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تالش دولت برای مهار منشأ ریزگردها در خوزستان

کوتاه از
ایران

معاوناولرئیسجمهوری:یکیازمسائلیکهبهصورتجدیبخشیازکشوربویژهخوزستانرادرگیرکردهبحثریزگردهاستکهحتیمردماستانهایایالمولرستاننیزبااینمشکلروبهروشدهاند

عکس :پایگاه اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری

اهواز -محمد عالفپور« /اســحاق
جهانگیری»معاوناولرئیسجمهوری
که ب ه منظور افتتاح و کلنگزنی چند طرح
اقتصادی از چهارشنبه گذشته در سفری
 2روزه به خوزســتان رفته بود ،در بازدید
از کانــون ریزگردهای جنوب شــرق اهواز
اعالم کرد :یکی از مسائلی که بهصورت
جدی بخشــی از کشور بویژه خوزستان را
درگیر کرده بحث ریزگردهاست که حتی
مردم اســتانهای ایالم و لرســتان نیز با
این مشــکل روبهرو شدهاند .معاون اول
رئیسجمهوری بــا بیان اینکه ریزگردها
 2منشــأ خارجــی و داخلــی دارد ،اظهار
داشــت :منشــأ خارجــی ریزگردهــا در
کشــورهای عــراق ،عربســتان و ســوریه
توگوهای
اســت و حل آنهــا نیاز بــه گف 
بینالمللی و مذاکرات در ســازمان ملل
دارد .همچنیــن مشــکالت ریزگردهــا
توگوهای
بــا منشــأ خارجی بایــد بــا گف 
دوجانبــه بــا کشــورهای منشــأ و منبــع
اصلــی ریزگردهــا حــل شــود کــه وزارت
امــور خارجــه و ســازمان محیط زیســت
مشغول انجام این کار و مذاکره هستند.
وی بــا اشــاره بــه کانونهــای داخلــی
ریزگــرد در کشــور ،افــزود :ایــن کانونها
بویــژه در ســالهای اخیر ،مــردم اهواز و
خوزســتان را آزار داده و حتــی در برخــی
مواقــع منجــر بــه قطــع آب و بــرق هم
شده است .جهانگیری با اشاره به اینکه
دولــت بــه صــورت کامل بســیج شــد تا
منشــأ داخل کشور ریزگردها را شناسایی
و بــا روشهــای علمــی آن را متوقــف
کنــد و مبــارزه الزم را بــا آن انجــام دهد،
تصریــح کرد :یکــی از کارهایی کــه برای
مهار ایــن پدیده کمترین ضــرر را دارد و
هزینه کمتری نســبت به ســایر روشها
میخواهــد طــرح کشــت جنــگل در
بیابانها و کانونهــای داخلی ریزگردها
بود که این مناطق را تحت پوشــش قرار
میدهد .در این شــرایط جهاد کشاورزی

مثــل دوران دفــاع مقــدس خــوش
درخشــید و یک طرح جهــادی خوبی را
آغاز کرد و به صورت شــبانه روزی نیز در
حال فعالیت اســت .تمامی امکانات را
بــرای انجام این طرح بســیج کردهایم و
حتی کانالی از کارون هم در حال حفاری
اســت تا آب موردنیاز را به این دشــتها
و مراکــز کانون اصلی منتقــل کند .وی با
اشــاره به مســأله درختکاری بیــان کرد:
 700هــزار نهــال تاکنــون در کانونهــای
فــوق بحرانــی ریزگردهــا در خوزســتان
غرس شــده کــه امیدواریم ایــن طرح با
کمــک مــردم ســرعت بیشــتری بگیرد
هرچند مردم روی برخــی از اراضی این
منطقــه مالکیــت و ادعــا دارند کــه باید
حقوق آنان هم رعایت شود .مردم باید
اطمینان پیدا کنند که دولت نمیخواهد
بــه قیمت حل یــک مشــکل در مقابل،
یک مشــکل دیگــر هم برای آنهــا ایجاد
کنــد به همین دلیل تمــام حق و حقوق
قانونــی مــردم را رعایــت میکنیــم و
امیدوارم بتوانیم بخشــی از روســتاهایی
کــه در این منطقه قرار دارنــد و از برخی
امکانــات رفاهــی مثــل آب آشــامیدنی
و جــاده یــا حتــی آب کشــاورزی محروم
هســتند از امکانــات رفاهــی برخــوردار
شــوند .جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه
همزمان با مبارزه با ریزگردها به مسائل
و مشکالت مردم هم رسیدگی میکنیم،
گفــت :ریزگردها بهانهای شــد تا حضور
بیشــتری در منطقــه پیــدا کنیــم و برای
همین میتوانیم مشــکالت روســتاها را
بهصورت جدی تری حل کنیم تا مردم
مانــدگاری بیشــتری در ایــن روســتاها
داشته باشــند و جوانان کار مناسبی پیدا
کنند و این مسأله اولویت دولت است.
ëëبازدید معــاون اول رئیس جمهوری از
طرحکانالانتقالآببهکانونریزگردها
معــاون اول رئیــس جمهــوری روز
پنجشــنبه گذشــته همراه وزیــران جهاد

بازدید معاون اول رئیس جمهوری از طرح های در دست اجرای مقابله با ریزگردها در جنوب شرق اهواز

اقدامات دولت در خوزستان به روایت استاندار

برش

غالمرضا شــریعتی استاندارخوزستان گفت :از آنجایی که توسعه کشــور وابسته به توسعه این استان است
الزم اســت دولــت تدبیــر و امیــد اقدامهای مؤثرتــری برای بهــرهوری از ظرفیتهای این اســتان انجــام دهد.
خوزستان با ظرفیتهای بسیاری مانند مرزهای آبی ،دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی ،سد و نیروگاههای
بــزرگ ،فرودگاههــا ،همجواری با بازارهــای منطقه و حوزه خلیج فارس ،کشــاورزی و نفتی نیازمند اقدامهایی
برای بهرهوری از آنهاست .استاندار خوزستان ادامه داد :مصوبهای شامل پنج بند اساسی برای زیرساختهای
اصلی اســتان با اهتمام هیأت دولت در نخســتین جلســه امسال تصویب شــده که از دولت تقاضا داریم برای
عملیاتی کردن آن به ما کمک کند تا آن را با سرعت تمام در خوزستان اجرایی کنیم .تصویب حقابه تاالبها
بهعنوان اولویت اصلی ،تکمیل بیمارســتان ســوانح ســوختگی و طرح  550هزار هکتاری ،توسعه منطقه آزاد
اروند به 2شهرستان آبادان و خرمشهر ،آبرسانی طرح غدیر که به غرب و شرق اهواز ،خرمشهر و آبادان رسیده،
مصوبه فاضالب ،ثابت نگه داشــتن رشد درآمدهای مالیاتی ،تبدیل  2درصد درآمدهای نفتی به سه درصد و
احیای کارون را میتوان از مصادیق توجه دولت و مجلس به خوزستان نام برد .مصوبه ایجاد توازن منطقهای
در طرح  550هزار هکتاری نیز یکی دیگر از طرحهای دولت برای خوزستان است .وی با اشاره به آلودگیهای
زیست محیطی در خوزستان تصریح کرد :این آلودگیها ناشی از دستکاری در طبیعت و اقلیم خوزستان است.

کشــاورزی و نیــرو از طــرح ایجــاد کانــال
انتقــال آب به عرصههای فــوق بحرانی
گرد و غبار در جنوب شــرق اهــواز بازدید
کــرد و در جریــان روند اجــرای این طرح
قــرار گرفــت .ایــن کانــال کــه در منطقــه
مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان
واقع شده ،قرار است به عرصههای فوق

بحرانی گرد و غبار در جنوب شــرق اهواز
آبرسانی کند.این کانال  44کیلومتر طول
و 30تا  50متر عرض دارد و بخشی از آب
کارون را به این مناطق انتقال خواهد داد.
همچنین معاون اول رئیس جمهوری و
هیأت همراه ،از مجتمع پرورش ماهیان
گرمابی آزادگان بازدید کردند.
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ëëاختصاصاعتباربراینهالکاری
درکانونهایریزگرد
همچنین محمود حجتی وزیر جهاد
کشــاورزی در این مراســم اعالم کرد :در
سال گذشته با وجود همه محدودیتها
 ۳۰میلیارد تومان به اضطرار برای طرح
نهال کاری در خوزستان در اختیار وزارت

جهــاد کشــاورزی قــرار گرفــت .تاکنــون
بیــش از یک و نیــم میلیون مترمکعب
عملیــات خاکبــرداری شــده و آب را
تــا روزهــای آینــده به کانــال کــوت امیر
میرسانیم.
ëëافتتاحفازنخستکارخانهفوالد
در دزفول
فاز نخســت مجتمع فــوالد «روهینا
جنــوب» بهعنــوان بزرگتریــن کارخانــه
فــوالد شــمال خوزســتان در جریــان
ســفر معــاون اول رئیــس جمهــوری به
ایــن اســتان در دزفــول به بهرهبــرداری
رسید.ظرفیت این مجتمع تولیدکننده
میلگــرد فوالدی در گام نخســت حدود
 500هزار تن میلگرد در ســال اســت که
این ظرفیت در سه گام 1تا  5میلیون تن
افزایش خواهد یافت.
ëëعملکرددرخشاناقتصادمقاومتی
در سال 95
معــاون اول رئیــس جمهــوری
عملکــرد اقتصــاد مقاومتــی در ســال
 95را درخشــان ارزیابــی کــرد و افزود:
در بخشهــای مختلــف از جملــه
بخش کشــاورزی دســتاوردهای بزرگی
در ســال  95حاصل شــد که مهمترین
آن خودکفایــی در تولیــد گنــدم بــود و
امــروز  3میلیون تن گنــدم مازاد برای
صــادرات داریــم .جهانگیری با اشــاره
به دســتاوردها و پیشرفتهای حاصل
شــده در حــوزه صنعــت ،پتروشــیمی
و نفــت و گاز خاطرنشــان کــرد :اینکــه
عــدهای ایــن دســتاوردها را زیر ســؤال
میبرنــد ،یعنــی یــا ایــن پیشــرفتها
را نمیبیننــد یــا نمیخواهنــد قبــول
کننــد اما دولــت به وظیفه خــود ادامه
میدهد تــا باری را که بــر دوش گرفته
به مقصد برساند.
گفتنــی اســت ،معــاون اول رئیــس
جمهــوری عصــر پنجشــنبه گذشــته
خوزستان را به مقصد تهران ترک کرد.
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تسهیالت 25میلیون تومانی کم بهره
برای خانههای زلزلهزده خراسان رضوی

مشــهد  -خبرنگار«ایران» /با تصمیمــات اتخاذ
شــده در وزارت راه و شهرســازی ،بــا مشــارکت بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی و بانکهــا ،تســهیالت الزم
برای بازســازی یک هزار و  500واحد روســتایی خســارت دیده از زلزله  6ریشتری
در خراســان رضوی تأمین شــد .علیرضا رشــیدیان استاندار خراســان رضوی در
نشستی با معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مسئوالن بانکهای عامل استان
در محل اســتانداری افزود :کار بازسازی خانههای آسیب دیده از زلزله بالفاصله
آغاز میشود و تا قبل از آغاز زمستان به اتمام میرسد .وی بیان کرد 65 :درصد
از گســتره خراســان رضوی روی گســل زلزله واقع شده که این مســأله استان را در
زمــره مناطــق زلزله خیز قرار داده و در نتیجه زلزله  6.1ریشــتری روز چهارشــنبه
گذشــته به  67روســتای استان خسارت وارد شــد که میزان آسیبدیدگی در آنها
بین  20تا  70درصد بود .اســتاندار خراســان رضوی گفت :مقرر شد بنیاد مسکن
پس از بررسی و شناسایی میزان خسارت به منازل روستایی زلزله زده ،بالفاصله
کار آواربرداری ،تهیه نقشــه ،بازســازی و صدور پروانههــای الزم را به رایگان آغاز
کنــد .همچنین بنیاد مســکن به واحدهای آســیب دیــده از زلزله اخیر در اســتان
تــا  50میلیــون ریــال و بــه وســایلی کــه در خانه بــر اثر زلزلــه صدمــه خوردهاند،
تــا  20میلیــون ریال کمــک بالعوض خواهــد کرد .بنیــاد مســکن در قالب طرح
بهسازی مسکن روستایی ،تسهیالت الزم را به میزان  200تا  250میلیون ریال با
کارمزد  5درصد و دوره بازپرداخت  15ساله به روستاییانی که خانههایشان در اثر
زلزله صدمه دیده ،بســرعت پرداخت میکند .زلزله  6.1ریشتری روز چهارشنبه
گذشــته در خراســان رضــوی به  67روســتا در شهرســتانهای مشــهد ،فریمان،
تربتجام و سرخس خسارت وارد کرد و  40مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

گرامیداشت هفتاد و پنجمین سال ورود
آوارگان لهستانی به انزلی

مردم انزلی با حضور در آرامســتان لهســتانیها و اهدای شــاخه گل
بــر مــزار آنان ،هفتــاد و پنجمین ســال ورود پناهندگان لهســتانی به
این شهر بندری گیالن را گرامی داشتند .به گزارش ایرنا ،مردم بندر
انزلی با این حرکت ،نشــان دادند که قدرشناس اقدام بشر دوستانه
همشــهریان خود در  75ســال پیش هســتند .پدران و مادرانی که با
دســته گلی در دســت بــه همراه فرزنــدان خود به این مراســم آمده
بودنــد و وجــود کهنســالترین شــاهد عینی حضــور لهســتانیها در
بندرانزلی در آن سال ،از جلوههای ویژه این مراسم بود.

آمادگی مجارستان برای همکاری گردشگری با یزد

یــزد  -خبرنگار «ایران» /کشــور مجارســتان آماده همــکاری با اســتان یزد
در همــه زمینههــا بویــژه در زمینــه گردشــگری اســت« .ژولت شــمین» معاون
نخســتوزیر کشور مجارستان در نشست دوجانبه با اســتاندار یزد با بیان اینکه
مردم یزد تاریخ مشترک هزار ساله با مجارستانیها دارند ،گفت :آماده همکاری
با جمهوری اســامی ایران و استان یزد در همه حوزهها بویژه در زمینه صنعت
گردشــگری و انــرژی خورشــیدی و هســتهای هســتیم .در طول چند ســال اخیر
همکاریهای علمی و فرهنگی میان  2شهر «یاسپرین» کشور مجارستان و یزد با
نصب نماد بادگیر در یاسپرین و شیپور در یزد بیشتر شده است.

