
   مركزي:  در مراسمي با حضور محمود زماني قمي استاندار مركزي 
مديركل بهزيستي و جمعي از مسئوالن استاني عمليات احداث مجتمع 
امور آس��يب ديدگان اجتماعي اراك آغاز ش��د. بهروز رفيعي مديركل 
بهزيستي استان مركزي هدف از ساخت اين مجتمع را ايجاد خانه هاي 
امن و بازتواني ويژه زنان آسيب ديده عنوان كرد و گفت: اين مجتمع با 
اعتباري بالغ بر 14 ميليارد و 800 ميليون ريال به همت يك فرد خير 
و با همكاري بهزيستي احداث خواهد ش��د. وي افزود: در اين مجتمع 
فرايند توانمندسازي و حرفه آموزي زنان و دختران با هدف بازگشت اين 

قشر آسيب ديده يا در معرض آسيب به جامعه احداث مي شود. 
   اردبيل: مدي��ركل ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات  اردبيل گفت: 

تا پايان امس��ال ۹۳4 روس��تاي استان  از 
اينترنت پرسرعت برخوردار مي شوند.  بهروز 
رزمي افزود: هم اكنون پروژه اي براي توسعه 
اينترنت پرسرعت در استان اردبيل آماده 
افتتاح است كه انتظار مي رود با راه اندازي 
اين پروژه بس��ياري از روس��تاهاي استان 
اردبيل از اينترنت پرسرعت برخوردار شده 

و بعد از اتمام اين ۹۳4 روستا قرارداد 500 روستاي ديگر نيز بسته شده 
است تا در زمان مشخص از اينترنت پرسرعت برخوردار شوند. 

   البرز: فرمانده سپاه استان البرز از مشاركت ۶000 بسيجي البرزي 
در امر س��ازندگي خبر داد.  سردار علي استادحس��يني با اشاره به ارائه 
تسهيالت از سوي س��پاه براي رونق روستاهاي اس��تان گفت: يكي از 
محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي بحث اش��تغال زايي است كه در اين 
خصوص سپاه با ايجاد اش��تغال براي پنج هزار نفر در سطح استان گام 
مؤثري برداشته است.  وي با تأكيد بر اينكه در استان روستاهايي وجود 
دارد كه به دليل محروميت و عدم رس��يدگي مطل��وب در حال از بين 
رفتن هستند، افزود: سپاه و بسيج براي حل اين معضل در قالب بسيج 
سازندگي ورود كرده و با ارائه تسهيالت ۲0 ميليارد توماني مانع از بين 

رفتن روستاها و خالي شدن آن از سكنه شده است. 
   كاشان: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كاشان از برپايي نمايشگاه 
سراسري كتاب با حضور بيش از ۲00 ناشر از سراسر كشور بعد از گذشت 
14 سال در كاشان خبر داد. مصطفي جوادي مقدم گفت: اين نمايشگاه با 
حضور بيش از ۲00 ناشر از سراسر كشور از تاريخ 1۳ لغايت 18 بهمن در 
كاشان برگزار خواهد شد. وي افزود: كليه ناشران سراسر كشور تا ۲4 دي ماه 
مي توانند با مراجعه سايت مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران به آدرس 

www. icfi. ir جهت حضور در اين نمايشگاه ثبت نام نمايند. 
   گلستان: مدير مسكن و ساختمان راه و شهرسازي گلستان از تأمين 
زمين و مسكن ۹4 خانوار معلول گلستاني خبر داد.  محمود تيموري با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه تأمين مسكن خانوارهاي معلولين واجد شرايط و تحت 
پوشش سازمان بهزيستي در استان، گفت: زمين و واحدهاي مسكوني 
براي ۹4 خانوار مذكور در اس��تان تأمين شده و به اقدام و شروع عمليات 
اجرايي براي انجام ساير اقدامات از سوي دستگاه ها و نهادهاي متولي نياز 
دارد. وي افزود: زمين و واحد مسكوني تأمين شده شامل تأمين زمين براي 

۳7 خانوار و تأمين واحد مسكوني براي 57 خانوار مي باشد. 
   فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از انجام اقداماتي براي تهيه 
اطلس باستان شناسي استان خبر داد.  مصيب اميري گفت: در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و رش��د هويت اسالمي- ايراني و فراهم 
نمودن زمينه براي اشتغال زايي در استان و تسهيل در پاسخگويي به 
استعالم هاي متقاضيان در كليه دستگاهاي اجرايي استان، اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس در نظر دارد اطلس 
باستان شناسي استان را در شش مرحله تهيه و تنظيم نمايد.  وي افزود: 
با عملياتي شدن اين طرح، عالوه بر ساماندهي و بازنگري در اطالعات 

موجود مي توان زمينه ثبت آثار در فهرست آثار ملي را فراهم كرد.

مدتي است فعاليت 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

معادن شن و ماسه در 
بستر رودخانه هاي 
گيالن خط قرمز برداشت از اين منابع را رد كرده و 
سبب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي استان 
ش�ده اس�ت. از اين رو فعاليت هاي غيرمجاز اين 
واحدها نه تنها اكوسيستم منطقه را در معرض تغيير 
قرار داده و نسل آبزيان را تهديد مي كند، بلكه منجر 
به طغيان رودخانه ها شده و به ساكنان حاشيه اين 
مسير نيز خسارات جبران ناپذيري وارد مي كند. با 
تمام اين تفاس�ير به گفته نماينده مردم رشت در 
مجلس شوراي اسالمي، معادن همچنان به تخريب 
محيط زيست گيالن ادامه مي دهند و مسئوالن با 
گرفتن رشوه، چشم هايشان را روي سيالب هاي 
ويران كننده و خانه هاي فروريخته مردم مي بندند. 

    
فعاليت بي رويه معادن شن و ماس��ه، منابع طبيعي و 
محيط زيست گيالن را به خطر انداخته  است به طوري 
كه برداشت  هاي غيرمجاز اين واحدهاي صنعتي عالوه 
بر تخريب بستر رودخانه ها به از بين رفتن آبزيان، تغيير 
مسير رودخانه و همچنين بروز سيالب هاي مخرب ختم 
مي شود. با اينكه هرچه ميزان برداشت ها افزايش مي يابد، 
سود بيشتري هم به جيب پيمانكاران معادن مي رود، اما 
سهم مردمي كه در نزديكي اين منابع ارزشمند زندگي 
مي كنند، تنها خانه هاي ويران شده است.  بنابراين با 
توجه به مشكالتي كه حضور اين معادن در اين مناطق 
ايجاد مي كند، اين سؤال پيش مي آيد كه چرا هيچ قانوني 
براي جلوگيري از برداشت هاي بي رويه اين صنايع در 
گيالن تدوين نشده و مسئوالن نسبت به درد و رنجي 
كه گيالني ها بايد تحمل كنند س��كوت مي كنند؟ در 
اين خصوص نماينده مردم رش��ت در مجلس شوراي 

اس��المي به خبرنگار »جوان« مي گويد: »قانون داريم 
اما معدن داران با دادن رش��وه به مس��ئوالن، قوانين را 
دور زده و با خيال راحت به فعاليشان ادامه مي دهند.« 
جبار كوچكي نژاد با اشاره به اينكه اين سودجويان حتي 
ماليات   و سهم دولت را هم پرداخت نمي كنند، مي افزايد: 
»معدن داران با رانت هايي كه در دس��تگاه هاي دولتي 
دارند، فعاليت هاي سودجويانه خود را تضمين مي كنند 
و تمام ادارات متولي هم مس��ير فعاليت آنها را هموار 
مي سازند تا با تمام توان منابع طبيعي را به تاراج ببرند. 
البته گهگاهي هم پاي بازرسان به اين مناطق مي رسد، اما 
سودجويان جلوي فعاليت  آنها را مي گيرند و نمي گذارند 
گزارش هاي واقعي انتقال داده ش��ود.« وي با اشاره به 
اينكه بارها اين موضوع را به مس��ئوالن س��ازمان هاي 
متولي مختلف گزارش داده ايم، ادامه مي دهد: »براي 
جلوگيري از تخريب محيط زيست گيالن، در مجلس 

نهم ش��كايتي را تنظيم كرديم، اما آن هم بي سرانجام 
ماند چراكه سودجويان با نفوذ در مراتب باالتر دولتي، 
باز هم مانع اجراي قوانين شدند. متأسفانه اين مشكلي 
است كه ساكنان حاشيه رودخانه هاي گيالن به شدت 
با آن درگير هستند و با اين رانت هايي كه وجود دارد، 

نمي توانند صدايشان را به جايي برسانند.«
   تخريب محيط زيست با فعاليت معادن

درحالي كه برداشت شن و ماسه از معادن رودخانه اي 
براي معدن داران ارزان تمام  مي ش��ود ك��ه از اين راه 
مي توانند سود زيادي را كسب كنند. بنابراين با تمام 
نيرو، سطح رودخانه ها كه با سنگ و ماسه پوشيده شده 
را خالي مي كنند. همين موضوع نيز باعث مي شود كه 
توليد مثل انواع آبزيان در اين بسترها در معرض خطر 
قرار بگيرد.  در اين راستا ساسان اكبري پور، فرمانده 
يگان محيط زيست گيالن با اشاره به اينكه پيمانكاران 

عموماً اقدام به تخريب گسترده بستر رودخانه و تغيير 
اكوسيس��تم آن مي كنند، مي گويد: »متأسفانه اين 
اقدامات چرخه توليد مثل ماهيان ارزشمند استخواني 
يا غضروفي در پايين دس��ت و ميان دست رودخانه را 
به هم مي زند و نس��ل آنها را به خطر مي اندازد. عالوه 
بر اين مشكالت، برداش��ت هاي بي رويه شن و ماسه 
بر ميزان خس��ارات س��يل هاي ويرانگر كه در نتيجه 
تخريب ديواره هاي رودخانه ها به وقوع مي پيوندند، هم 
مي افزايد.« اسماعيل ميرغضنفري، فرماندار شهرستان 
رودبار نيز در رابطه به فعاليت هاي مخرب  معادن گيالن 
مي گويد: »متأسفانه بيشترين درصد حضور معادن شن 
و ماسه كوهي و رودخانه اي و انواع سنگ ها، مربوط به 
شهرستان رودبار است و مشكالتي كه ايجاد مي كنند 
بيشتر از فوايد آنهاست.« بنابراين با توجه به گفته هاي 
مسئوالن در خصوص خس��ارات جبران ناپذيري كه 
تباني برخي از متوليان با معدن داران به طبيعت استان 
گيالن وارد مي كند، اصالح قوانين و كوتاه كردن دست 
سودجويان اولين اقدامي اس��ت كه بايد مدنظر قرار 
بگيرد.  در اين راستا جبار كوچكي نژاد، نماينده مردم 
رشت در مجلس شوراي اسالمي  مي گويد: »سفيدرود 
بارها تغيير مسير داده و برخي از رودخانه هاي استان نيز 
به عنوان مناطق ممنوعه اعالم شده اند. بنابراين انتظار 
داريم هرچه سريع تر قوانين محكمي براي جلوگيري 
از اين معضل تدوين شود و قوه قضائيه و دستگاه هاي 
نظارتي نيز با تمام قدرت براي جلوگيري از اين مشكل 
ورود پيدا كنند.« وي ادامه مي ده��د: »در خصوص 
به تاراج رفتن بستر رودخانه ها عالوه بر معدن داران، 
مس��ئوالن بخش هاي مختلفي چون منابع طبيعي، 
محيط زيست، سازمان آب و فرمانداري ها نيز مقصر 
هستند كه با استفاده از رانت، فضاي طبيعي استان را با 

مشكل مواجه كرده اند.«

دوم شهريور ماه سال 8۲ نمايندگان مجلس با اهدافي 
همچون تس��ريع در انجام امور زيربنايي، عمران و 
آباداني، رشد و توس��عه اقتصادي، سرمايه گذاري و 
افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني 
و منطق��ه اي، توليد و ص��ادرات كاالهاي صنعتي و 
تبديلي و ارائه خدمات ايجاد منطق��ه آزاد ارس در 
استان آذربايجان شرقي را تصويب كرده و يك سال 
بعد اين منطقه آغاز به كار كرد.  با وجود اينكه فعاليت 
بيش از ۳00 واحد صنعتي فعال و ۲70 واحد صنعتي 
در دس��ت احداث، امكانات و امتيازات ويژه اي براي 
فعاليت اقتصادي در اين منطقه به شمار مي رود اما 
دور شدن از اهداف اوليه موجب شد تا ارس به رونق 
و رشد اقتصادي تعيين ش��ده نرسد.  رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس در 
خصوص مشكالت موجود در اين منطقه قانونگرايي 

و بي توجهي به اجراي درست آن و زمين خواري را از 
مهم ترين مشكالت مي داند كه بايد هرچه زودتر حل 
شود. محسن خادم عرب باغي مي افزايد: »به همين 
منظور طبق هماهنگي هايي كه با گمرك انجام گرفته 
مسافران كاالهايي را مي توانند به همراه خود داشته 
باشند كه هم وزن مشخص و هم مطابق معيارهاي 
تعريف شده باشد.« وي ادامه مي دهد: »اوايل شروع 
به كار، زمين هايي با قيمت پايين به سرمايه گذاران 
واگذارشده بود كه اين مسئله سبب رشد زمين خواري 
در منطقه آزاد ارس ش��د كه براي حل اين معضل 
زمين ها را با قيمت روز در اختيار سرمايه گذاران قرار 
داديم.« بررسي ها نش��ان مي دهد در حالي كه اين 
منطقه ظرفيت بااليي در جذب گردش��گر دارد، اما 
نبود راه ارتباطي مناسب، كمبود برخي زيرساخت ها 
از جمله احداث هتل و ايجاد جش��نواره هاي فصلي 

مي تواند به رونق منطقه آزاد ارس منجر شود. 

   رشد كشت محصوالت گلخانه اي در ارس 
شرايط مناسب براي كشت انواع محصوالت كشاورزي 
در اين منطقه سبب شده تا چند سال قبل بزرگ ترين 
گلخان��ه خاورميان��ه در اي��ن منطقه احداث ش��ود.  
مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري، صنعتي ارس 
در اين خصوص مي گويد: »رونق كاشت اين محصوالت 
موجب شده در دو سال اخير نزديك به ۲0 گلخانه در 
منطقه ساخته شود و در حال حاضر بسياري متقاضي 
ايجاد گلخانه در اين منطقه باشند.« خادم عرب باغي 
مي افزاي��د: »در حال حاضر برخي كش��ورها ازجمله 
روسيه و منطقه خودمختار نخجوان، جزو بزرگ ترين 
و مهم ترين خريداران محص��والت گلخانه اي ارس به 
شمار مي روند.« وي با اشاره به وجود زمين هاي مرغوب 
و حاصلخي��ز در اين منطقه ادام��ه مي دهد: »درحال 
حاضر پنج هزار و ۳00 هكتار اراضي كشاورزي مرغوب 
در محدوده منطقه يك به مركزيت جلفا واقع شده كه 

يك هزار و 8۳8 هكتار آن در قالب دشت گرديان و بيش 
از 140 هكتار در قالب سايت گلخانه اي به بهره برداري 
رسيده است.« اين در حالي است كه بررسي ها نشان 
مي دهد عالوه بر اين زمين ها، حدود يك صد هكتار از 
اراضي كشاورزي در دشت گلفرج به صورت آزمايشي 
زير كشت رفته و بيش از يك هزار و 800 هكتار از اراضي 
تجهيز و آماده كاشت است، و 18 هزار هكتار از اراضي 
مرغوب و حاصلخيز مح��دوده قلي بيگلو نيز كه جزو 
اراضي پاياب سد خدا آفرين محسوب مي شوند مستعد 

توسعه كشاورزي و صنايع وابسته به آن هستند. 
   رزهلندي به ارس آمد 

رشد و شكوفايي كش��اورزي در منطقه ارس موجب 
شد كارشناس��ان به اين نتيجه برس��ند كه مي توان 
با توليد برخي محصوالت اقتصادي ك��ه در داخل و 
خارج مشتريان بسياري دارد رونق اين منطقه را رقم 
زد.  بررسي ها نش��ان مي دهد انحصاري بودن كشت 
برخي گياهان در خارج از كشور موجب شده تا هزينه 
بسياري بر اقتصاد داخلي دولت و مصرف كننده داشته 
باشد، درحالي كه با توليد و كشت اين محصوالت عالوه 
بر تأمين نياز داخلي و جلوگيري از خروج ارز، مي توان 
به ايجاد اشتغال كمك كرد.  در اين ميان، رز هلندي از 
جمله گل هايي به شمار آمده كه طرفداران بسياري 
دارد، با اين وجود اختصاري بودن توليد آن در جهان و 
برخي مناطق كشور سبب شده تا قيمت بااليي داشته 
و با توجه به كيفيت آن تا شاخه اي 15هزار تومان به 
فروش برس��د.  از آنجايي كه استان هاي كوهستاني 
به دليل شرايط خاص آب و هوايي )اختالف ارتفاع از 
سطح دريا و اختالف درجه حرارت شب و روز( مي تواند 
به يكي از قطب هاي توليد گل رز شاخه بريده با كيفيت 
تبديل شود، لذا اين ويژگي موجب شد تا كارشناسان 
جهاد كشاورزي منطقه ارس به فكر ايجاد اولين گلخانه 
هيدروپونيك توليد گل رز شاخه بريده پايه هلندي در 
مجتمع گلخانه اي 140 هكتاري ارس بيفتند.  مدير 
اموركشاورزي سازمان منطقه آزاد ارس در اين خصوص 
به جوان مي گويد: »ويژگي مناسب اين منطقه براي 
كشاورزي، خصوصاً توليد گل رز هلندي موجب شد تا 
چندي قبل احداث گلخانه اي به مساحت140 هكتار 
در دستور كار قرار بگيرد.« محسن شيخلو با اشاره به 
سرمايه گذاري بالغ بر ۶0 ميليارد ريالي براي احداث اين 
واحد گلخانه مي افزايد: »از اين ميزان ۲8ميليارد ريال 
آن با كمك سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان  شرقي 
و از طريق تسهيالت بانكي تأمين شده است.«  وي با 
اشاره به كاشت 78 هزار پايه گل رز، از10 نوع متفاوت 
در اين گلخانه، ادامه مي دهد: »طبق پيش بيني ها در فاز 
اول اين واحد، يك و نيم ميليون شاخه گل رز توليد و به 

بازارهاي داخلي و خارجي عرضه خواهد شد.«
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بارش هاي كم و خشكسالي هاي دهه هاي اخير باعث شد تا مردم و مسئوالن 
آگاه شوند كه مشكل كم آبي در ايران بسيار جدي است و بايد راهكارهاي 
عملي تري را در پيش بگيرند تا كم ترين هدر رفت آب را داشته باشند. در اين 
ميان از جمله راه هايي كه مي تواند خشكسالي ها را با توجه به شرايط اقليمي 
خشك و نيمه خشك ايران مديريت و آب مناطقي كه تا ديروز به عنوان 
پرآب ترين نقاط مطرح بوده و حاال دچار مشكل شده اند را تأمين كند و به 
حفاظت از خاك بپردازد، آبخيزداري است.  به گفته كارشناسان، آبخيزداري 
يكي از شيوه هاي نوين حفاظت آب و خاك است كه با مهار و پخش سيالب ها، 
باعث كنترل آنه�ا و نفوذ آب به داخل س�فره هاي زيرزميني مي ش�ود. 

    
مطالعه اقليم هاي مختلف نشان مي دهد يكي از ويژگي هاي سرزمين هاي 
خش��كي مثل ايران، دارا بودن زيس��ت  بوم هاي ناپايدار است كه درصورت 
خسارت ديدن،  احياي آنها بسيار دشوار است.  بهره برداري از اين گونه زمين ها، 
در دوره هاي خشكسالي، همانند دوره هاي فراواني رطوبت، نتايج مصيبت باري 
براي گياهان، جانوران، خاك و ساكنان به همراه دارد كه با توجه به شرايط 
اقليمي ايران، پيش بيني مي شود تا ۲0 سال آينده كشور ما نه تنها مرحله تنش 
و فشار ناشي از كم آبي را تجربه مي كند بلكه با كاهش سرانه آب شديدتر هم 
روبرو مي شود.  زماني كه از مديريت منابع طبيعي و كشاورزي صحبت به ميان 
مي آيد، نبايد فراموش كرد كه بهره برداري هماهنگ و قانونمند از اين عرصه ها 
مشروط بر آن است كه منابع آب و خاك به خوبي حفظ شده و سير منفي 
نداشته باشند. آبخيزداري از نظر برنامه ريزي، يكي از جديدترين روش هايي به 
شمار مي آيد كه بر اساس نگرش و برنامه ريزي سيستمي و تكاملي، انجام شده 

و از ويژگي هايي چون جامع نگري و دورانديشي برخوردار است. 
   نيمي از ايران سيل خيز است

بر اساس آمارها حدود ۹1 ميليون هكتار از عرصه هاي حوزه هاي آبخيز كه 
تقريبا 55 درصد از سطح كل كشور را دربر مي گيرد، سيل خيز است كه اين 
عرصه ها در توليد روان آب س��طحي نقش دارند به طوري كه ساالنه بيش از 
۲۲ ميليارد متر مكعب روان آب مستقيم و سريع توليد مي كنند كه در تشديد 
فرسايش و ايجاد سيالب هاي مخرب مؤثر بوده و در شرايط موجود حدود 4۲ 
ميليون هكتار از سطح كشور داراي شدت سيل خيزي متوسط تا خيلي زياد 
است.  گزارش ها نشان مي دهند به دليل تخريب جنگل ها و مراتع، ساخت و 
سازهاي بي رويه، فرسايش آبي در سطح كشور طي سه دهه اخير روند افزايشي 
داشته است.  در همين راستا اگر به آمار و ارقام رجوع كنيم مشخص مي شود 
اين اتفاقات در سطحي معادل 1۲5 ميليون هكتار كه 7۶ درصد كل كشور را 
دربر مي گيرد، رخ داده كه خارج از مدت طبيعي آن اس��ت و به دليل تشديد 
فرسايش خاك و افزايش سيل خيزي، ميزان رسوب دهي حوزه هاي آبخيز روند 

افزايشي داشته و معادل ۲۳۶ ميليون متر مكعب در سال برآورد شده است. 
   ويراني در بي اطالعي

اگر آبخيزداري را بهره گيري از مجموعه گسترده دانش و تجربه در راه يافتن 
راه هاي پيش��گيري و رويارويي با فرسايش خاك و س��يالب هاي مخرب و 
همچنين تقويت پوشش گياهي و منابع طبيعي و كشاورزي تعريف كنيم، 
آن وقت مي توان گفت كه با اين روش مي توان از سرمايه گذاري هاي هنگفت 
مالي در منابع اقتصادي كشور بهره برداري كامل كرد.  متأسفانه امروزه در اثر 
عدم اطالع از روش هاي بهره برداري صحيح، جنگل ها و مراتع س��ر سبز به 
بيابان هاي بي آب و علف بدل مي شوند. اين در حالي است كه بعضي افراد هم 
به دنبال كسب درآمد بيشتر اقدام به شخم زدن اين اراضي جهت كشت ديم 
مي كنند كه خود زمينه را جهت فرسايش و تخريب بيشتر زمين فراهم مي كند.  
اما با انجام عمليات آبخيزداري و احياي پوشش گياهي شرايط دوباره جهت 
بهره برداري با مديريت صحيح فراهم مي گردد. بايد دانست كه در اين مرحله 
نيز چنانچه بدون توجه به نكات فني بهره برداري صورت گيرد، امكان تخريب و 

بيابانزايي وجود دارد و سرمايه و بودجه صرف شده به هدر خواهد رفت.

 باران رحمت آسمان
عذاب و زحمت زمين

تا پيش از اين، هر سال در فصل سرد با اوج گرفتن ميزان آلودگي هوا و 
افزايش ميزان ذرات معلقي كه راه نفس را مي بست، مردم دست به دامان 
آسمان مي شدند تا با بارش سخاوتش، آسمان و زمين را بشويد و پاكي و 
لطافت را به مردم ارزاني كند. حاال اما چند سالي است كه به لطف هزاران 
عامل آالينده انساني و غيرانساني كه هوا و آب و خاك را نشانه گرفته است، 
قطره هاي باران هم به ذرات اسيدي آغشته شده و بر سر اهالي مي بارد.

     
باراني كه چند روز پيش در دامنه رشته كوه البرز و بر سر ساكنان استان البرز 
باريد به جاي لطافت، قطره هاي اسيدي را نصيب اهالي اين استان كرد و زنگ 
خطر احتمال ابتال به بيماري هاي تنفسي و ريوي را در اين منطقه به صدا 
درآورد. اين در حالي است كه استان البرز از ديرباز به دليل موقعيت خاص 
جغرافيايي همواره جزو مناطق پربارش و به عنوان منطقه اي سرسبز و خوش 
آب و هوا محسوب مي شده اما حاال چند سالي است كه به لطف صنعتي شدن 
اين منطقه، افزايش جمعيت و توسعه و پراكندگي جغرافيايي، اين استان 
نوپا خيلي زودتر از چيزي كه انتظار مي رفت در دسته مناطق آلوده كشور 
جا گرفته است. انتشار اخباري مبني بر احتمال اسيدي بودن بارش هاي 
چند روز پيش در استان حقيقت تلخي است كه اين ادعا را به روشني اثبات 
مي كند.  حاال اداره هواشناسي اين استان در خصوص افزايش آالينده هاي 
جوي در اين استان صنعتي و پرجمعيت هشدار مي دهد و از مردم مي خواهد 
براي در امان ماندن از اثرات نامطلوب بارش باران اسيدي تا حد امكان در 
خانه بمانند تا شايد اين بار، باد به كمك باران بيايد و با جابجايي ذرات آالينده 
معلق، لطافت را به باران برگرداند.  از آنجا كه وزش باد براي پاك شدن هوا از 
جمله راهكارهاي طبيعي است كه به طور موقت مي تواند سبب تلطيف هوا 
شود، نمي توان به اخبار اداره هواشناسي مبني بر پيش بيني احتمال وزش 
باد براي رهايي از آلودگي هواي اين روزهاي البرز هم دلخوش بود چراكه 
بنابه گفته كارشناسان وزش باد با برهم زدن وارونگي هوا موقتاً سبب كاهش 
آلودگي يك نقطه مي شود حال آنكه تنها ذرات را جابجا مي كند. از اين رو 
بايد براي رفع اين مشكل فكر اساسي كرد و به وزيدن باد و بارش برف و باران 
براي پاك شدن هوا دلخوش نبود.   هر چند بنا به آخرين بررسي هاي انجام 
شده و آخرين اظهارات مسئوالن اداره كل هواشناسي استان البرز وزش باد 

هم از غلظت آالينده هاي هواي اين روزهاي البرز نمي كاهد! 
در حالي كه انتظار مي رود با تداوم بارش ها و البته تعطيلي ادارات و مدارس 
در شهرهاي استان از جمله كرج به مرور ميزان آلودگي ها كاهش يابد اما 
گويا به رغم افزايش وزش باد و همچنين بارش هاي پراكنده آلودگي هوا در 
شهرهاي مختلف استان از جمله كالنشهر كرج همپاي بارش باران تا آخر 
هفته جاري ادامه دارد و احتمال افزايش آالينده هاي جوي و غبار و گرد و 
خاك و همچنين بارش هاي اسيدي به قوت خود باقي است.  با اين حساب 
ديگر پديده هاي طبيعي چون باد و باران هم از بس اين ذرات آالينده لجوج 

برنمي آيد و بايد به حال اين وضعيت فكري اساسي كرد. 

تباني مسئوالن و معدن داران، محيط زيست گيالن را به نابودي مي كشاند
نماينده مردم رشت در مجلس: معدن داران با رانت هايي كه در دستگاه هاي دولتي دارند، فعاليت هاي سودجويانه خود را تضمين مي كنند

احداث اولين گلخانه هيدروپونيك توليد گل رزهلندي در ارس
وجود بيش از يك هزار و ۸۰۰ هكتار اراضي آماده كاشت، منطقه ارس را به بزرگ ترين قطب كشاورزي تبديل كرده است

در حالي كه هدف از ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كشور تبادالت اقتصادي 
و صادرات كاالهاي توليدي است اما بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر اين 
مناطق از اهداف خود دور مانده و جز در موارد انگشت شماري، مابقي به محلي 
براي واردات كاالهاي لوكس و مصرفي تبديل شده است.  در اين ميان منطقه آزاد 

تجاري ارس در آذربايجان شرقي از جمله مناطقي به شمار مي رود كه در چند سال 
اخير عالوه بر واردات سعي دارد تا در زمينه توليدات برخي محصوالت وارداتي 
نيز قدم هاي مؤثري بردارد كه به عنوان نمون�ه مي توان به ايجاد اولين گلخانه 
هيدروپونيك توليد گل رز شاخه بريده پايه هلندي در اين منطقه اشاره كرد. 

مريم احمدي محمدرضا هاديلو

كاخ آپاداناي شوش     ايران زيبا
در استان خوزستان 
قصر زمستاني شاهان هخامنشي بوده است. اين كاخ 
به دستور داريوش بزرگ پادشاه هخامنشي در حدود 
سال هاي 515_5۲1 پيش از ميالد در شوش روي 
آثار و بقاياي عيالمي بنا نهاد شد. ديوارهاي كاخ از 
خشت و ستون هاي آن از جنس سنگ است.  كاخ 
داريوش واحدهاي مختلفي از جمل��ه تاالر بار عام، 
حرمسرا، دروازه و كاخ پذيرايي و همچنين سه حياط 
مركزي دارد. ديوارهاي داخل��ي كاخ با آجر لعابدار 
منقوش با طرح هاي سپاه جاويدان، شير بالدار و نقش 
گل نيلوفر آبي مزين بوده اند كه بقاياي به جاي مانده 
آنها در موزه هاي خارجي و داخلي نگهداري مي شوند.  

از تمامي مجموعه كاخ 110 اتاق و تاالر مكش��وف 
گرديده است. شش حياط كه س��ه تاي آنها بسيار 
بزرگ دور يك محور شرقي و غربي قرار گرفته اند، در 
داخل مجموعه كاخ ها وجود داشته اند كه به وسيله 
يك راهروي بزرگ به بخش شمالي مربوط مي گرديده 
است. سه حياط كوچكتر در بخش شمالي مجموعه 
كاخ قرار داشته اند. اتاق ها و ساختمان هاي مختلف 
كاخ به وسيله اين حياط ها روشنايي گرفته و تهويه 
مي ش��دند.  در س��ال 1880 ميالدي، يك گروه از 
باستان شناسان فرانسوي اين كاخ را از دل خاك بيرون 
كشيدند و ستون ها و سرستون هاي كاخ را با اره بريدند 
و به فرانسه منتقل كردند و امروزه در شوش، فقط چند 

زيرستون وجود دارد.

كاخ آپاداناي شوش، تاريخ ايران در لوور فرانسه

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

 كاهش آلودگي ناشي از گوگرد 
در منطقه پارس جنوبي  

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي     بوشهر 
پارس جنوب�ي از كاه�ش ۹۰ درصدي 
آلودگ�ي ناش�ي از گوگ�رد در منطق�ه پ�ارس جنوبي خب�ر داد. 
مهدي يوسفي گفت: امس��ال با تمركز بر صيانت از محيط زيست، نظارت و 
كنترل بر خروجي و تصفيه پساب فاضالب پتروشيمي و پااليشگاه هاي منطقه 
پارس جنوبي تشديد شده است.  وي افزود: براساس يك برنامه مدون سه ساله 
در فاز نخست خروجي پساب واحدهاي صنعتي بزرگ منطقه پارس جنوبي به 
دريا با جديت كنترل و نظارت مي شود و اين طرح تا بهبود پساب فاضالب ها در 
منطقه ادامه دارد.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي ادامه 
داد: هم اكنون يك مركز آنالين در منطقه پارس جنوبي وظيفه كنترل و پايش 
پساب ها را برعهده دارد و در آينده نزديك شش ايستگاه ديگر راه اندازي مي شود.  
يوسفي تصريح كرد:  به منظور پايش كيفيت هواي منطقه پارس جنوبي ۲0 
پارامتر كيفي مؤثر تعيين و تدوين شده و به طور مداوم كيفيت هواي منطقه 
توسط يك مركز هواشناسي كنترل و پايش مي ش��ود.  وي با اشاره به اينكه 
مديريت پسماند فاضالب ها در سال هاي گذشته تأكيد كرد: مجتمع مديريت 
پسماندهاي صنعتي خطرناك و غيرخطرناك و اصالح و تكميل واحدهاي 
تصفيه پساب فاضالب شركت هاي مستقر در منطقه پارس جنوبي ايجاد شد.

شهرسالمت شيراز با مشاركت بين المللي 
طراحي مي شود

با پيگيري هاي مجري پروژه شهر سالمت     فارس
شيراز، طراحان طراز اول دنيا با بهره گيري 
از تكنولوژي هاي جديد در طراحي اين شهر مشاركت خواهند كرد. 
 يداهلل رحماني معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس 
با عنوان كردن مطلب فوق در جلسه كارگروه شهر گردشگري سالمت شيراز، 
گفت: استفاده از طراحان طراز اول بين المللي با هدف استفاده حداكثري از 
فضاي موجود و بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد دنيا و آماده سازي شهر 
سالمت براي پذيرش و اقامت گردشگران سالمت انجام مي شود.  وي ادامه داد: 
شهر سالمت فارس، بزرگ ترين پروژه سرمايه گذاري بخش خصوصي استان 
است كه بايد براي ايجاد و فعال سازي آن حداكثر استفاده از توانمندي هاي 
طراحان داخلي و خارجي انجام شود.  رحماني با بيان اينكه برآورد حداقلي 
براي تأمين زيرساخت ها و تسريع در آغاز فعاليت هاي اجرايي شهر سالمت 
حدود 10 ميليارد تومان است، گفت: برگزاري جلسات مستمر براي اين پروژه 
با هدف همكاري تمام اداره ها و نهادها و سازمان ها در فراهم شدن بسترهاي 
الزم و آغاز كار با پشتوانه مناسب توسط مجري است.  معاون استانداري فارس 
با اشاره به تداوم پيگيري ها براي حل و فصل مشكالت مرتبط با معارضين اين 
پروژه، افزود: شرايط بهتري براي مجري اين طرح فراهم شده است و اين روند 

بايد ادامه پيدا كند تا سريع تر شاهد اجرا و بهره برداري از آن باشيم. 


