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سازمان بازرسی کل کشور درباره هجوم آفات به هیرکانی به وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد

افزایش نگرانی برای تأمین آب در پاییز

شهرهای لرستان منبع آب پایدار ندارند

بیتا میرعظیمی

خبرنگار

«ëëابریشــمباف ناجــور» بــای جــان
هیرکانی
وی آفــات را شــامل برگخوارهــا،
چوبخوارهــا ،پوســتخوارها و آفــات
مکنــده دانســته و میگویــد :بیشــترین
حجــم آفــات در جنگلهــای هیرکانی
را آفــات برگخوار تشــکیل میدهند.
الرو و حشــرات بالــغ سوســکهای
برگخــوار ،الرو پروانههــای برگخوار
نیــز به برگها آســیب میزننــد .آفات
و بیماریهایی نظیــر پروانه برگخوار
شمشــاد ،ســرخرطومی جهنده راش،
سوســک برگخــوار توســکا ،پروانــه
برگخــوار ســفید امریکایــی و بیماری
لکــه قیــری افــرا ،نیــز بــه برگهــای
درختان هیرکانی آسیب میزنند.
ایــن متخصــص آفــات جنگلهــا
و مراتــع ،با اشــاره بــر طغیــان آفات و
بیماریهــای مختلــف طی ســالهای
اخیــر در جنگلهای بــاارزش هیرکانی
میگویــد :آفتــی ماننــد «ابریشــمباف

تسنیم

جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی
از غنیتریــن اکوسیســتمهای جهــان،
چند ســالی اســت که بــا انــواع آفات و
بیماریهــای مختلــف دســت و پنجــه
نرم میکند .شمشــادها ایــن گونههای
ارزشــمند و منحصر به فرد نیز همانند
دیگــر درختــان سرســبز ایــن منطقه از
این بالی خانمانســوز ،جان ســالم به
در نبــرده و بقای آنها در معرض خطر
انقــراض و نابــودی جــدی قــرار گرفته
اســت .حال زنگ خطر طغیــان آفات
و بیماریهــا در هیرکانــی بــار دیگــر به
صدا درآمده و این بار سازمان بازرسی
کل کشــور برای نجات این اکوسیســتم
با ارزش ورود کرده اســت .این سازمان
طی نامــهای به وزیر جهاد کشــاورزی،
نســبت به طغیان برخــی آفات و ورود
خســارت بــه درختــان در جنگلهــای
هیرکانــی هشــدار داده و خواســتار
جمعآوری اطالعــات و پایش بهروز از
تغییــرات جمعیــت آفــات موجود در
ایــن اکوسیســتم بــه منظــور جلوگیری
از بــروز خســارات جبرانناپذیــر و زوال
جنگلهای هیرکانی شده است.
«ابراهیــم زرقانــی» عضــو هیــأت
علمــی بخــش حفاظــت و حمایــت
مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع
کشــور ،در ایــن خصــوص بــه «ایــران»
میگویــد :تاکنــون حــدود  50آفــت و
 6بیمــاری مهــم و  3-2گیــاه انگلــی و
نیمهانگلــی در جنگلهــای هیرکانــی
شناســایی شــده که در نزدیــک به 8/1
میلیــون هکتــار پوشــش جنگلــی ایــن
منطقــه ،پراکنــده شــده و خســاراتی را
به اکوسیســتم ایــن منطقــه وارد کرده
اســت .البتــه میــزان پراکندگــی ایــن
آفات و بیماریهــا در مناطق مختلف
ایــن رویشــگاه زیــاد نیســت؛ مثــاً طی
ســالهای گذشــته جنگل شاهپسند در

بنــدر گز به آفت «ابریشــمباف ناجور»
 Lymantria disparآلوده شــده است.
این آفــت حتی در جــاده چالوس هم
به صــورت لکهای مشــاهده میشــود.
پروانــه برگخــوار ســفید امریکایی نیز
یکــی دو منطقــه در مازنــدران و چنــد
منطقه در اســتان گیــان را آلوده کرده
اســت .بجز اینها ،آفــات و بیماریهای
دیگــری نیــز در جنگلهــای هیرکانــی
شناسایی شــده که خوشبختانه تاکنون
خســارات زیــادی را بــه درختــان ایــن
اکوسیســتم ارزشــمند وارد نکردهانــد.
در حــال حاضــر نیز با آفــت مهمی در
جنگلهــای هیرکانی مواجه نیســتیم؛
اما متأســفانه تغییــر کاربریها ،چرای
بیرویه و وجود معادن و ...اکوسیستم
جنــگل را تضعیــف کــرده و زمینــه را
برای طغیان دوباره آفات و بیماریها
در این منطقه فراهم میکند.

ســو آفــت پروانــه برگخــوار ســفید
امریکایــی نیــز هر چند ســال یکبار به
صورت لکهای در استانهای مازندران
و گیالن طغیان میکند .الرو این آفات
روی برگها فعالیت کرده و برگها را
به شکل توری در میآورد.

شب پره شمشاد

ناجــور» معمــوالً هر چند ســال یکبار
طغیــان کــرده و آســیب جــدی بــه
درختــان ایــن منطقــه وارد میکنــد.
طغیانهــا معمــوالً به صــورت لکهای
صورت میگیــرد؛ الروهای این آفت از
برگ برخی درختان به صورت شــدید
تغذیــه و موجب بیبرگــی درختان در
فصل تابستان میشــود ،ولی درختان
دوباره تولید برگ کرده و سبز میشوند
اما دیگر توان و قدرت ســابق را ندارند.
تضعیــف درختان نیز باعث میشــود
که بخشی از آفات و بیماریهای ثانویه
مانند پوستخواران و چوبخواران در

در هفته گردشگری  183طرح با اعتبار  ٣١٩٨میلیارد تومان افتتاح میشود
زیست بوم -مدیرکل توسعه گردشگری
داخلــی وزارت میــراث فرهنگــی
چهارشــنبه هفتــه جــاری در نشســت
خبری با خبرنگاران جزئیات برنامههای
اجرایــی و رویدادهایــی را که همزمان با
روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری
از پنجــم تــا  ١١مهر ماه در سراســر کشــور
برگــزار میشــود ،تشــریح کــرد« .ســید
مصطفــی فاطمی» با بیان اینکه شــعار
روز جهانــی گردشــگری «بازاندیشــی در
گردشــگری» در سال  ٢٠٢٢است  ،گفت:
شعار سال گردشــگری در ایران «رویش
اندیشههای نو در گردشگری» نامگذاری
شــده اســت .در ایــن هفتــه مجموعهای
از رویدادهــای مناســبتی بــر مبنــای
گردشــگریهای موضوعــی (کشــاورزی،
مذهبی معنــوی ،خوراک و )...اســت که
توســط میزهــای تخصصی گردشــگری
برنامهریزی شــده اســت .وی افــزود :روز
جهانی گردشــگری آغاز سال گردشگری
است که رویکردهای هر کشوری در حوزه
گردشگری در این روز معرفی میشود و
فعاالن و ذینفعــان به ارائه برنامههای
خود میپردازند.
 ëëگردشگری موضوعی
فاطمــی بــا اشــاره بــه برنامههــای
معاونــت گردشــگری بــه مناســبت روز
جهانی گردشگری ،افزود :پنجم مهرماه
شــهادت ثامــن االئمــه(ع) امام هشــتم
شیعیان است و برنامههای ما در این روز
معطــوف به گردشــگری زیارتــی خواهد
بود .در استانها نیز با توجه به گردشگری

موضوعی برگزاری بیــش از دهها برنامه
تــدارک دیــده شــده اســت .وی در ادامه
بــه تشــریح و معرفــی ایــن برنامهها در
اســتانها پرداخت و افزود :در حوزههای
گردشگری کشــاورزی ،مذهبی ،خوراک،
ورزشــی ،ادبی ،کــودک ،دریایی ،علمی،
ی ،اجتماعی ،ســامت ،طبیعی
فرهنگــ 
و گردشــگری دســترسپذیر در تمــام
اســتانها میزهای تخصصی گردشگری
برگــزار میشــود .فاطمــی بــا تأکیــد بــر
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی
افــزود :برنامههای متنوعی در اســتان از
ســوی بخش خصوصی نیز برنامهریزی
شــده اســت ،همچنین تفاهمنامههایی
بــا ســازمان بنــادر ،شــرکت فرودگاههــا
و شــرکت ملــی پســت نیــز در هفتــه
گردشگری منعقد میشود.
 ëëافتتاح  ١٨٣طرح زیرساختی و زیربنایی
در همیــن حــال «احمــد تجــری»
مدیــرکل ســرمایهگذاری ،زیرســاخت و
مناطق نمونه گردشــگری وزارت میراث
فرهنگی گفت :در هفته گردشگری ١٨٣

طرح زیرســاختی و زیربنایی گردشــگری
در ســطح کشــور بــا ســرمایهگذاری ٣
هــزار و  ١٩٨میلیــارد تومــان افتتــاح و به
بهرهبــرداری میرســد .مســاحت ایــن
طرحهــا در مجمــوع بیــش از ٣٨٨
هــزار متــر مربــع اســت و بیــش از ٢٢٠٠
فرصت شــغلی ایجاد خواهد کرد٣٠٠ .
هــزار میلیاردتومــان طــرح زیرســاختی
گردشــگری در سراســر کشــور در حــال
اجراســت که پیشــرفت هــر کــدام از این
طرحها متفاوت اســت و رویکــرد وزارت
ث فرهنگی ســرعت بخشی به اجرا
میرا 
و تکمیــل طرحهــای نیمــه تمام اســت.
تجــری گفــت :از مجمــوع ایــن طرحها،
 ٢١طــرح هتل و مرکز اقامتــی ٨١ ،طرح
اقامتگاه بومگردی ٢١ ،طرح سفره خانه
ســنتی و  ٢۶طــرح مجتمــع گردشــگری
اســت و  ٣۴طــرح مختلــف در زمینــه
مجتمعهای آب درمانی  ،واحد پذیرایی
بیــن راهــی و خانه مســافر  ،شــهربازی
و دفاتر خدمات گردشــگری افتتاح و به
بهرهبرداری میرسد.

میــان درختــان جنگلی گســترش پیدا
کرده و به پیکره آنها آسیب وارد کند.
ëëحیات شمشادها در خطر است!
بــه گفتــه ابراهیــم زرقانــی ،یکــی
از آفاتــی کــه طــی چند ســال اخیــر در
جنگلهــای هیرکانــی طغیان کــرده و
خوشبختانه در سال جدید کمتر شاهد
آن بودیــم ،آفــت پروانــه برگخــوار
شمشــاد اســت .ایــن آفت از ســال 95
بــه منطقــه ورود پیــدا کــرده و حــدود
 40میلیــون اصلــه درخــت شمشــاد
را در طــول  5ســال ،آلــوده کــرده و در

معــرض خطــر انقــراض قــرار داده
اســت .البته در مناطق حفاظت شــده
و حصارکشــیده شــده ماننــد؛ ایســتگاه
منابع طبیعی چشــمه بلبــل کردکوی،
پــارک سیســنگان و ...هنــوز بخشــی
از شمشــادها باقــی مانــده اســت و در
برخــی مناطق دوبــاره پاجوش زدهاند
که امیدی به برگشــت آنها وجود دارد.
اگــر چه طــی مبــارزه شــیمیایی انجام
شــده ،بخشــی از شمشــادها نجــات
پیــدا کردنــد ،امــا قســمت اعظــم این
گونــه منحصربهفــرد در جنگلهــای
هیرکانــی ،تقریباً از بیــن رفتند .از دیگر

ایســنا« -علــی ســاجقه» رئیــس ســازمان حفاظــت
محیطزیســت با بیــان اینکــه شــرکتهای دانشبنیان
وارد فــاز عملیاتــی شــدهاند ،اظهارکــرد :هماکنــون بــه
جای اســتفاده از ســنجندههای وارداتــی گرانقیمت از
ظرفیتهای داخلی بهره میبریم.

خبر در خبر

جزئیات برنامهها و نامگذاری روزهای هفته گردشگری اعالم شد

ابریشم باف ناجور

سوسک برگخوار توسکا

میــراث آریــا« -مجاهــد کرباســی» رئیــس اداره
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی شهرستان
مهریــز از آغــاز مرمــت قلعه تاریخــی ارنان خبــر داده
و گفــت :قلعــه ارنــان پتــــانـــــسیل خوبــی بــرای جذب
گردشــگری و معرفی تاریخ کهــن این دیار دارد و بدین
منظــور مرمــت اســتحفاظی آن بــرای پیشگـــــیری از
آســیب به ماهیت قلعه آغاز شــده که پوشــش ســقف،
اجــرای دیــوار خشــتی و چینــهای ،استحکامبخشــی،
کاهگل بدنه و پشــتبام از مهمتریــن اقدامات مرمتی
بنا است.
ایسنا« -سیدعادل موال» معاون محیطزیست طبیعی
اداره کل حفاظــت محیطزیســت خوزســتان گفــت:
حقابه تاالب شــادگان از رودخانه مارون تأمین نشده و
هیچ آبی از این رودخانه به تاالب وارد نمیشود.
ایســنا« -داریــوش گلعلیــزاده» سرپرســت مرکز ملی
هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیطزیســت
گفــت :کاهش آلودگی هوا در اولویت هیچ کس نیســت
بنابرایــن نمیتــوان انتظار هــوای بهتری داشــت حتی
اگر ســوخت و خودروها در کشور اســتاندارد شود اما باز
هــم وضعیــت هوا بهطــور کامل بهتر نمیشــود چراکه
 ۹۴درصد تولید انرژی کشــور در موتورخانههای منازل،
کارخانهها و ...برپایه سوختهای فسیلی است.
مهر« -رضا ســامه» مدیــرکل امــور پایگاههــای میراث
ملــی و جهانی گفــت :از ابتــدای مهرماه ســالجاری با
تدویــن نظامنامــه پایگاههــای میــراث ملــی و جهانــی
شــاهد فصــل جدیــدی از مدیریــت پایگاههــای میراث
فرهنگی کشور خواهیم بود.

ëëپایــش ســاالنه و مســتمر آفــات و
بیماریها
عضــو هیأتعلمی بخش حفاظت
و حمایت مؤسســه تحقیقات جنگلها
و مراتــع کشــور ،مبــارزه شــیمیایی بــا
آفات و بیماریها را مناســب ندانســته
و میگوید :در اکوسیســتم بزرگی مانند
جنــگل عــاوه بــر آفــات و بیماریهــا،
حشــرات مفیــدی نیز وجــود دارد که با
مبارزه شــیمیایی ،بقای این گونهها نیز
به خطــر میافتــد؛ از طرفــی اعتبارات
نیز اندک بوده و به دلیل صعبالعبور
بودن برخی مناطق جنگلی و امکانات
محــدود در بهرهگیــری از پهپادهــا و
بالگردهای ســمپاش ،نمیتــوان تمام
ایــن آفات و بیماریها را از بین برد .اما
بهترین و مقرون بــه صرفهترین اقدام
آن اســت کــه همانند کشــورهای دیگر،
طــرح پایش آفــات و بیماریهــا که در
حال حاضر توســط مؤسســه تحقیقات
جنگلهــا و مراتــع در حال اجرا اســت،
همه ساله و به صورت مستمر و منظم
انجــام شــود .بــرای انجــام ایــن کار نیز
بایــد تمامــی دســتگاهها ورود کــرده
و بخشهایــی از جنــگل را کــه زمینــه
فعالیــت آفــات و بیماریهــا در آنهــا
وجود داشــته یا ســابقه طغیان در آنها
ثبت شــده اســت ،بدرســتی شناســایی
کنند .با چنین پیشآگاهی و پایشهای
مســتمر و منظــم میتــوان تمامــی
رخدادها و حوادثی را که قرار اســت در
هیرکانــی رخ دهــد ،پیشبینــی کرده و
از طغیــان ناگهانــی آفــات و بیماریها
جلوگیری کرد.

ایسنا« -علی صابر» معاون گردشگری استان کرمانشاه
با اشــاره بــه اینکه ســراب نیلوفــر در حال حاضــر فاقد
مجوز گردشــگری است ،گفت :غیر از سراب ،داخل این
محوطه چند ســاختمان و اســتخر تابستانی وجود دارد
کــه قابلیتهای خوبی برای جذب گردشــگر دارند ،اما
باید مرمت و نوسازی شوند.

ایران زمین

چنبره آفات برگخوار بر جنگلهای هیرکانی

خرمآباد -زنگ خطر بیآبی در روزهای پایانی تابســتان در لرســتان به صدا
درآمده است .چشمههای خشک و رودخانههای کم جان در حالی به کندی
نفس میکشند که چشمداشت به آسمان و تقویت چشمهها و رودخانهها با
بارانهای پاییزی انتظاری زمانبر است و خشکسالی ممتد دو ساله این استان
را تا نیمه پاییز نیز همراهی میکند.
چهره کنونی لرستان در جغرافیای آبی ،شباهتی با آمارهایی که در این حوزه
از لرستان به ثبت رسیده ندارد ۵۹ .درصد مساحت استان در حوزه کرخه و ۴۱
درصد در حوزه کارون بزرگ قرار گرفته است .لرستان با بیش از  ۱۳۰رودخانه
دائمــی و فصلــی با طول حدود  9هــزار کیلومتر در دو حــوزه کارون و کرخه با
تولیــد حدود  ۸میلیارد متر مکعــب رواناب و حدود  ۴.۵میلیارد متر مکعب
روانــاب ورودی به اســتان در مجمــوع  ۱۲.۵میلیارد متر مکعــب ،معادل ۱۲
درصد از آبهای جاری کشــور را تشــکیل داده و یکی از غنیترین شــبکههای
آب ســطحی کشــور اســت .به گفته داریوش حســننژاد ،مدیرعامل شــرکت
آب منطقهای لرســتان ،به ســبب خشکسالی دو ســال متوالی در استان ،دبی
چشمهها در لرستان کاهش پیدا کرده است .وی با بیان اینکه چشمههای شهر
خرم آباد از این قاعده مستثنی نیستند افزود :متأسفانه ما در استان لرستان
منابع آبی پایدار و آبی که از مخازن ســدها برای شــرب شــهرها تأمین شــود
نداریم .مدیرعامل شــرکت
آب منطقــهای لرســتان بــا
تأکیــد بر اینکه تعداد 8ســد
در اســتان در حــال ســاخت
اســت ،افزود 6 :مــورد از این
ســدها ،دارای تخصیــص
آب شــرب است .حمیدرضا
کرموند،مدیرعامل شــرکت
آب منطقهای لرســتان ،در این رابطه با بیان اینکه در لرســتان سه هزار روستا
داریــم کــه از ایــن تعــداد حدود هــزار و  ۶۰۰مورد تحت پوشــش شــرکت آب
و فاضــاب اســتان هســتند به مهر گفت :همچنیــن حدود هزار و  ۴۰۰روســتا
بهصــورت خودگــردان اداره میشــوند .وی بــا اشــاره به وقوع خشکســالی در
لرســتان عنوان کرد :متأسفانه بهدلیل وقوع خشکســالی ،چشمههای استان
خشــک شده اســت .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرســتان بیان داشت:
در حال حاضر بالغ بر  ۲۲۰روســتای استان از طریق تانکر آبرسانی میشوند.
کرموند با بیان اینکه نه تنها در روستاها ،بلکه در شهرهای استان نیز با کمبود
آب مواجه هستیم افزود :استان با کمبود آب مواجه است ،رودخانهها خشک
شدهاند و منابع آبی زیرزمینی استان بشدت افت پیدا کردهاند.

کمبود شدید سرویس مدارس در اصفهان

ل جاری با
اصفهان -مدیرکل آموزشوپرورش اســتان اصفهان گفت :در سا 
کمبود شــدید ســرویس مدارس در اصفهان روبهرو هستیم که ممکن است
ترافیک را چندین برابر کند.
محمدرضا ابراهیمی ،ظهر چهارشــنبه در آیین بهرهبرداری از ناوگان جدید
اتوبوســرانی و آغاز به کار ســتاد مهر شــهر اصفهان ،اظهار داشــت :بعد از دو
ســال و چند ماه شــاهد بازگشــایی مدارس بهصورت حضوری هســتیم و بار
دیگــر شــور و نشــاط به مــدارس و محیطهای آموزشــی بازگشــته اســت.وی
اضافه کرد :در گذشته بیش از هشت هزار سرویس مدرسه در این شهر وجود
داشــت ،اما با شــیوع ویــروس کرونا و تعطیلــی مدارس ،راننــدگان [عمدتا]
از ایــن عرصه خارج شــدهاند؛ از ایــنرو از فروردینمــاه  ۱۴۰۱کارگروه ماده ۱۸
تحــت نظر انجمن اولیا و مربیان و ســازمان تاکســیرانی شــهرداری تشــکیل
شــد و به بررســی مسائل و مشــکالت مرتبط با ترافیک مهرماه و حملونقل
دانشآموزان پرداخت ،در نهایت بعد از تالش و جلســات مکرر ،تعداد کل
ســرویس مدارس امســال در مهرماه به نصف زمان قبل از ایام کرونا رســید.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه تالش شــده اســت
ت نام شــوند ،خاطرنشــان کرد:
دانشآمــوزان در محــدوده اســکانی خود ثب 
برای رفع معضل کمبود سرویس مدارس و کاهش ترافیک شهر خانوادهها
و دانشآموزان بویژه دوره متوسطه به استفاده از حملونقل عمومی تشویق
شــدند ،زیرا اســتفاده از حملونقل عمومی از جمله اقدامــات ذیل آموزش
فرهنگ شهروندی است.

رتبه اول خوزستان در توسعه دوره پیش دبستانی

ایســنا« -مهدی پیرهادی» رئیس کمیســیون ســامت،
محیطزیســت و خدمــات شــهری شــورای اســامی
شــهر تهــران ضمن پیشــنهاد ایجــاد دبیرخانــه دائمی
محیطزیســت در شوراهای اســامی کالنشهرها ،گفت:
ایــن مســأله میتوانــد از طریق شــورای عالی اســتانها
پیگیری و مصوب شود.
میــراث آریــا« -ســیدمحمدصادق رضویــان» مســئول
نمایندگــی اداره میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی شهرســتان میامــی از نصــب تابلوهــای
اطالعرســانی روســتاهای هــدف و مناطــق نمونــه
گردشــگری در ایــن شهرســتان خبــر داده و گفــت:
تابلوهــای اطالعرســانی روســتاهای هدف گردشــگری
نردین ،تلوبین و حسینآباد و منطقه نمونه گردشگری
آبشار و جنگل نام نیک نصب شد.

اهواز  -معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزســتان با اشاره
به آغاز ســال تحصیلی  ۸۰هزار نوآموز پیش دبســتانی ،گفت :برای چندمین
ســال متوالی ،در بحث دوره پیش دبستانی همچنان استان خوزستان از نظر
توسعه کمی و کیفی این دوره ،در رتبه اول کشوری قرار دارد.
ســیده فرانــک موســوی اظهار کــرد :امســال  ۸۰هــزار نوآموز پیش دبســتانی
خوزستانی در سطح استان وارد دوره پیش دبستانی شدهاند .یکی از مهمترین
اهداف این دوره ،آمادهسازی نوآموزان برای ورود به مدرسه و پایه اول ابتدایی
است .وی افزود :مهمترین رویکرد آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی
آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و تربیتپذیری کودکان است.

افزایش جوجهریزی در مرغداریهای خراسان جنوبی

بیرجنــد  -رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان جنوبی گفت :مقایســه
آمارها نشان میدهد میزان جوجهریزی در خراسان جنوبی نسبت به گذشته
بهتر و به  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار قطعه افزایش پیدا کرده است.
مهــدی جعفــری با تأکید بر اینکه در زمینه قیمت گوشــت مرغ در خراســان
جنوبــی بــرای تثبیت بــازار اقدامات بســیاری انجام شــده اســت ،میافزاید:
قیمت گوشــت مرغ در برخی نقاط کشــور افزایش یافته اســت و در خراسان
جنوبــی قیمــت مرغ در مراکــز عرضه مســتقیم از جمله بازارروزهــا نباید از
قیمــت مصــوب یعنــی  ۵۹هــزار و  ۸۰۰تومان باالتــر برود .وی بــا بیان اینکه
جوجهریــزی در واحدهای مرغداری باید رصد شــود تا بــه پایداری خوبی در
این زمینه برســیم ،همچنین تحلیــل وضعیت جوجهریــزی و دورنمای ۴۵
روزه مورد توجه باشد ،میافزاید :اینکه برخی خردهفروشها مرغ را با قیمت
بیشــتر از مصــوب به فروش میرســانند باید توســط اتاق اصنــاف و اتحادیه
مربوطه رسیدگی و رصد شود.

 70درصد از تاکسیهای بجنورد فرسودهاند

زخمهای ناسور بازار تاریخی اراک

ایسنا

بــازار تاریخــی اراک بــا  ۳۰ســرا و
کاروانســرا و تیمچــه مربوط بــه دوره
نـــــما
قاجــار اســت کــه همچنــان پــس از
گذشــت حــدود  ۲۰۰ســال کاربــری
اقتصــادی ،فرهنگــی و مذهبــی خود را حفــظ کرده
اســت .ایــن مجموعــه تاریخــی کــه بخــش اصلی
هویتی شهر اراک اســت ،دچار آسیبهای شدیدی
شده اســت ،وضعیت برخی ســراها به هیچ عنوان

مطلوب نیســت و در بخشــی از آنها از جمله ســرای
کتابفروشــان ،ســرای حاج باشــی و ...تخریبهایی
صــورت گرفته و بــام بــازار نیازمند مرمت اساســی
است .اداره میراث فرهنگی استان مرکزی بهعنوان
یکی از متولیــان حفظ بازار ،به کمک مشــاور ،طرح
جامــع را تهیــه کــرده امــا هنوز بــه تصویــب نهایی
نرســیده اســت و برخی بازاریان هم نســبت به این
طرح ،ابهامات و پرسشهایی دارند /.ایسنا

بجنورد-مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد گفت ۷۰ :درصد از
تاکسیهای زرد در بجنورد فرسوده هستند.
حمیدرضا شافعی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در ارتباط با
تعداد ناوگان تاکسیرانی در بجنورد وجود ندارد ،اظهار کرد :برخی از مسائل
همچون وجود خیابانهای یکطرفه در شــهر یا مســیرهای طوالنی موجب
شــده تعدادی از رانندگان تمایلی به فعالیت در آن مســیرها نداشته باشند.
وی افزود :در حال حاضر  ۷۰درصد از تاکسیها در این شهر فرسوده هستند
و نیــاز به نوســازی دارند اما خودروی مناســب جهت نوســازی وجــود ندارد.
شــافعی ادامه داد :هماکنون پژو از رده خارج شده است و سمندها نیز پالک
نمیشوند از سوی دیگر هزینه خرید خودرو بسیار باال رفته و خرید خودروی
جدید در توان رانندگان تاکســی بجنورد نیســت .وی تأکید کرد :در صورت در
اختیار قرار دادن خودرو جهت نوسازی باید تسهیالت ارزانقیمت در اختیار
راننــدگان قرار گیــرد تا آنها بتوانند اقدام به نوســازی خــودروی خود کنند در
غیــر این صورت ،خرید نقدی برای بســیاری از رانندگان امکانپذیر نیســت.
این مقام مسئول بیان کرد :این موضوع با وزارت کشور مطرح شده و منتظر
پیگیری و پاسخ این وزارتخانه برای حل این مشکل هستیم.

