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محيطزيست مازندران
اسير بهانههاي مديرانش

اگر تا چند س�ال پيش نام مازندران سرس�بزي و زيبايي و لطافت
را در اذه�ان تداعي ميكرد ،حاال با ش�نيدن نام اين اس�تان فقط
بايد ب�ه درده�ا و مش�كالت و گرفتاريهاي فك�ر ك�رد .از نفوذ
سيلآس�اي ش�يرابهها و پس�ماندهاي بيمارس�تاني و عفوني به
زمينهاي حاصلخيزش گرفته تا حذف تدريجي گونههاي زيستي
و جانوري و خشك ش�دن تاالبها و جان دادن درياي نيلگونش.

براساس گزارشها در نيمقرن اخير جنگلهاي مازندران از  3/5ميليون
هكتار به  2ميليون هكتار كاهش يافتهاند .البته تاالبهاي استان هم
از وضعيت خوبي برخوردار نيس��تند .تاالب بينالمللي فريدونكنار با
بيش از  ۵هزار هكتار وس��عت يكي از تاالبهاي مهم ايران محس��وب
ميشود كه  ۵س��ال قبل در فهرس��ت تاالبهاي بينالمللي جهان در
سايت رامسر به ثبت رس��يده و موردپذيرش مجامع جهاني واقع شد.
فريدونكنار هرس��اله پذيراي هزاران پرنده مهاجر از نوع چنگر ،انواع
مرغابي ،حواصيل ،كش��يم و قو و ديگر پرندگان اس��ت .عالوه بر درنا،
چنگر ،خوتكا ،اردك سرسفيد ،اردك بلوطي ،قو ،غاز ،باكالن ،كشيمها،
حواصيلها ،اگرتها ،پرس��توهاي دريايي ،سليمها و كاكاييها با طي
هزاران كيلومتر از نواحي سردسير شمالي به تاالبهاي استان مهاجرت
كرده و نيمي از سال را در اين مكان ميگذارنند اما اين تاالب در معرض
خشكي قرار دارد.
از طرف ديگر تاالب ميانكاله هم روزگار سختي را سپري ميكند .البته
مسئوالن منطقه معتقدند اين مكان بايد با كمك جوامع بومي و محلي
ساماندهي شود و مسئله گردش��گري در اولويت قرار گيرد .همچنين
در ميانكاله يك مرك��ز تحققي و علمي براي گوش��تخواران و پايش
الكترونيك و توسعه و تجهيز شبكه اطفاي حريق احداث شود .اما همه
اينها در حد حرف است و با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشود.
بيتوجهي به ظرفيت  20ميليون مسافر
حاال وقتي قدم به مازندران و بخصوص جنگل و دشتهايش ميگذاري
ديگر احتياج به تيز كردن گوشهايت نيست همينكه در منطقه باشي
صداي شليكهاي دور و نزديك ش��نيده ميشود ،صدايي كه در همه
فصلها يكي از آواهايي است كه صداي پرندگان مهاجر در البهالي آن
گم ميشود .هرساله تعداد زيادي شكارچي در استان بهصورت مجاز
و غيرمجاز به شكار پرندگان مشغول ميشوند .شكاري كه حاال نه تنها
تعداد پرندگان بومي را به شدت كاهش داده بلكه پرندگان مهاجر را هم
در تورها و دامها ماندگار كرده است.
هرچند محيطزيست ادعا ميكند كه در تالش اس��ت تا اين شكارها
آسيبي به محيطزيست و تنوع زيستي مازندران وارد نكند و اكوسيستم
به خطر نيفتد اما صدور پروانه شكار براي شكارچيان يك بام و دو هواي
اين سازمان را نمايان ميسازد .تمام مشكالت مازندران قابل حل است
به ش��رطي كه بهانهها خريدار نداشته باش��ند .مث ً
ال آوردن بهانه براي
جمعآوري زباله به دليل حجم زياد مسافر در استان ،بهانهاي است كه
شهرداريها براي فرار از مديريت پسماند ميگيرند ،زيرا شهرداريها
با دريافت عوارض قانون��ي از مهمانپذيرها و مراك��ز رفاهي و تفريحي
ميتوانند براي خدمات پسماند استفاده كنند.
اگر مسئوالن محيطزيس��ت بازخواست ش��وند ،حتماً آنها هم از زير
مجموعه خود ب��راي بس��ياري از معضالت توضي��ح ميخواهند .چرا
رودخانهها از آلودگي ،ساخت و ساز غيرمجاز و برداشت بيرويه شن و
ماسه لطمه ديدهاند؟ چرا جنگلها طي سالهاي اخير از بين رفتهاند؟
از آنجا كه  22درص��د از خاك  24هزار كيلومت��ري مازندران ،متعلق
به منابع محيطزيس��تي اس��ت ،نميتوان به مباحث زيستمحيطي
بيتفاوت بود .از سوي ديگر حضور  20ميليون گردشگر در طول سال
در مازندران ،يك فرصت قابل مالحظه براي اين استان است ،اما بدون
توجه جدي به مس��ائل و گرفتاريهاي زيستمحيطي ،با چالشهاي
بزرگي روبهروست كه تمام مباحث را زير سؤال ميبرد.

سرانه جنگل هر زنجاني
كمتر از هزار متراست

براساس آخرين گزارش فائو متوسط
زنجان
سرانه جنگل براي هر ايراني يكهزا ر و
 700متر ك�ه اين رقم در اس�تان زنج�ان با احتس�اب جنگلهاي
دستكاشت كمتر از يكهزار متر ثبت شده است.

رئيس اداره جنگل كاري منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان زنجان با
اعالم اين خبر گفت :استان زنجان از نظر تقسيمات اكولوژيكي در ناحيه
ايراني – توراني قرار دارد كه آب و هواي مناطق كوهس��تاني آن سرد و
در دشتهاي بياباني گرم و خشك است .مجيد معاني افزود :بنه ،بادام
و ارس از گونههاي اصلي مناطق كوهس��تاني گز و تاغ ،قيچ و اس��كنيل
از گونههاي دشت ناحيه ايراني – توراني محس��وب ميشوند .به گفته
معاني 69 ،درصد رويشگاه كشور در ناحيه ايراني – توراني واقع شده كه
شامل استان زنجان نيز ميشود و اين بسيار حائز اهميت است .وي ،كل
مساحت پوششهاي چوبي استان زنجان را شامل جنگلها ،درختچهاي
و اراضي جنگلي خيلي تنگ برش��مرد و ادامه داد :مساحت جنگلهاي
اس��تان 65هزار و  294هزار هكتار اس��ت كه بيش از  85درصد آن در
پوشش جنگلي تنگ قرار دارند .رئيس اداره جنگل كاري منابع طبيعي و
آبخيزداري استان زنجان گفت :مهمترين جنگلها از نظر وسعت پراكنش
در استان جنگلهاي ارس (56درصد) و پسته وحشي (26درصد) است.
معاني افزود :شهرس��تان طارم حدود  74درصد و شهرستان زنجان نيز
حدود 17درصد از جنگلهاي استان زنجان را به خود اختصاص دادهاند.

صادرات 95درصد نفت خام كشور
از جزيره خارگ

شركت پايانههاي نفتي خارگ آخرين
بوشهر
حلقه از زنجيره توليد درحوزه انرژي و
متولي صادرات بي�ش از  95درصد نفت خام كش�ور و  100درصد
ميعانات گازي است.

مديرعامل ش��ركت پايانههاي نفتي ايران با اعالم اي��ن خبر گفت :در
نشست كميسيون انرژي مجلس در جزيره خارگ اظهار داشت :شركت
پايانههاي نفتي ايران نقش و مسئوليت بسيار مهمي در حوزه صادرات
نفت و ميعانات گازي و ديگر مشتقات آن در نقاط مختلف كشور دارد.
سيد پيروز موسوي افزود :شركت پايانههاي نفتي خارگ در همه زمينهها
از جمله اس��كلهها ،مخازن ،خطوط لوله جرياني (زيردريا و خش��كي)
زيرساختهاي الزم را فراهم كرده كه اين مهم در پايداري صادرات نفت
در اين جزيره نقش شاياني ايفا كرده است .مديرعامل شركت پايانههاي
نفتي ايران ،به روند عادي صادرات نفت اشاره كرد و ادامه داد :توانمندي
پهلوگيري نفتكشها در خارگ بهگونهاي است كه همزمان چند نفتكش
براي بارگيري پهلو ميگيرند كه اين مهم در  23ارديبهشت امسال در
جزيره خارگ شش نفتكش به طور همزمان براي صادرات پهلو گرفتند.
موسوي گفت :در پايانه نفتي خارگ ،شركت پايانههاي نفتي مسئوليت
ذخيره سازي ،دريافت و صادرات و اندازهگيري را برعهده دارد و در پايانه
نفتي نكا  ١٠٠درصد نفت خام ،در عسلويه  ۱۰۰درصد ميعانات گازي
و در پايانه عملياتي ماشهر خدمات دريايي و كشتيراني پايانه ماهشهر
برعهده اين شركت است .وي با بيان اينكه نگراني از بابت بودجه از محل
صادرات نفت وجود ندارد ،افزود :نفت به قيمت مناسب  60تا  65دالر
رسيده و هيچ گونه نگراني در تأمين بودجه وجود ندارد.
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رفع محروميتهايكردستان با اجراي 7هزار پروژه سپاه
احداث مدرسه ،ساخت و تكميل خانه ايتام ،راه روستايي ،كمك به مرمت و بازسازي مساجد و احداث پل روستايي از جمله اقدامات سپاه است
گزارش يك

محمدرضا سوري

احسان رسولی | تسنیم

وجود برخي محروميتها و مشكالت در اس�تانهاي مختلف كشور از جمله
داليلياستكهسببشدهسپاهپاسدارانانقالباسالميوزيرمجموعههايآن
درسالهاياخيراقداماتخوبي برايرفعاينمشكالتانجامدهند .دراينميان
كردستان از جمله استانهايي به شمار ميرود كه از لحاظ وجود محدوديتها

كاس��تيها و كمبودهاي زيرساختي دركردستان
موجب ش��ده اس��ت برخي از مناطق اين استان با
مشكالت ريز و درشتي مواجه شود؛ موضوعي كه
به شدت ميطلبد براي رفع آن اقدام اساسي صورت
گيرد .فرمانده سپاه بيتالمقدس كردستان با اشاره
به اينكه برخي مشكالت موجب شده تا اين استان
از بعضي مناطق كشوركمتوسعهتر باشد ،ميگويد:
«براي رفع اين مشكالت نياز است اقدامات جهادي
و گفتمان مشاركتي در دستور كار قرار گيرد ».سردار
محمدحس��ين رجبي ميافزايد «:طبق آمارهاي
مسئوالن دولت ،در استان كردستان يكهزار و 750
روستاي آباد داريم كه از اين آمار تعداد  900روستا
از جمله روستاهاي برخوردار هستند».
وي ادامه ميدهد «:وجود برخي محروميتها در
حوزههاي سالمت ،فرهنگي ،عمراني و ...ميطلبد
براي رفع آنها اقدامات جدي صورت گيرد؛مسئلهاي
كه از چند سال قبل به طور ويژه در دستور كار سپاه
استان و مجموعههاي آن قرار گرفت».

و مشكالت زيرساختي دچار كاستيهاي بس�ياري بوده است؛ مسئلهاي كه
موجب شده تا رفع مشكالت از اولويت سپاه در آنجا باشد؛ موضوعي كه باعث
شده است تا مشاور عالي فرمانده كل سپاه پاسداران اعالم كند «:در طول سه
سالگذشتهحدود ۷هزارپروژهمحروميتزداييدركردستاناجراشدهاست».

 ۹۵۸پروژه عمراني محروميتزدايي
برنامه ويژه س��پاه خصوصاً س��پاه بيتالمقدس
كردستان براي رفع محروميتهاي موجود در اين
استان مرزي كشور سبب شد اقدامات قابل توجهي
در اين منطقه انجام گيرد .بهمن سال گذشته بود
كه مراسم افتتاح سراس��ري  958پروژه عمراني و
آيين اهداي جهيزيه به  157نوعروس توسط سپاه
بيتالمقدس كردستان از محل اعتبارات قرارگاه
حمزه سيدالشهداي نيروي زميني سپاه در بنياد
حفظ ،نشر و آثار دفاع مقدس سنندج برگزار شد.
فرمانده سپاه بيتالمقدس كردستان در خصوص
اقدامات��ي كه در اين اس��تان انجام گرفته اس��ت،
ميگويد« :از جمله برنامههاي عمراني مردم ياري
و محروميتزدايي كه از س��ال  1388تا  1394در
كردستان اجرا شده است ميتوان به احداث كامل
مدرسه ،ساخت و تكميل غسالخانه ،خانه ايتام ،راه
روستايي ،احداث مسجد ،كمك به مرمت و بازسازي
مسجد ،احداث پل روس��تايي ،احداث و كمك به

تجاريسازي توليد غذاي زنده آبزيان درآذربايجانغربي
آذربايجان غربي

مدير شيالت و آبزيان آذربايجانغربي از تجاريسازي توليد غذاي
زنده آبزي�ان در اس�تخرهاي خاك�ي آذربايجانغرب�ي خبرداد.

معصوم فصيح با بيان اينكه آبزي پروري در آذربايجانغربي رشد خوبي داشته ،گفت :با توجه به وابستگي
صنعت آبزي پروري از جمله پرورش ميگو به سيست آرتميا و واردات غذاي زنده به كشور ،رويكرد پرورش
در استخرهاي خاكي در استان با جديت دنبال ميشود .وي با اشاره به اينكه پرورش ماهي در قفس از
طرحهاي موفق آبزي پروري به شمار ميرود ،افزود :سازمان شيالت ايران به عنوان متولي آبزي پروري با
سياستگذاري علمي و مسئوالنه و با اجراي برنامههاي راهبردي از پتانسيلهاي بالقوه در مسير توسعه
پايدار بهرهبرداري كرده و با اجراي پروژههاي مختلف نسبت به شناسايي و پتانسيليابي مناطق مستعد
به منظور توليد آرتميا در استخر خاكي اقدام ميكند .مدير شيالت و آبزيان آذربايجانغربي ادامه داد :اين
مجتمع با سرمايهگذاري سازمان شيالت ايران و با هدف پرورش ماهيان گرمابي در سال  74در دشت
فسندوز واقع در ضلع جنوبي درياچه اروميه احداث و در سال  76فاز اول آن به بهرهبرداري رسيد.

مرمت خانه عالم ،احداث سرويس بهداشتي ،احداث
مجموعه ورزشي ،آسفالت و جدولكشي روستايي،
كمك به احداث مسجد بين راهي ،تكميل مساجد
طرح زكات ،احداث كتابخانه ،تقويت حوزه علميه،
احداث پل ،آبرساني روستايي ،فاضالب روستايي و
كمك به احداث حسينيه ،كمك به ساخت مدرسه
شبانه و تعهدات قرارگاه به روستا از جمله طرحهايي
است كه سپاه بيتالمقدس كردستان در مدت ياد
شده در راستاي كمك به محروميتزدايي استان
انجام داده است ».س��ردار رجبي ميافزايد «:سپاه
بيتالمقدس كردستان در سال  95نيز برنامههاي
عمراني و محروميتزدايي خود را كه شامل كمك
به احداث مسجد ،كمك به احداث خانه عالم ،احداث
پل بتني ،احداث س��رويس بهداش��تي ،كمك به
احداث آبرساني روستايي ،احداث غسالخانه ،احداث
خانه محروم و احداث راه روستايي است با اعتبار110
ميليارد و  790ميليون ري��ال در قالب  758پروژه
دنبال و اجرايي كرد ».وي بيان ميكند«:در س��ال

 96نيز  200پروژه محروميتزدايي توسط بسيج
سازندگي سپاه بيتالمقدس كردستان در سطح
مناطق محروم استان اجرا ش��د ».به گفته وي ،از
ديگر اقدامات بهداشتي و درماني محروميتزدايي
سپاه بيتالمقدس استان كردستان از سال 1388
تا كنون ميتوان به استقرار بيمارستان صحرايي،
بيمارس��تان ثابت و تك تخصصي ،اعزام تيمهاي
بهداشتي و درماني به مناطق محروم و برپايي چادر
س�لامت اش��اره كرد .اين درحالي است كه سپاه
بيتالمقدس كردستان در س��ال  95نيز اقدامات
مهمي در زمينه رفع محروميتها انجام داد.
فرمانده س��پاه بيتالمق��دس كردس��تان در باره
اقدامات��ي كه طي س��ال  95در اين اس��تان انجام
گرفته است ،ميگويد« :انجام  3هزار و  70پروژه با
اعتباري بالغ بر 61ميليارد و 919ميليون و250هزار
تومان كه شامل  837پروژه سازندگي 497 ،پروژه
اردوهاي جهادي و  93پ��روژه نهم دي و صالحين
ميباشد از جمله اين اقدامات است ».سردار رجبي
با بيان اينكه انجام  503پروژه با اعتبار بيش از 20
ميليارد توم��ان از ديگر اقدامات در ح��ال اجراي
سپاه بيتالمقدس استان است ،ميافزايد«:احداث
 11مدرسه 86 ،غسالخانه ،هش��ت خانه ايتام29 ،
مسجد 225 ،موردكمك به ساخت مسجد ،مرمت،
بهسازي و بازسازي يكهزار و  346مسجد ،احداث
 64خانه عالم ،مرمت و تقوي��ت پنج حوز ه علميه،
احداث 23مجموعه ورزشي  ،پنج كتابخانه 36 ،پل
و آبرساني به  42روستا از ديگر پروژههاي انجام شده
توسط سپاه بيتالمقدس در سطح استان كردستان
اس��ت ».وي ،برپايي  26بيمارستان صحرايي28 ،
بيمارس��تان ثابت و تخصصي ،اعزام يكهزار و 102
تيمبهداشتي ،برپايي  394چادر سالمت را از جمله
اقدامات انجام ش��ده در حوزه بهداش��ت و درمان و
محروميتزداي��ي اعالم ميكن��د و ادامه ميدهد:
«به طور كلي  327ه��زار و  878نفر از اين خدمات
بهرهمند شدهاند .همچنين به يك ميليون و 220
هزار و  165نفر نيز خدمات ارائه شده است».
اجراي 7هزار پروژه محروميتزدايي
نگاهيبهآمارهايموجوددرزمينهرفعمحروميتها
در استان كردستان نشان ميدهد سپاه پاسداران در
زمينه رفع مش��كالت در اين منطقه اقدامات قابل
توجهي انجام داده است .مشاور عالي فرمانده كل
سپاه پاس��داران در اينباره ميگويد «:در طول سه
سال گذشته حدود  ۷هزار پروژه محروميتزدايي
در كردس��تان اجرا ش��ده است ».س��ردار حسين
دقيقي ميافزايد«:در كنار دفاع از تماميت ارضي
و ارزشهاي نظام ،رفع محروميتها در كل كشور
از جمله وظايفي است كه س��پاه سعي دارد به نحو
احسن دراين زمينه گام اساسي بردارد».

راهاندازي  22كارگاه اشتغال در زندانهای اردبيل
اردبيل

در حال حاض�ر  22كارگاه اش�تغالزا در زندانهاي اس�تان اردبيل
راهان�دازي ش�ده تا فرص�ت كار ب�راي مددجوي�ان فراه�مآيد.

مديركل امور زندانهاي استان اردبيل با اعالم اين خبر گفت :با هدف جلوگيري از توليد جرم و بزه
در جامعه براي زندانياني كه از زندان آزاد ميشوند سعي ميكنيم تا حرفهآموزي و مهارتآموزي را
در اولويت قرار دهيم تا آنها بعد از سپري شدن دوران محكوميت با ورود به بازار كار فرصت اشتغال
پيدا كنند .فتحي اف��زود :در زندان اردبيل فضاي��ي را فراهم كرديم تا ب��راي  50درصد محكومان
فرصت اشتغال در كارگاهها و مجموعههاي توليدي فراهم آيد كه در اين ارتباط بيش از  3هزار و 60
گواهينامه فني و حرفهاي براي مددجويان صادر شده است .وي ادامه داد :با توجه به تأكيد استاندار
اردبيل در ايجاد اشتغال  20هزار نفري در استان در سالجاري ما نيز تعهد اشتغال  600نفر را در حوزه
توليد تابلوفرش و محصوالت صنايع دستي داديم كه اميدواريم با شرايط فراهم شده بتوانيم در اين
باب در اشتغال مددجويان زندان موفق عمل كنيم.

كاهش 70درصدي ريزگردهاي درياچه اروميه با كاشت درختچه

دو س�ال پي�ش
گزارش2
خبري منتشر شد
محمدرضا هاديلو
مبني بر اينكه طي
يك پروژه در  3روستاي اطراف درياچه اروميه
 88دانشآم�وز مورد آزمايش ق�رار گرفتند و
مشخص شد  30نفر از آنها مشكل آسم دارند و
 3نفر از اين تعداد 80،درصد ريه خود را از دست
دادهان�د .اي�ن اتفاقات ب�ه درياچ�ه اروميه و
ريزگردهاي آن ربط داده شد و نتيجه گرفتند،
خشكش�دن درياچ�ه ارومي�ه مش�كالت
زيستمحيطي و بهداشتي بسياري براي مردم
و حتي كش�ورهاي همس�ايه به دنبال خواهد
داشت .اما حاال مدير دفتر استاني ستاد احياي
درياچه اروميه در آذربايجانغربي اعالم كرده
كه « 70درصد از ريزگرده�اي درياچه اروميه
مهار شده است ».خبر خوشايندي كه ميتواند
بسياري از نگرانيها را رفع و نويد بخش روزهاي
خوشي براي درياچه و ساكنان اطراف آن باشد.

درياچه اروميه حال و روز خوشي ندارد و تا امروز
هر چه خبر در مورد آن منتشر ميشد ،همه تلخ
و نگران كننده بود .كارشناسان ميگفتند از زمان
خشكشدن اين درياچه تشعشعات ماوراء بنفش،
 2/5برابر افزايش داشته اس��ت .اين تشعشعات
باعث بيماريهاي مختلف از جمله سرطان پوست
ميش��ود .همچنين در نتيجه اين خشكشدن
دماهاي حداقلي و حداكثري در منطقه افزايش
يافته است .حتي مراكز علمي خارجي هم بخشي
از وقت خود را براي بررسي وضع اين درياچه زيبا
صرف ميكنند .به طوري كه بر اساس اطالعات
نهادهاي بينالمللي ،ميزان آب مصرفي در ايران
 20ميليارد متر مكعب بيش��تر از تغذيه آبهاي

زيرزميني اس��ت .همچنين طبق اطالعات ارائه
شده از يكي از دانشگاههاي آلمان در سال 2055
ميالدي مي��زان ورودي آب به درياچ��ه اروميه
 40درصد ديگر هم كاه��ش مييابد .با اين حال
مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در
آذربايجانغربي با اشاره به اينكه خشكي درياچه
اروميه تبعات زيادي براي منطقه و موجودات زنده
خواهد داشت ،گفت« :اولويت دولت احياي صد
درصدي درياچه اروميه است و در همين راستا با
اجراي پروژههاي انتقال آب و كاشت درختچهها
و بوته در شورهزارهاي منطقه توانسته  70درصد
از ريزگرده��ا را مهار كند ».فرهاد س��رخوش با
بي��ان اينك��ه وس��عت ريزگرده��اي نمكي در
آذربايجانشرقي بيشتر از آذربايجانغربي است،
ادامه داد« :غبار نمكي حاصل از خشكي درياچه

اروميه همانن��د غبار خاكي نيس��ت و به محض
گسترش يافتن آن تمامي پوشش گياهي را از بين
ميبرد كه در اين راستا ستاد احيا و منابع طبيعي
با شناسايي مناطق گرد و غبار و بيابانزدايي براي
تثبيت ريزگردها تالش ميكنند».
تبريز قرباني اول
در حال حاضر درياچ��ه اروميه  2ميليارد و130
ميليون مترمكعب آب دارد .ت��راز فعلي درياچه
 1270/80است كه نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته  18س��انتي متر كاهش دارد .در ميان
شهرهاي بزرگ ،تبريز جزو شهرهایي است كه
بيش��ترين تبعات خشكش��دن درياچه اروميه
دامنش را ميگيرد .با اين حال س��ال گذش��ته
مدير دفتر برنامه و تلفيق بودجه س��تاد احياي
درياچه اروميه گفته بود كه طي سالمسازيهاي

صورتگرفته متوجه شديم بخشي از غبار منطقه
هيچ ربطي به درياچه اروميه ندارد بلكه ناش��ي
از ش��خمزدن اراض��ي و چراي بيرويه اس��ت و
بخشي نيز منشأ خارجي دارد كه در حال حاضر
كارگروهي در حال تفكيك اينهاست .تجريشي
با اشاره به وجود مشكل گرد و غبار و طوفان نمك
در غرب و شرق درياچه اروميه تأكيد كرده بود:
«اين طوفانها حتي كشورهاي اطراف را نيز تحت
تأثير قرار ميدهند .بنابر اين بايد به طوفانهاي
نمكي اين منطقه به عنوان يك مس��ئله محلي،
ملي ،منطقهاي و بينالمللي نگاه كرد».
بارشها به داد درياچه رسيد
به هر ح��ال به دلي��ل بارشهاي خوب امس��ال
طوفان نمك در منطقه كمتر خواهد بود و نزوالت
آس��ماني نويد خوبي براي باال آمدن سطح و تراز
آب نيز دارند .مدير دفتر اس��تاني س��تاد احياي
درياچه اروميه در آذربايجانغربي ،فضاي مجازي،
رس��انه و دنياي ديجيتال را بس��تري ارزشمند
براي فرهنگس��ازي دانس��ت و گفت« :امروزه به
س��بب گس��ترش فناوري و دنياي مجازي براي
انتقال اطالعات و اس��تفاده عمومي و گس��ترده
اكثر جامعه از اين بس��تر ميتواند زمينه خوبي
براي شناس��اندن اهميت احياي درياچه اروميه
و مضرات خشكي آن باش��د ».وي فرهنگسازي
و ايجاد زير س��اخت آموزش��ي را از اولويتهاي
ستاد احيا دانس��ت و افزود« :بر همين اساس در
 9شهر اطراف حوضه آبريز درياچه اروميه مقرر
شده معلمان در كالسهاي درس با بيان اهميت
صرفهجويي آب ،خطرات خشكي درياچه اروميه،
اهميت اس��تفاده از آبياري نوين فرهنگسازي
كرده و از بس��تر فضاي آموزشي نيز براي احياي
درياچه اروميه كمك شود».

امضای قرارداد توليد  ٥٠دستگاه لكوموتيو
بين واگن پارس ،داليان چين و البرز نيرو

قرارداد توليد  ٥٠دستگاه لكوموتيو
مركزي
بين شركتهاي واگن پارس و داليان
چي�ن و ش�ركت الب�رز ني�رو ب�ا حض�ور وزي�ر راه امض�ا ش�د.

اس��تاندار مرکزی با اعالم اين خبر گفت :ش��ركت داليان چين سابقه
سرمايهگذاري در جمهوري اس�لامي را دارد و به قوانين ،شيوه كار و
ضوابط كشور آشناست ،بر اين اساس مشاركت كننده خوبي براي اين
پروژه انتخاب شده است .س��يدعلي آقازاده با تأكيد بر اينكه مجموعه
اس��تان همه تالش خود را براي انجام و تحقق ق��رارداد به كار خواهد
گرفت ،افزود :اميد است تأمين منابع مالي در آينده نزديك انجام شود
و توليد  ٥٠دستگاه واگن ديزلي و باربري شروعي براي استفاده بيشتر
از توان واگن پارس باش��د .وی ادامه داد :اين قرارداد در زماني در حال
تحقق است كه كشور مجددا ً با زمزمههاي تحريمها مواجه شده است
و اين امر نويدي در اين راستاس��ت كه شعارها رنگي براي كشور ندارد
و در آينده با افزايش قراردادها و راهاندازي فناوري جديد ميتوانيم در
بخشهاي مختلف از جمله صنعت حمل و نقل ريلي قدمهاي بزرگي
در توليد كاالي ايراني و توجه به فناوري و استعداد ايراني شاهد باشيم.
آقازاده به تصويب اجراي راهآهن برقي دوخطه قم -اراك اشاره كرد و
گفت :به واسطه اين راه آهن شهروندان اراك ،اصفهان ،تهران و مشهد
به سرعت تردد خواهند داشت .اجراي اين طرح طي  4ماه به تصويب
رسيد و امسال در پيوست بودجه  ٩٧نيز ابالغ شده است و اميد است تا
پايان سال با انتخاب پيمانكار روند اجرايي آن آغاز شود.

ارائه آموزشهاي شهروندي
در  ۸۱مدرسه تبريز از سوي شهرداري 

شهردار تبريز از آموزش شهروندي در
آذربايجانشرقي
 ۸۱مدرسه دولتي براي نخستين بار در
كشور توسط شهرداري تبريز خبر داد.

ايرج ش��هين باهر ش��هردار تبريز با اعالم اين خبر گفت :بحث آموزش
شهروندي در تمامي حوزهها الزامي است چرا كه توسعه پايدار يك شهر
با حمايت و همكاري شهروندان آن ش��هر صورت ميگيرد .وي با بيان
اينكه كشور ما در قرن بيست و يكم گامي در راستاي آموزش شهروندي
برنداشته افزود :حتي دولت نيز در اين راستا برنامهاي نداشته و در كتب
آموزش و پرورش هم خبري از اين مسئله در ميان نيست .شهردار تبريز
ادامه داد :اين درحالي است كه در كشورهاي توسعه يافته ،به دانشآموزان
خود در همان س��الهاي آغازين تحصيل آموزشهاي شهروندي داده
ميشود .وي با بيان اينكه شهرداري تبريز در خصوص احياي اين درياچه
نقش مهمي ايفا ميكند ،گفت :ش��هرداري تبريز ،نحوه مصرف آب در
كشتهاي فضاي سبز را مديريت كرده و تمامي آبياريهاي سطح شهر
كنترل ميكند و آبياريها نيز به صورت آبياري قطرهاي صورت ميگيرد.
شهين باهر با بيان اينكه كاشت چمن از فضاي سبز تبريز حذف يا كمتر
ميشود ،افزود :اين مسئله درحالي است كه كالنشهر تبريز از لحاظ سرانه
فضاي سبز فقير بوده و وضع مطلوبي ندارد اما به دليل كم آبي ،چارهاي
جز اين نداريم .وي ادامه داد :نوع كشت درختان در اين كالنشهر نيز بايد
تغيير يافته و درختان بومي تبريز در سطح شهر كاشته شود.

برخورداري 700روستاي گلستان
ازاينترنت
گلستان

 700روستا از يك هزار روستاي استان
گلستان ،از اينترنت برخوردار هستند.

مديرمخابرات منطقه گلستان با اعالم اين خبر گفت 27 :ارديبهشت ماه،
روزجهاني مخابرات و جامعه اطالعاتي نامگذاري شده و همه ساله به اين
مناسبت ،از سوي اتحاديه بينالمللي مخابرات شعاري را در اين راستا
نامگذاري و عنوان مينمايند .شهمرادي افزود :شعار امسال روز جهاني
مخابرات« ،فراهمسازي امكان استفاده مثبت از هوش مصنوعي براي
همه» نامگذاري شده است .مدير مخابرات منطقه گلستان به اهميت
حوزه( ICTفناوري اطالعات و ارتباطات) اشاره كرد و ادامه داد :امروزه
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در همه ابعاد زندگي بشريت نقش
بسزايي دارد و ميتوان گفت كه  ،ICTپيشران توسعه در همه جوامع
بشري بوده است .وي گفت :امروز بدون ارتباطات و اطالعات يا بگوييم
بدون مخابرات ،به جرأت ميتوان ادعا كردكه همه ابعاد زندگي بشريت
مختل خواهد ش��د .مديرمخابرات منطقه گلستان افزود :امروز نقش،
 ICTدر توليد و اشتغال بركسي پوشيده نيست و امروزه معضل اشتغال،
به عنوان بزرگترين معضل جامعه محسوب ميشود ،به ادعاي ما ،يكي
ازحوزههايي كه ميتواند در حل معضل بيكاري و اشتغال كشور نقش
بسزايي داشته باشد ،حوزه ICTاست .شهمرادي ادامه داد :بسياري
از مشاغلي كه به س��رمايهگذاري بااليي نياز ندارند ،در حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات وجود دارد و در همين اس��تان ما قدمهاي بسيار
خوبي در اين راستا برداشته شده است.

چهارمحال وبختياري :مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان از انهدام باند خريد و فروش اشيای تاريخي و فرهنگي
در شهرستان كيار خبر داد .بهمن عسگري سوادجاني با اشاره به اينكه
در اين خصوص پروندهاي تشكيل و موضوع از طريق مراجع قانوني در
حال پيگيري ميباشد ،افزود :از اين متهم تعداد  196سكه جعلي و يك
عدد مجسمه بز كوهي زرد رنگ بدل كش��ف و ضبط گرديد .عسگري
خاطر نشان كرد :طبق نظر كارشناس باستانشناس اين اداره كل ،تمامي
اشياء بدل و به تقليد از دوران اسالمي و هخامنشي جعل گرديده است.
هرمزگان :مديركل آم��وزش و پرورش هرم��زگان گفت 760 :نفر
معلم از طريق آزمون استخدامي كه نيمه تيرماه امسال برگزار ميشود،
جذب آموزش و پرورش اين استان ميشوند .دانش هاشميپور افزود:
اين معلمان در جايگاه آموزگاري ،دبيري و هنرآموزي براي  42رش��ته
تحصيلي جذب خواهند شد .وي ادامه داد :امسال  3/5درصد از سهميه
استخدامي وزارت آموزش و پرورش به هرمزگان اختصاص يافته است.
سيستان وبلوچستان :جانشين فرماندهي سپاه سلمان سيستان و
بلوچستان گفت :حمايت از كاالي ايراني حكم و فرمان شرعي مقام معظم
رهبري است كه سپاه با برگزاري اجالسيه تبيين اين شعار لبيك گوي
اين حكم و فرمان است .سرهنگ لطيفي افزود :حمايت از كاالي ايراني
عالوه بر بعد اقتصادي بعد فرهنگي نيز كه بايد ابتدا در اين زمينه اقدامات
الزم صورت گيرد تا بعد اقتصادي نيز به نتيجه برسد.
فارس :مسئول نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي اداره
كل ميراث فرهنگي فارس گفت :برخي از تبليغات تورهاي گردشگري
در فضاهاي مجازي قابل اعتماد نيستند .محمد كاظم بهادريپور هشدار
داد :عموم مردم و به ويژه جوانان بايد در انتخاب تورها و برنامه سفر كام ً
ال
هوشيار و مراقب بوده و هرگونه تورهاي داخلي اعم از زيارتي ،طبيعت
گردي يا تورهاي مقاصد خارج��ي را از دفاتر يا ش��ركتهاي خدمات
مس��افرتي و جهانگردي داراي مجوز از اين اداره كل خريداري و با آنها
قرارداد منعقد نمايند.
گلستان :اس��تاندار گلستان گفت :بر اين اس��اس رفع بيكاري در
42روستاي اين استان در سالجاري هدفگذاري شده است .سيدمناف
هاشمي افزود :هم اكنون بيكاري در  3روستاي اين استان ريشه كن شده
است .به گفته وي در يك دوره  5تا  10ساله ميتوان مشكل بيكاري در
روستاهاي اين استان را رفع كرد.

