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 سلب اعتماد زلزله زدگان کرمانشاه
از سلبریتی ها

هنوز روزهاي س��رد و س��ختي كه خبر وقوع زلزله كرمانشاه در كشور 
پيچيد و همه ايران مثل هميشه شال و كاله كردند تا به داد هموطنان 
آسيب ديده خود برس��ند از اذهان پاك نشده است. روزهايي كه آرام و 
قرار نداشت و از س��ازمان ها و نهادهاي دولتي گرفته تا اشخاص كه به 
هر طريق ممكن با وسايل نقليه سنگين و سبك كمك هاي خود را به 
دست زلزله زدگان مي رساندند. در اين ميان بارها و بارها اعالم شد كه 
ش��هروندان كمك هاي غير نقدي و مواد غذايي خود را با ماشين هاي 
شخصي به كرمانشاه انتقال ندهند چون عالوه بر ايجاد ترافيك سنگين 
در طول مسير، كمك ها به درستي تقس��يم نمي شود و به دست همه 
نمي رسد. در همان روزها سرو كله گروهي ورزشكار و بازيگر و هنرمند 
و اشخاص سرشناس پيدا شد كه به »س��لبريتي« ها يا شهرت طلبان 
ناميده می شوند. افرادي كه اعالم كردند مي توانند رابط خوبي بين ياري 

رسان ها و آسيب ديدگان باشند. 
شماره حساب سلبريتي ها يكي پس از ديگري در شبكه هاي مجازي 
دست به دست مي شد و اين كمك هاي نقدي مردم بود كه رقم آنها را از 
ميليون به ميلياردها رساند. كمك هايي كه انتظار مي رفت در كمترين 
زمان زندگي هموطنان آسيب ديده را متحول كرده و حداقل باری از 

دوش زلزله زدگان بردارد. 
روزها از پي هم گذشتند و يك بار ديگر مشخص شد تصميمات احساسي 
و بدون طرح و برنامه نه تنها هيچ تأثيري در شرايط موجود ندارند بلكه 
عواقب ناگواري مثل ايجاد عدم اعتماد در بين مردم را به همراه دارند. 

حاال حدود 7 ماه از زلزله غرب كشور مي گذرد، اما كمك هاي جمع آوري 
شده توسط س��لبريتي ها هنوز به مردم زلزله زده نرسيده است.  مردم 
كرمانشاه و به خصوص هموطنان مناطق زلزله زده فراموش نمي كنند 
زمان حضور ستارگان دنياي ورزش و سينما و سياست كشور را در ميان 
خودشان. زماني كه خودروهاي لوكس در ميان خرابه هاي پس از زلزله 
باال و پايين مي شدند و پس از گرفتن چند عكس سلفي و تشكيل گروه و 
كانالي در شبكه هاي مجازي، شماره حساب هاي شخصي عرضه شد. 

روزها و شب هاي سختي بود. همان موقع كه سرما تا 20 درجه زير صفر 
رسيده بود و چادرهاي خيس زلزله زدگان به كوهي از يخ تبديل شده 
بودند. مردم اين عكس ها و تصاوير را مي ديدند و كمك هايش��ان را به 
حساب سلبريتي ها واريز مي كردند و دلخوش از اينكه در كمترين زمان 
ممكن اين پول ها حالل مشكالت كودكان و زنان و مرداني خواهد شد 

كه اميدي براي زنده بودن در اين سرما ندارند. 
نه تنها اين كمك ها در آن زمان به دست صاحبان اصليشان نرسيد بلكه 
با گذشت 7 ماه حاال برخي از سلبريتي ها يا قصد رساندن اين پول ها را 
به دست زلزله زدگان ندارند يا طرح هايي براي هزينه كردن آنها مطرح 

مي كنند كه تعجب همگان را برانگيخته است. 
هر چند رسانه ها بارها و بارها پيگير نحوه هزينه كرد اين كمك ها بودند 
اما حاال مردم مي گويند حداقل گزارشي از طرف سلبريتي ها ارائه شود 
تا معلوم شود پول ها كجا رفته اند. البته قوه قضائيه به اين موضوع ورود و 
حساب برخي از اين سلبريتي ها را مسدود كرده است. هر چند الزم است 
تا قوه قضائيه به جد اين مسئله را تا انتها پيگيري و در اين باره گزارشي به 
مردم ارائه بدهد تا مردم اين چهره ها را بهتر بشناسند.  هر چند عملكرد 
سلبريتي ها ضربه بزرگي بر پيكره اعتماد ملي به اين اقشار وارد كرد، اما 
زلزله زدگان مي پرسند آيا از اين بازي آخر و ورود قوه قضاييه به مسئله 
پول هاي راكد در حساب سلبريتي ها آبي براي آنها گرم مي شود، يا پول ها 

از يك حساب خارج و در حساب ديگري مسدود خواهد ماند؟

وجود معادن متعدد 

محمدرضا سوري
   گزارش2

در چهارمح�ال و 
بختي�اري س�بب 
شده اس�ت اين اس�تان در زمينه توليد انواع 
سنگ و كاني هاي مختلف حرف هاي بسياري 
براي گفتن داشته باشد؛ مس�ئله اي كه سبب 
شده تا كسب وكار در اين زمينه از رونق خوبي 
برخوردار باشد.  دركنار اين مهم، وجود تنوع 
سنگ هاي مرمريت كه در صنايع ساختماني و 
تزئيني كاربرد فراواني دارد موجب شده است 
اين منطقه عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي در 
زمينه صادرات حرف هاي بسياري براي گفتن 
داشته باشد؛ موضوعي كه باعث شد روز گذشته 
رئي�س س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تجارت 
چهارمح�ال و بختي�اري از صادرات س�نگ 
مرمري�ت اي�ن منطقه ب�ه كش�ورهاي چين، 
گرجستان و عراق تا پايان سال جاري خبر دهد. 

    
قرارگرفت��ن چهارمحال و بختي��اري درمناطق 
كوهستاني س��بب شده است اين اس��تان با دارا 
بودن 183 معدن يكي از مناطق با ارزش در اين 
زمينه باشد.  به گفته كارشناسان، بيشتر معادن 
اين استان در زمينه توليد شن و ماسه، سنگ نما، 
سنگ گچ، س��يليس و مواد اوليه سيمان و خاك 
نسوز فعالند كه در صنعت س��اختمان و صنعت 
كاربرد فراوان دارند و از ارزش بااليي برخوردارند.  
مديركل صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختياري در اين خصوص مي گويد:» 183معدن 
در اين اس��تان وجود دارد كه از اين تعداد 102 
معدن فعال اس��ت كه اين مهم س��بب ش��ده تا 
ساالنه نزديك به سه تن مواد معدني از اين معادن 
استخراج شود.« سيدنعيم امامي با اشاره به تنوع 
انواع معادن در اين استان مي افزايد: »هم اكنون 
در چهارمحال و بختياري از 133 معدن س��نگ 
الشه، دو معدن س��نگ نما، سه معدن سيليس، 
چهار معدن سنگ گچ، يك معدن خاك نسوز و از 
مابقي معادن سنگ هاي تزئيني و نما و مواد اوليه 

سيمان استخراج مي شود.«

  ارزش اقتصادي سنگ هاي تزئينی 
ارزش باالي سنگ هاي تزئيني و قيمتي ازجمله 
داليلي است كه باعث ش��ده  بيشتر كشورهايي 
كه در اي��ن زمينه فع��ال ب��وده و  بتوانند درآمد 
ارزي خوبي را از اين صنعت پر س��ود به دس��ت 
آورند، به گونه اي كه مقدار سرمايه در گردش آن 
ساالنه درجهان به حدود 60 ميليارد دالر برسد.  
مديرعامل مجتمع معدن مرمريت آبي اس��تان 
چهارمحال و بختياري دراين خصوص مي گويد:» 
4 ميليارد تن ذخيره س��نگ هاي قيمتي و نيمه 
قيمتي در كشور شناسايي شده كه بر اساس اين 
آمار، ايران از نظر ميزان ذخاير و كيفيت در ميان 
10 كشور مطرح دنيا قرار گرفته است.« حسين 
هادي مي افزايد:» بازار سنگ قيمتي در دنيا نيز 
از منابع درآمدزاي اقتصادي است، به گونه اي كه 
تجارت سنگ هاي قيمتي، سومين شغل پردرآمد 
دنيا به حس��اب مي آيد و بعضي كش��ور ها نظير 
هندوس��تان درآمد خود را در پنج سال از ۵00 
ميليون دالر به 20 ميليارد دالر افزايش دادند.« 
وي ادامه مي دهد:»با توج��ه به كاربرد اين نوع از 
س��نگ و صنعت س��اختمان، عتيقه و زيورآالت 

تزئيني مي توان درآمد خوبي  براي كشور به دست 
آورد و زمينه ايجاد اشتغال را نيز فراهم كرد.«

  تنوعي از سنگ هاي تزئيني 
وجود تنوعي از س��نگ هاي معدني در چهارمحال 
وبختياري ازجمله نكات مثبتي است كه سبب شده 
تا اين منطقه در زمينه انواع محصوالت توليدي در 
اين خصوص از شهرت بااليي برخوردار باشد.  با اين 
وجود تنوع  س��نگ هاي تزئيني در استان موجب 
ش��ده تا بازار خوبي در اين زمينه داش��ته باشد كه 

به عنوان مثال مي توان به اي��ن موارد از جمله انواع 
مرمريت دشت پاگرد، ش��يالنه، الخشك، سرچاه، 
دره بيدي،  دش��ت جونقان، ماربره، دستنا، دوآب، 
تنديس، مرمريت تاليس��تان و نگين سبزه كوه در 
استان چهارمحال و بختياري اشاره كرد.  مديرعامل 
مجتمع معدن س��نگ مرمريت آبي چهارمحال و 
بختياري دراين خصوص مي گويد:» معدن بلداجي 
به عنوان يكي از قطب هاي بزرگ سنگ مرمريت در 
كشور است كه از تنوعي از انواع سنگ هاي مرمريت 
برخوردار است.« حسين هادي مي افزايد:»ميليون ها 
تن ذخيره سنگ مرمريت در منطقه نهفته است كه 
اين مهم مي تواند نقش مهم��ي در رونق اقتصادي 
و ارزآوري ايف��ا كند.« وي ادام��ه مي دهد:» به طور 
متوسط در هر معدن سنگ مرمريت براي 10 نفر 
به  طور مستقيم و 10 نفر ديگر به صورت غيرمستقيم 
اشتغال ايجاد  مي شود كه با توجه به ايجاد 20 معدن 
سنگ مرمريت در منطقه براي400 نفر به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد مي شود.«
  انعقاد قرارداد براي صدور »مرمريت«

فراواني در كن��ار ارزش باالي س��نگ مرمريت در 
چهارمحال و بختياري از جمله داليلي است كه سبب 
شده دست اندركاران اين صنعت براي صادرات يكي 
از بهترين محصوالت خود گوشه چشمي به بازارهاي 
خارجي داشته باشند.  رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختياري دراين خصوص بيان 
مي كند:»شرايط مثبت در زمينه صادرات موجب شد 
تا بيش از 3 هزار تن از اين نوع سنگ كمياب مرمريت 
با كاربري نماي ساختمان، عتيقه و زيورآالت تزئيني 
تا پايان نيمه نخست امسال به كشورهاي هدف صادر 
شود.« سيد نعيم امامي مي افزايد: »اين قرارداد چند 
روز گذشته با تجار كش��ورهاي چين، گرجستان و 
عراق منعقد و قرار ش��د  با توجه به نياز آنها به انواع 
سنگ هاي مرمريت توليدي دراس��تان به ميزاني 
كه متقاضي هستند س��نگ صادر شود.« وي ادامه 
مي دهد:»با توجه به ظرفيت باالي سنگ توليدي 
در استان در صورت توسعه صنايع مربوطه از جمله 
ساخت و تجهيز كارخانه فرآوري، زمينه اشتغال را 

براي 1۵0 نفر محقق كرد.«

  خراسان جنوبي: خانه صنايع دستي هنرمندان شهرستان قاينات 
با حضور معاون صنايع دستي استان، مديركل امور بانوان استانداري، 
و مس��ئوالن نهادهاي دولت��ي و هنرمندان و صنعتگران افتتاح ش��د.  
شاهرخ عباسي رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
شهرستان قاينات در مراسم افتتاح خانه صنايع دستي اظهاركرد: خانه 
صنايع دستي شهرستان قاينات در پنج رشته جاجيم بافي، حوله بافي 
سنتي، چرم دوزي، گوهر تراشي و تذهيب و نگارگري و با تجهيز 400 
ميليون ريال درمحل اداره ميراث فرهنگي شهرستان باهدف توليد و 

فروش صنايع دستي مورد بهره برداري قرار گرفت. 
  هرمزگان: استاندار هرمزگان گفت: براي توسعه صادرات كاال هاي 
غي��ر نفتي خدمات رس��اني در گم��ركات و بنادر اس��تان ب��ه صورت 
شبانه روزي باشد.  دكتر فريدون همتي افزود: هدف گذاري هرمزگان 
براي صادرات كاال هاي غيرنفتي تا پايان سال جاري بيش از 3 ميليارد 
دالر اس��ت.  وي با بيان اينكه براي امس��ال 2۵ ميليون دالر صادرات 
صنايع دستي اس��تان هرمزگان هدف گذاري شده اس��ت، ادامه داد: 
۵0 دفتر گردشگري خارجي براي معرفي صنايع دستي استان آماده 

خدمات رساني هستند. 
  سيستان وبلوچستان: فرماندار زابل گفت: مجوز خروج دام سبك 
از شمال سيستان و بلوچستان به خارج از استان صادر شد.  هوشنگ 
ناظري افزود: با استمرار پديده خشكس��الي و كمبود علوفه در شمال 
استان، سازمان دامپزشكي كش��ور با حمل و خروج دام سبك زنده به 
خارج از استان موافقت كرد.  وي ادامه داد: اين موضوع با هدف كمك 
به دامداران منطقه به تصويب رسيد و تمام عوايد حاصل از آن به خود 

دامداران مي رسد. 
  آذربايج�ان غرب�ي: رئيس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان غربي از صدور 310 هزار تن كاال از استان به خارج از كشور 
طي دو ماه گذش��ته خب��ر داد.  جعفرصادق اس��كندري ارزش ريالي 
كاالهاي صادراتي را 113 ميليون دالر عنوان كرد و گفت: ارزش ريالي 
كاالهاي صادراتي نيز در مقايسه با مدت زمان سال گذشته 26 درصد 
افزايش نشان مي دهد.  اسكندري سيب، كنسانتره، كف پوش، سيمان 
و ميوه را از عمده كاالهاي صادراتي در اس��تان برشمرد و افزود: عراق، 
تركيه، افغانستان، پاكستان، ارمنستان، گرجستان و اتريش مهمترين 

مقصد كاالهاي صادراتي از استان بودند. 

خزان طبيعت نزديك اس��ت. پايي��زي كه با تمام 
شدن ش��هريور ش��روع نمي ش��ود و بهاري براي 
آن نيس��ت. چراكه مس��ئله تغيير فصول نيست و 
مش��كل از كم كاري مردم و مسئوالن در حفاظت 
از طبيعت سرمنش��ا مي گيرد. درختاني كه در اثر 
انواعي از بيماري ها خش��ك و يك��ي يكي طعمه 
ش��عله هاي فروزان زياده خواهي س��ودجويان با 
هدف تغيير كاربري يا بي احتياط��ي مردم عادي 
مي شوند. خشكسالي و افزايش دما هم به اين معضل 
دامن مي زند و هكتار هكتار از طبيعت استان ها را 
مي بلعد. در كنار اين موارد اگر نقطه اي هم مصون 
از آتش بماند،  درختان و گياهان دارويي اش يا اسير 
كش��اورزي، دامداري بي ضابطه و چ��راي خارج از 
فصل مي شود يا زير پاي خور گشت ها له مي شود. 
خورگشت هم همان گردشگراني هستند كه نه با 
هدف لذت از طبيعت، بلكه تنها براي صرف زماني در 
طبيعت با آشاميدن و خوردن وقت گذراني مي كنند. 

همين مشكالت رفته رفته طي ادوار گذشته طبيعت 
استان ها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. 
خطري كه اكنون زنگ آن به صدا در آمده و نيازمند 
درمان فوري است. اين وظيفه  را هم سياست گذاران 
استاني بر عهده دارند، تا با برنامه ريزي درست جلوي 

تهديدهاي زيست محيطي را بگيرند. 
   تغيير كاربري بعد از نابودي جنگل ها

هيچ راه برگشتي نيس��ت. زماني كه درختان با هر 
بهانه اي قطع مي ش��وند، تغيير كارب��ري به زمين 
كشاورزي يا ساختمان جاي آن را مي گيرد. معضلي 
كه در استان هاي شمالي همچون مازندران، گيالن 
و گلستان بس��يار ديده مي ش��ود. در همين راستا 
تابستان سال گذشته هيئت وزيران طرح كاهش 
خسارات ناشي از تغيير كاربري اراضي كشاورزي 
را در استان هاي شمالي كشور به تصويب رساندند. 
دولت همچنين وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، راه و 
شهرسازي و كشور و سازمان حفاظت محيط زيست 

را مكلف كرد كه كليه ظرفيت ها و احكام مندرج در 
قوانين و مقررات براي جلوگيري از تخريب و تغيير 
كاربري اراضي كشاورزي و تخريب محيط زيست 
واقع در محدوده، حريم و خارج از حريم شهرهاي 
استان هاي گيالن، مازندران و گلس��تان را به كار 
گرفته و وظايف خود در اين زمينه را اعمال كند. با 
اين حال بعد از گذشت يكسال همين چند روز پيش 
دالور حيدرپور،  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
مازندران از وج��ود معضل تغيير كاربري غيرمجاز 
و به صفر نرس��يدن آن گفته است. معضلي كه كم 
و بيش در دو استان ش��مالي ديگر هم وجود دارد. 
عالوه بر اين گردشگري بي برنامه كه سبب تخريب 
طبيعت هم مي شود همچنان ادامه دارد. مسئله اي 
كه كارشناس��ان از آن ب��ه عنوان خورگش��ت ياد 
مي كنند، چراكه مردم براي خوردن و آشاميدن به 
طبيعت مي آيند و آن را به زباله دان تبديل مي كنند. 
مسئله اي كه نه تنها در استان هاي شمالي بلكه در 

هر نقطه اي از كشور كه داراي آب و هوايي مناسب 
باشد، قابل مشاهده است. 

   سايه انقراض روي سر گياهان دارويي
عالوه بر اين دامداري بي ضابط��ه و چراي خارج 
از فصل هم پوشش گياهي اس��تان ها را به خطر 
انداخته  است. همان پوشش��ي كه گنجي بزرگ 
يعني گياه��ان دارويي را دل خود نهفته اس��ت. 
برداشت نادرست و خارج از فصل هم مشكلي ديگر 
است كه ذخاير ارزشمند را به خطر انداخته است. 
در اين خصوص استاد موسسه جنگل ها و مراتع با 
انتقاد از برداشت هاي نادرست از گياهان دارويي 
قبل از مي��وه و گل دهي مي گوي��د: »به دليل اين 
فرآيند ناقص ما نتوانستيم از گونه گياهان خودمان 
به ويژه در بخش دارويي حفاظت و صيانت كنيم.« 
ولي اهلل مظفريان با اشاره به طبيعت استان اردبيل 
ادامه مي دهد: »همين رفتارهاي غير كارشناسي در 
دوره هاي گذشته سبب اين شده است كه گونه كبر 
در مرحله انقراض قرار گيرد.« چرا كه با بهره برداري 
غلط و بي موقع توسط اردبيلي ها و فروش اين گونه 
باارزش به خارجي ها به تدريج نسل كبر را در خطر 
قرار داده اند. وي مي افزايد: »اين نيز در حالي است 
كه به راحتي مي توان با تولي��د و فرآوري ۵ تا 10 
گونه باارزش گياهي در اين استان و بسته بندي و 
صادرات آن زمينه توليد ثروت را براي اهالي اردبيل 
به ارمغان آورد.« فرصتي كه با وجود آن ديگر نيازي 

به تاراج منابع طبيعي نيست. 
   تعديل هوا و حفظ منابع آبي در گرو زاگرس

در كنار تمام اين مشكالت، افزايش دما، خشكسالي 
و ريزگردها هم عرصه را براي حيات گياهان تنگ 
كرده است. معضلي كه رابطه عميقي با كاهش روز 
افزون پوشش گياهي دارد. در اين راستا مي توان 
به جنگل هاي زاگرس اشاره كرد كه با وسعت بيش 
از ۵  ميليون هكتار يكي از مهم ترين رويشگاه هاي 
ايران محس��وب مي ش��وند. اهميت اين پوشش 
گياهي كه استان هاي بس��ياري چون كهگيلويه 
و بويراحمد،  لرس��تان، چهارمح��ال و بختياري و 
غيره را در ب��ر مي گيرد، تأمي��ن 40 درصدي آب 
كشور اس��ت. عالوه بر اين تنوع زيستي جانوري 
و گياهي باال، اهميت در تعدي��ل آب و هوا و اثرات 
اقليمي، حفظ منابع خاك و جلوگيري از فرسايش 
از جمله كاركردهاي اين جنگل ها به شمار مي آيد. 
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده 10 تا 30 درصد 
معيشت خانوارهاي روس��تايي در زاگرس هم به 
اين جنگل ها وابسته اس��ت. با اين اوصاف نه تنها 
در شمال ايران، بلكه در تمام نقاط و هرجايي كه 
پوشش گياهي كمي باشد، بايد مسئله حفاظت از 

گياهان و جنگل ها را مد نظر قرار داد. 
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 ناله طبيعت شمال و غرب کشور
 به گوش هيچ کس نمي رسد

 افزايش دما، خشكسالي هاي مكرر، كشاورزي، دامداري بي ضابطه، چراي خارج از فصل و گردشگري بي برنامه 
گياهان دارويي، پوشش گياهي و درختان طبيعت استان ها را در معرض خطر نابودي قرار داده است

صيقل اقتصاد چهارمحال و بختياري با سنگ هاي مرمريت
كيفيت باالي سنگ مرمريت استان  چهارمحال و بختياری سبب شده طي سال جاري قرارداد صادرات با كشورهاي چين، گرجستان و عراق بسته شود

 صدور ۳۱۰ هزارتن کاال 
از آذربایجان غربي به خارج از کشور  

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت    آذربايجان غربي
آذربايجان غربي از صدور ۳۱۰ هزار تن 
كاال از اس�تان ب�ه خارج از كش�ور ط�ي دو ماه گذش�ته خب�ر داد. 
جعفرصادق اس��كندري با بيان اينكه اين ميزان صادرات در مقايسه با 
مدت زمان مشابه پارسال 46 درصد رشد دارد افزود: سال گذشته 213 
هزار تن كاال طي اين مدت از اس��تان صادر شد كه امسال اين ميزان به 

310 هزار تن رسيده است.  
وي ارزش ريالي كاالهاي صادرات��ي را 113 ميليون دالر عنوان كرد و 
اظهار داش��ت: ارزش ريالي كاالهاي صادراتي نيز در مقايس��ه با مدت 
زمان سال گذشته 26 درصد افزايش نشان مي دهد.  اسكندري سيب، 
كنس��انتره، كف پوش، س��يمان و ميوه را از عمده كاالهاي صادراتي 
در اس��تان برش��مرد و اضافه كرد: عراق، تركيه، افغانستان، پاكستان، 
ارمنستان، گرجس��تان و اتريش مهم ترين مقصد كاالهاي صادراتي از 
استان بودند.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي 
همچنين از كاهش واردات طي مدت زمان سال جاري خبر داد و گفت: 
سال گذش��ته 118 ميليون دالر كاالي وارداتي به استان داشتيم كه 
امسال اين ميزان با كاهش 24 درصدي به 80 ميليون دالر رسيده است.  
اسكندري با بيان اينكه انواع كاغذ، كمپرسورها و كاالهاي واسطه اي و 
سرمايه اي از مهم ترين كاالهاي وارداتي به استان بودند، گفت: تركيه، 
آلمان، انگلستان، چين، ايتاليا، كره جنوبي و بلغارستان نيز مهم ترين 

كشورهاي هدف كاالهاي وارداتي به استان بودند.  
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با اش��اره به 
وجود تنها يك اتحاديه صادراتي در آذربايجان غربي افزود: اتحاديه ملي 
محصوالت كشاورزي استان تنها اتحاديه اي است كه عهده دار بخش 

صادراتي آذربايجان غربي است و در اين زمينه فعاليت مي   كند.

46۱9 هكتار از اراضي کشاورزي گلستان 
تعيين تكليف شد    

مدير امور اراضي جهادكشاورزي گلستان    گلستان
گفت: سال گذش�ته تعداد 2۳ پالك به 
مساحت 46۱9 هكتار از اراضي كشاورزي گلستان تعيين تكليف شد. 
حسن خسروي ادامه داد: رفع تداخالت اجراي قوانين موادي كه بر اساس 
ماده ۵4 قانون رفع موانع رقابت و ارتقاي نظام مالي كشور بر عهده كميسيون 
متشكل از جهادكشاورزي به عنوان رئيس كميسيون، مدير امور اراضي به 
عنوان دبير، مدير كل و معاون منابع طبيعي، مديركل ثبت، مديركل اقتصاد 
و دارايي به عنوان عضو و يك نفر نماينده حقوقي قرار گرفته است.  وي افزود: 
با توجه به پوشش متنوع در استان گلستان و دارا بودن مرتع، جنگل و اراضي 
ساحلي از يك س��و و اجراي مقررات از جانب اداره منابع طبيعي از سويي 
ديگر، اجراي قانون سه گانه اصالحات در حدود 90 درصد روستاهاي تحت 
پوشش اين استان، سبب شناسايي 230 پالك شده است.  خسروي تصريح 
كرد: در راستاي رفع تداخالت ناشي از اجراي قوانين موازي از ابتداي تصويب 
قانون و ابالغ ش��يوه نامه و آيين نامه، تعداد 9 پالك به مساحت مجموعاً 
223/9۵ هكتار تا ابتداي سال 96 و تعداد 23 پالك در سال 96 به مساحت 
4619 هكتار بررسي و منجر به صدور رأي كميسيون شده است.  مدير امور 
اراضي جهادكشاورزي گلستان ادامه داد: در اين بين پالك هايي كه سال ها 
دچار مشكالت عديده اي بين دولت و ملت بودند از جمله بخشي از اراضي 
س��احلي درياي خزر و تعدادي از پالك هاي محدوده شهرستان گرگان و 
علي آبادكتول، تعيين تكليف شد.  وي خاطرنشان كرد: در سال جاري نيز 
تاكنون با تأييد كميسيون تعداد 2 پالك در شهرستان مينودشت بررسي 
و به مس��احت مجموعاً 83 هكتار تداخل رفع تكليف شد و ۵ پالك نيز در 

شهرستان هاي علي آبادكتول و كردكوي نيز در دست اقدام است. 

 کمبود شدید مساجد بين راهي 
در محور کرج – چالوس    

محور كرج – چالوس يكي از پرترددترين    البرز
مسيرهاي عبوري كشور است و در سال 
ميليون ها خودرو از آن تردد دارد كه بايد در هر هزار متر يك مسجد 

بين راهي در اين محور وجود داشته باشد. 
حجت االسالم سيداكبر موسوي رئيس ستاد اقامه نماز البرز با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: بدون شك مس��افراني كه از اين محور تردد دارند براي 
اقامه نماز و استراحت نيازمند مسجد بين راهي هستند.  وي توضيح داد: 
در حال حاضر 9 مسجد بين راهي در محور كرج – چالوس وجود دارد كه به 
نسبت نياز واقعي اين جاده بسيار كم است.  اين مسئول ابراز كرد: به صورت 
استاندارد بايد در هر هزار متر يك مسجد بين راهي در محور كرج – چالوس 
وجود داشته باشد و با اين اوصاف بايد 10 مسجد ديگر در اين مسير احداث 
شود.  وي گفت: مساجد بين راهي احداث شده در محور كرج – چالوس تا 
تونل كندوان هستند و ضرورت احداث مساجد جديد بعد از اين تونل احداث 
مي شود. حجت االسالم موسوي گفت: بدون شك ايجاد مساجد سرراهي 

نقش به سزايي در ترويج فرهنگ اقامه نماز اول وقت در جامعه دارد. 

 278 واحد مرغداري  اردبيل 
از گاز شهري برخوردار هستند     

معاون بهبود توليدات دامي س�ازمان     اردبيل
جهاد كشاورزي اردبيل از دسترسي و 
برخورداري 278 واحد از مرغداري هاي استان از گاز شهري خبر داد. 
 نوبخت اژدري گفت: در حال حاضر تعداد 278 واحد از مرغداري هاي 
استان از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند كه ظرفيت توليد آنها ۵ 

ميليون و ۵37 هزار و 139 قطعه مي باشد.  
وي افزود: با توجه به سردس��ير بودن اس��تان گازدار بودن واحدهاي 
مرغداري مزيت مهمي براي آنها محسوب مي شود.  اين مقام مسئول 
تصريح كرد: سياست دولت مبني بر حفظ محيط زيست و جلوگيري از 
آالينده هاي طبيعي اين است كه تمامي واحدهاي مرغداري اقدام به 
تغيير سيستم گرمايشي خود از گازوئيل به گاز طبيعي نموده و از يارانه 

دولتي در اين خصوص استفاده نمايند. 
 اژدري تصريح كرد: در حال حاضر تع��داد 202 واحد مرغداري نيز در 
سطح استان فعال هستند كه از نعمت گاز طبيعي بر خوردار نيستند، 
اين واحدها همچنان با س��وخت مايع گازوئيل فعال هستند. ظرفيت 

توليد اين واحد ها نيز 3 ميليون 661 هزار و241 قطعه مي باشد.  
وي ادامه داد: توصيه اي كه به اين دس��ته از واحد هاي مرغداري داريم 
اين است كه حداكثر تا پايان سال جاري جهت گازدار نمودن واحدهاي 

خود به گاز طبيعي اقدام نمايند.   
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان در خصوص 
وضعيت صادرات جوجه يكروزه مرغ گوشتي در فروردين و ارديبهشت 
س��ال جاري نيز افزود: خوش��بختانه ميزان صادرات در طي دو ماهه 
نخست سال جاري 2 ميليون و 800 هزار قطعه بوده است كه نسبت به 

ماه هاي مشابه سال گذشته 77 درصد افزايش داشته است. 

 برنامه عملياتي 
در ۳ دشت ممنوعه سمنان تصویب شد 

مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان     سمنان
از تصويب برنامه عملياتي محدوه هاي 
مطالعاتي دشت هاي سمنان، ايوانكي و ميامي در استان سمنان خبر داد. 
ايرج حيدريان گفت: برنامه عملياتي محدوده هاي عملياتي س��ه دشت 
ممنوعه سمنان، ايوانكي و ميامي در جلسات ش��وراي حفاظت از منابع 
آب استان سمنان تصويب و با همكاري س��ازمان جهادكشاورزي استان 
سمنان اجرا مي ش��ود.  وي افزود: اين برنامه عملياتي تحت عنوان برنامه 
عملياتي اجراي طرح احيا و تعادل بخش��ي منابع آب زيرزميني در س��ه 
محدوده مطالعاتي شامل دشت هاي سمنان، ايوانكي و ميامي اجرا مي شود 
و وضعيت منابع آب زيرزميني به صورت دقيق پايش و كنترل مي ش��ود.  
مديرعامل شركت آب منطقه اي س��منان ادامه داد: بررسي ابعاد پروژه و 
اقدامات مورد نياز به همراه جدول زمان بن��دي انجام هر يك از برنامه ها، 
جهت احيا و تعادل بخشي آبخوان هاي اين سه محدوده مطالعاتي شامل 
سمنان، ايوانكي و ميامي در افق زماني ۵ تا 20 ساله از اهداف اجراي اين 
برنامه عملياتي است.  حيدريان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين سه 
محدوده مطالعاتي جزو دشت هاي ممنوعه استان سمنان هستند، پايش 
و كنترل منابع آب زيرزميني، چاه هاي كش��اورزي، كنت��رل و برخورد با 
اضافه برداشت ها و برداشت هاي غيرمجاز از چاه هاي كشاورزي، برخورد 
با چاه هاي غيرمجاز كشاورزي به منظور احيا و تعادل بخشي آبخوان ها از 
اهداف كلي اين برنامه عملياتي است.  وي اضافه كرد: يكي از تكاليف و پيش 
نيازهاي اصلي براي اجراي پروژه ه��اي انتقال آب بين حوضه اي، تدوين، 
تصويب و اجراي برنامه عملياتي محدوده هاي مطالعاتي است كه براي هر 
منطقه مشخص و به منظور مديريت شرايط حاد و بحراني خشكسالي و 

كمبود آب در استان سمنان مورد تصويب و اجرا قرار مي گيرد. 

حال طبيعت ايران ناخوش اس�ت؛ درختان يا گرفتار بيماري هس�تند، 
يا با ش�عله هاي فروزان آت�ش بي احتياطي ها و س�ودجويي ها براي بقا 
مي جنگند. جداي از درختان؛ برخي از گونه هاي گياهان دارويي هم در 
معرض خطر نابودي قرار دارند. همچنين در كنار اين موارد، افزايش دما، 
خشكسالي  هاي مكرر، كشاورزي و دامداري بي ضابطه و چراي خارج از 

فصل هم به مشكالت طبيعت دامن زده است. مسائلي كه همگي ناشي از 
بي توجهي و سياست گذاري هاي اشتباه مسئوالن كشوري و استاني است. 
حاال زنگ خطر در برخي از استان ها همچون مازندران، گلستان، گيالن 
و اردبيل به صدا در آمده و زمان آن رسيده است كه متوليان امر، حداقل 
احيا و حفاظت از جنگل ها و مراتع را در ليست برنامه هايشان قرار دهند. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان

به طور متوس�ط در هر معدن سنگ 
مرمريت براي 1۰ نفر به  طور مستقيم 
و 1۰ نفر ديگر به صورت غيرمستقيم 
اشتغال ايجاد  مي شود كه با توجه به 
ايج�اد ۲۰ معدن س�نگ مرمريت در 
منطقه براي۴۰۰ نفر به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم اشتغال ايجاد مي شود


