م��دت  8ماه تا یک
س��ال دیگر به بهرهبرداری میرس��ند .پروژههای
ایجاد ش��بکه فاضالب این ش��هرها نیز پیشرفت
حدود ۷۰درصدی داش��ته است .قرارداد ساخت 5
تصفیهخانه دیگر نیز با چینیها بسته شده است و
تا  3سال آینده این تصفیهخانهها آماده بهرهبرداری
میشوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان افزود:
از این طریق  10شهر مهم استان خوزستان مجهز
ب��ه تصفیهخانه فاضالب خواهند ش��د و میانگین
تصفیه فاضالب شهرهای خوزستان از نظر پوشش
جمعیتی از  ۳۵درصد به حدود  50درصد خواهد
رسید .وی اظهار کرد :بدین ترتیب میتوان گفت
فعالیتهای یک سال گذشته در این حوزه معادل
 10سال گذشته بوده است.

اعتراف دست و پا گیر

طبق عادت همیشگی جریان اصالحات که اعتقاد
به توهم توطئه علیه جریانش��ان دارن��د ،از اهرم
فشاری علیه دولت گفت که قصد سرنگونی روحانی
را دارند .حجاریان در سخنان خود از کلیدواژههای
اهرم قدرت ،اس��تیضاح و دولت نظامی(!) استفاده
ک��رد در حالی که از جانب منتقدان دولت یازدهم
و دوازده��م در جایگاه فعاالن سیاس��ی و صاحب
منصب ،هیچگاه س��خنی از س��اقط کردن دولت
به میان نیامده اس��ت .اکنون مس��اله اس��تیضاح
رئیسجمه��ور از جان��ب هم��ان جناحی مطرح
میشود که بزرگانش ناکارآمدی دولت متبوعشان
را گردن فشارهای دشمن فرضی میاندازند!
در ای��ن میان اعتراف یک نماینده اصالحطلب
به موافقت با استیضاح رئیسجمهور ،چیزی شبیه
یک گاف در سخنوری بود که حتی اگر با استناد به
استعفا از فراکسیون به عنوان یک عقیده شخصی
عنوان شود ،باز هم نشاندهنده نمایی از پشت پرده

سیستانوبلوچستان
مدیرکل تبلیغات اسالمی سیستان و بلوچستان:

 ۱۵جشن محوری غدیر در استان
برگزار میشود

دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر سیستان
و بلوچستان گفت :برگزاری باشکوه  ۱۵جشن
محوری ویژه عید سعید غدیر خم در  ۱۵نقطه
اس��تان تدارک دیده شده است .حجتاالسالم
عیسی بزمانی اظهار داشت :اجرای جشنهای
محوری در روزهای چهارش��نبه و پنجش��نبه
هفته جاری در ش��هرهای مختلف سیستان و
بلوچس��تان برنامهریزی شده اس��ت .وی ادامه
داد :مراس��م محوری این عید بزرگ صبح روز
پنجشنبه در مس��جد جامع زاهدان با حضور
علما ،مسؤوالن و مردم برگزار میشود .مدیرکل
تبلیغات اسالمی سیستان و بلوچستان افزود:
همچنین مس��اجد محوری و مراکز فرهنگی
در ش��هرهای ایرانشهر ،سراوان ،چابهار ،خاش،
دلگان ،کنارک ،نیکشهر ،زهک ،هیرمند ،راسک،
میرجاوه ،نیمروز و هامون نیز میزبان برگزاری
جشنهای غدیر هستند.
گلستان

استاندار گلستان :پروژه مهم و
محوری بر زمین مانده نداریم

اس��تاندار گلستان با اش��اره به اینکه از بین
پروژهه��ای نیمهتمام اس��تان  ۱۰۰پ��روژه مهم
انتخاب شده است ،گفت :پروژه مهم و محوری بر
زمین مانده در گلستان نداریم .سیدمناف هاشمی
در گفتوگو با مهر ،اظهار کرد :از بین پروژههای
نیمهتمام استان  ۱۰۰پروژه مهم را انتخاب کردیم
و پیگیر اجرای آنها هستیم .وی با اشاره به اینکه از
بین این  ۱۰۰پروژه  ۵۰پروژه در اولویت باال قرار
دارد و  ۲۰مورد از این پروژهها به عنوان پروژههای
مهم و محوری انتخاب شده است ،افزود :اجرای
این پروژهها را دنبال میکنیم و معتقدیم از برنامه
عقب نیستیم .استاندار گلستان با بیان اینکه برای
برخی از این پروژهها امس��ال اعتبار گذاشتهایم،
ادام��ه داد :اگر قرار نبود ای��ن پروژهها اجرایی و
عملیاتی شود ،اعتبار پیشبینی نمیکردیم .وی با
اشاره به اینکه هماکنون هیچ پروژه مهم و محوری
ب��ر زمین مانده یا پروژهای که بخواهیم از اجرای
آن عقبنشینی کنیم نداریم ،اضافه کرد :از نظر
ما پروژه آرمان طبیعت و راهآهن جزو پروژههایی
است که ما پیگیر هستیم اما عملیات اجرایی آن
با تاخیر دنبال میشود.

جریانی است که به آن تعلق دارد؛ گافی که احتمال
دارد تا مدتها دس��ت و پاگیر حضرتی شود بویژه
اینکه متعلق به جمعی است که سر ناسازگاری را
تحمل نمیکنند؛ بهرغم شعارشان که در آن مخالف
خ��ود را تکریم میکنند! به دنبال چنين قضیهای
شاید بیربط نباشد یک روز پس از نطق پرحاشیه
حضرتی ،خبری از ملغی ش��دن قائممقامی او در
حزب اعتماد ملی منتشر شود!
روز بعد از اس��تیضاح ،خب��ری در خبرگزاریها
منتشر ش��د که بهرام سرمس��ت ،مدیرکل سیاسی
وزارت کش��ور و دبیر کمیس��یون م��اده  ۱۰احزاب
اعالم کرد انتخابات ش��ورای مرکزی و بازرسان حزب
اعتمادملی در این کمیسیون تایید نشد .با توجه به این
خبر حزب مذکور باید مجددا انتخابات خود را برگزار
کند و باید دید در دور جدید حضرتی چه جایگاهی
را کسب خواهد کرد .شاید برای یک بار هم که شده
شعار زنده باد مخالف من تبدیل به عمل شود!

