
  آذربايجان  شرقي: استاندار آذربايجان شرقي گفت: پروژه خط آهن 
ميانه- تبريز تا بستان آباد تكميل شده و اميدواريم تا ارديبهشت سال آينده 
به بهره برداري برسد.  محمدرضا پورمحمدي افزود: از بستان آباد تا تبريز 
هم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ابنيه احداث شده و براي تسريع در انجام كار نياز 
به تأمين مالي داريم.  وي با بيان اينكه بزرگراه تبريز- سهند نيز ۸۰ درصد 
پيشرفت دارد و تا شهريور سال آينده به بهره برداري مي رسد، ادامه داد: ۲۲ 
كيلومتر از بزرگراه تبريز- اهر نيز در دهه فجر امسال افتتاح مي شود و تنها 

۱۰ كيلومتر از اين مسير باقي مي ماند. 
  آذربايجان غربي: رئيس ستاد اجرايي بزرگداشت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب در آذربايجان غربي از برگزاري ۳۴۰ عنوان برنامه فرهنگي، 
هنري، ديني ورزشي همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.  محسن شكرنيا 
افزود: مراسم ۱۲ بهمن سالروز ورود بنيانگذار كبير انقالب اسالمي به ميهن، 
نواخته شدن زنگ انقالب، همايش، جشنواره و آيين هاي ديني و مذهبي و 
فرهنگي به دليل همزماني ايام فاطميه و دهه فجر از مهم ترين برنامه هاي 
تدارك ديده شده است.  وي برپايي نمايشگاه توانمندي هاي زنان با موضوع 
تبيين نقش زنان در اقتصاد مقاومتي، تكريم شهداي كارگر مدافع حرم، 
ديدار با خانواده شهدا، ايثارگران و برگزاري مسابقات جام فجر در حوزه ها و 
پايگاه هاي مقاومت بسيج را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده عنوان كرد. 
  چهارمحال و بختياري: مديركل كميته امداد چهارمحال و بختياري 
گفت: بيش از ۴ ميليارد تومان تسهيالت كارگشايي به مددجويان كميته 
امداد چهارمحال و بختياري پرداخت شد.  علي ملك پور با اشاره به اينكه 
بيش از ۴ ميليارد تومان تسهيالت كارگشايي به مددجويان كميته امداد 
چهارمحال و بختياري پرداخت شد، افزود: يك هزار و ۸۹۳ مددجو كميته 

امداد در اين استان از تسهيالت كارگشايي برخوردار شدند.

نزديك به دو دهه است كه كاهش بارش و ايستايي 
خشكسالي در استان هاي شرقي از جمله سيستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي 
س��بب ش��ده مردم اين مناطق با چالش تأمين 
آب خوردن و كشاورزي مواجه شوند. شدت اين 
كم آبي به حدي است كه در حال حاضر ۷۰ درصد 
روستاهاي خراسان جنوبي خالي از سكنه شده اند. 
اين در حالي اس��ت كه از حدود 55۴۰ روستای 
سيستان و بلوچستان، ۲5۰۰ روستا با جمعيت 
يك ميليون نفر دارای شبكه آب و حدود ۳ هزار 
روستای ديگر فاقد شبكه آبرس��انی هستند و از 
طرفی به خاطر خشكسالی های پی  در پی حدود 
5۰۰ روستای دارای شبكه، منابع آبی خود را از 
دست داده اند و در صف متقاضيان آبرسانی سيار 
قرار گرفته اند به طوري كه در ماه ۱۰۶ هزار متر 
مكعب آب بين روستاييان پخش می شود و برای 
هر متر مكعب آب تانكری، شركت آب و فاضالب 

روستايی ۱۰ هزار تومان هزينه می كند. عالوه بر 
آن در حال حاضر ۲۸ ش��هر خراسان رضوي كه 
جمعيت ۶5 درصد استان را ش��امل می شود، با 
تنش آبی مواجه هستند كه سال آينده اين آمار به 

۳۳ شهر خواهد رسيد.
  انتقال آب درياي عمان به 3 استان بحراني 
به گفته كارشناسان براي رهايي از بحران بي آبي 
نياز است كه از آب درياها اس��تفاده شود، لذا اين 
مهم موجب ش��ده تا از س��ال هاي گذشته بحث 
انتقال آب به برخي اس��تان ها از جمله س��منان، 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان 
رضوي در دس��تور كار وزارت نيرو قرار گيرد. اين 
در حالي است كه از ميان دو درياي خزر و عمان 
بحث انتق��ال از آب درياي عمان ب��ه طور جدي 
دنبال مي شود. عضو مجمع نمايندگان خراسان 
رضوی با تأييد اين موضوع مي گويد: »پروژه انتقال 
آب از دريای عمان به اس��تان های ش��رق كشور 

در كميس��يون عمران مجلس در حال بررس��ی 
است.« حميد گرمابی با اشاره به اينكه با مطالعات 
صورت گرفته و ش��رايط موجود اين سه استان تا 
پنج يا شش س��ال آينده با مشكل آب آشاميدنی 
روبه رو خواهند ش��د مي افزايد: »طرح انتقال آب 
دريای عمان به خراسان رضوی، خراسان جنوبی و 
سيستان و بلوچستان در كميسيون عمران مجلس 
شورای اس��المی در حال پيگيری اس��ت.« اين 
اظهارات در حالي است كه به گفته كارشناسان، 
پروژه انتقال آب از دريای عمان به اين سه استان از 
زمان استارت پروژه تا پايان پنج سال طول خواهد 
كشيد و اين پروژه سرمايه گذاری بااليی می خواهد 
تا ۷5۰ ميليون مكعب آب در سال را انتقال دهد 
كه با توجه به شور بودن آب درياي عمان بايد در 
كنار اين پروژه در مبدأ دستگاه آب شيرين كن قرار 
داده شود و همچنين برای توليد برق يك نيروگاه 
5۰۰مگاواتی نيز س��اخته ش��ود كه در مجموع 

۶ميليارد يورو بودجه الزم دارد. به گفته نماينده 
نيشابور و فيروزه در مجلس ش��ورای اسالمی در 
حال حاضر يك سرمايه گذار خارجی تمايل دارد 
در اين پروژه س��رمايه گذاری كند و اين پروژه به 
طور ج��دی در مجلس در حال پيگيری اس��ت و 
اميدواريم همه مسئوالن اين پروژه را جدی بگيرند 

تا به اجرا درآيد.
  اولويت با درياي عمان 

با وجود اينكه بسياري از كارشناسان، انتقال آب 
از دريا را يكي از راه هاي مهم براي رفع تنش آبي 
در برخي استان ها مي دانند كارشناسان سازمان 
محيط زيست بر اين باورند كه تنها از برخي درياها 
مي توان آب را انتقال داد. با اي��ن وجود تعدادی 
از كارشناس��ان انتقال آب را گزينه مردود برای 
تأمين منابع آبی می دانند، اين در حالي است كه 
كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست انتقال 
آب را آخرين گزينه دانسته و معتقدند بايد دقت 
شود كه هر دريايی شرايط خاص خود را دارد. به 
همين دليل بسياري از اين متخصصان انتقال آب 
از دريای خزر و خليج فارس را رد كرده و معتقدند 
چون دريای عمان به خصوص شمال ش��رقی آن 
شرايط متفاوتی دارد لذا تنها مي توان از اين دريا 
آب را انتقال داد. از آنجا ك��ه عمق دريای عمان 
خيلی زياد اس��ت و ش��رايط آن با وضعيت بسته 
دريای خزر و نيمه بس��ته خليج فارس متفاوت 
اس��ت دريای عمان عالوه بر عمق باال با اقيانوس 
هند ارتباط دارد و برای جبران خش��كی اين سه 
اس��تان و جلوگيری از نابودی آنها چاره ديگری 
جز انتقال آب وجود ندارد چون اين استان ها نه 
آب زيرزمينی دارند نه می توان به بارش های اين 
منطقه اميدوار بود. معاون محيط زيست دريايی 
سازمان حفاظت محيط زيست با تأييد اين مهم 
مي گويد: »اگرچه كم آبی و بی آبی در سه استان 
سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و خراس��ان 
رضوی بيداد می كند اما سيس��تان و بلوچستان 
به دليل مجاورت با دريای عمان بايد در اولويت 
آبرس��انی قرار گيرد.« پروين فرشچی مي افزايد: 
»برنامه ريزی ش��ده كه آب منتقل ش��ده به سه 
استان سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و 
خراسان جنوبي بيشتر برای مصارف شرب و بعد 
برای مصارف صنعت و كشاورزی باشد.« از آنجا 
كه براي ميزان انتقال آب به اين اس��تان ها بايد 
مسائلی مثل عمق و روش آبگيری، نوع تكنولوژی 
آب شيرين كن و محل استقرار آن، مسير انتقال 
آب و محل بازگرداندن تلخ آبه ها مورد مطالعه قرار 
بگيرد لذا از ماه هاي پيش اين اقدامات آغاز شده و 

تا حدود شش ماه ديگر به اتمام خواهد رسيد.

كاهش بارندگي در كنار تداوم خشكسالي از مهم ترين عواملي به شمار مي آيد 
كه موجب شده برخي استان ها از جمله سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و 
خراسان رضوي براي تأمين آب مورد نياز شرب و كشاورزي خود با بحران مواجه 
شوند. اين معضل در حالي رخ مي نمايد كه چند سال پيش كارشناسان اعالم 

كرده بودند مي توان با انتقال آب درياي عمان به اين مناطق راه حل مناسبي براي 
رفع بي آبي ارائه كرد. حاال خبرها حكايت از آن دارد كه براي اجراي پروژه انتقال 
آب از دريای عمان به اين سه استان از زمان آغاز پروژه تا پايان آن پنج سال طول 
خواهد كشيد تا بتوان ساالنه ۷۵۰ميليون متر مكعب آب به اين مناطق انتقال داد.

چند سالي هست 

محمدرضا هاديلو
   گزارش 2

ك�ه بحث س�الم 
نبودن محصوالت 
كشاورزي نقل محافل ش�ده و اطالعات مردم 
آنقدر باال رفته كه هر كس مي تواند بخشي از 
اين بحث مهم را در دست گرفته و به واكاوي آن 
بپردازد. از محص�والت تراريخته و س�موم و 
كودهاي غير اس�تاندارد گرفته تا واكس زدن 
مركب�ات و تزريق رنگ به داخ�ل ميوه ها و.... 
محصوالت غذايي ناسالمي كه به عنوان يكي 
از عوامل بروز بيماري هاي غيرواگير به ش�مار 
آمده و ب�ه گفته كارشناس�ان مس�ئول ورود 
بيماري هاي تازه متولد شده به جامعه هستند. 
اما حاال خبر مي رس�د كه طرح شناسنامه دار 
شدن محصوالت كشاورزي با ارتقاي سالمت 
هشت محصول كش�اورزي با همكاري وزارت 
جهاد كش�اورزي و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي ارائه ش�ده تا در استان هايي 
كه محصول عمده آنها ش�امل س�يب زميني، 
پياز، گوجه فرنگي مزرع�ه اي و گوجه فرنگي 
گلخانه اي، خيار مزرع�ه اي و خيار گلخانه اي، 
سيب درختي و پرتقال اس�ت، اجرايي شود. 

    
هنوز تراريخته ها به خوبي جاي پايشان را در بازار 
سفت نكرده بودند كه موضوع ناسالمي و بيماري زا 
بودن آنها مطرح شد. البته پيش از آن، بحث سموم 
و كوده��ا و واكس ها و روغن هايي ك��ه فقط ظاهر 
محصوالت كشاورزي را زيباتر مي كردند، سالمت 
بسياري از محصوالت را به چالش كشيده بود.  ولي 
وجود محصوالت ناس��الم به همين جا ختم نشده 
و طي سال هاي اخير ش��اهد افزايش بروز برخي از 
بيماري ها از جمله سرطان ها در جامعه هستيم كه 

متخصصان معتقدند استفاده از مواد غذايي ناسالم 
به عنوان يك��ي از عوامل بيماري ه��اي غيرواگير 
محس��وب مي ش��وند.  با اينكه در كنار محصوالت 
ناس��الم كه هيچ مهر و برچس��بي هم بر روي آنها 
نيست، محصوالت ارگانيك هم با سروصداي زيادي 
وارد بازار شدند و به اصطالح جاي خود را در سفره 
مردم باز كردند اما چون تشخيص ارگانيك بودن يا 
نبودن محصوالت كار دشواري بود و قيمت باالي 
اينگونه محصوالت هم اجازه نمي داد هر قش��ري 
بتواند آنها را تهيه و مصرف كند، باز هم محصوالت 
ناسالم به حكمراني در بازار پرداخته و در حال حاضر 
هم اغلب محصوالت كشاورزي كه وارد بازار مصرف 
مي شوند، وضعيت مشخصي از نظر سالمت ندارند. 
  محصوالت با شناسنامه وارد بازار مي شوند

سال هاست كه اعالم مي شود اس��تفاده از كود و 

سموم در توليدات كشاورزي افزايش يافته و نياز 
اس��ت كه نظارت كافي براي مقابله با استفاده از 
س��موم و كودهاي غيرمج��از و همچنين ميزان 
باالي باقي مانده آن در توليدات كشاورزي صورت 
گيرد. هر چند مديركل ام��ور بين الملل معاونت 
اجتماعي وزارت بهداشت اعالم كرده استفاده از 
سموم در توليدات كشاورزي يكي از مسائل مهمي 
اس��ت كه به عنوان يكي از دستوركارهاي وزارت 
بهداشت محسوب مي ش��ود، اما وجود و افزايش 
بيماري هاي غيرواگير در كشور كه انواع بيماري 
سرطان از جمله آن است نش��ان مي دهد، هنوز 
هيچ سازمان و نهادي به بحث سموم و كودهاي 
غير مجاز وارد نشده و دستور كارها در حد حرف 
است و الغير.  اخيراً طرحي با عنوان شناسنامه دار 
شدن محصوالت كش��اورزي در ش��وراي عالي 

سالمت و امنيت غذايي به رياست رئيس جمهور 
مصوب و براي اجرا به دس��تگاه هاي ذيربط ابالغ 
شده است.  در اين طرح در استان هايي كه هشت 
محصول عمده آنها ش��امل س��يب زميني، پياز، 
گوجه فرنگي مزرعه اي و گوجه فرنگي گلخانه اي، 
خيار مزرعه اي و خيار گلخانه اي، سيب درختي و 

پرتقال است اجرا مي شود.  
در همي��ن رابطه مدي��ركل بين المل��ل معاونت 
اجتماع��ي وزارت بهداش��ت مي گوي��د: »عمده 
اس��تان هايي كه اين محص��والت در آنها توليد 
مي شود ش��امل حال اجراي اين طرح مي شوند 
كه يكي از اين اس��تان ها اس��تان بوش��هر است 
كه محص��ول گوجه فرنگي به ص��ورت مزرعه اي 
و گلخان��ه اي در آن توليد مي ش��ود.« غالمرضا 
حيدري با بيان اينكه با برنامه ريزي صورت گرفته 
در وزارت بهداش��ت و دانش��گاه علوم پزشكي و 
خدمات درماني بوشهر و اداره كل جهاد كشاورزي 
مطمئناً آين��ده خوبي را خواهيم داش��ت، ادامه 
مي دهد: »بحث سرطان ها را بايد جدي بگيريم و 
آينده كودكان را از همين االن پيش بيني كنيم و 
با مراقبت مناسب مانع از گسترش اين بيماري ها 
شويم.« در طرح شناسنامه دار شدن محصوالت 
كشاورزي، كارگروه هاي استاني سالمت و امنيت 
غذايي در استان هاي مختلف طرح را مورد بررسي 
قرار خواهند داد و بر اساس مصوبه اين كارگروه، 
سازمان مديريت اس��تان مؤظف به تأمين اعتبار 
است.  شناسنامه دار شدن محصوالت كشاورزي 
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است. زيرا به 
جاي ساخت بيمارستان و توسعه اين زيرساخت ها 
مي توان در جهت توسعه آموزش و پيشگيري ها 
گام برداش��ت تا نس��ل جديد با آموزش هايي كه 
ببينند، مشكالت احتمالي را از حاال رفع مي كند. 

ارتقاي سالمت جامعه با شناسنامه دار شدن 8 محصول كشاورزي
 سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي مزرعه اي و گلخانه اي، خيار مزرعه اي و گلخانه اي، سيب درختي و پرتقال 

در طرح وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت شناسنامه دار مي شوند
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 ساالنه750 ميليون ليتر آب درياي عمان 
کام استان هاي شرقي را شيرين مي کند

دريای عمان به علت عمق زيادش بهترين گزينه برای تأمين آب مركز و شرق ايران است

 رونمايي از دستاوردهاي فناورانه 
استان بوشهر با حضور معاون رئيس جمهور   

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در     بوشهر
نخستين بخش از سفر به استان بوشهر 
از دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ هاي مستقر در 
اين استان بازديد و از چندين دستاورد ساخت ايران رونمايي كرد. 
سورنا س��تاري با حضور در يكي از بزرگ ترين مجتمع هاي آزمايشگاهي 
جنوب كش��ور، آزمايش��گاه سم شناس��ي اين مجموعه را افتتاح كرد. در 
اين آزمايشگاه سم شناس��ي بيش از ۱5۷ نمونه سم محصوالت غذايي و 
كشاورزي شناسايي و تش��خيص داده مي ش��ود.  همچنين وي در ادامه 
برنامه هاي خود در اس��تان بوش��هر از مركز تحقيقات پزشكي هسته اي 
بوشهر بازديد كرد. مركز طب هس��ته اي و تصويربرداري مولكولي بوشهر 
بيش از 5۰ ن��وع خدمت در بخش هاي تش��خيص و آزمايش��گاهي ارائه 
مي كند. اين مركز ضمن تالش براي دس��تيابي ب��ه مرجعيت علمي در 
حوزه تشخيص و درمان س��رطان گام هاي مهمي در درمان سرطان هاي 
پيشرفته پيموده اس��ت. درمان بيماران با س��رطان  تيروئيد مقاوم به يد 
راديواكتيو، درمان سرطان هاي تمايزيافته تيروئيد با يد راديواكتيو، درمان 
با  MIBG براي بعضي از تومورهاي كودكان، درمان سرطان هاي پيشرفته 
غددي- عصبي، درمان س��رطان پيشرفته پروس��تات، درمان روماتيسم 
پيش��رفته مفاصل، درمان بيماري پركاري تيروئيد با م��واد راديواكتيو و 
درمان سرطان متاستازي استخوان با مواد راديواكتيو در اين مركز فناور 
پزشكي انجام مي شود.  ستاري در ادامه سفر به استان بوشهر از محصوالت 
دانش بنيان فناوران و پژوهشگران دانشگاهي مستقر در مركز پژوهش و 
فناوري دانشگاه بوش��هر رونمايي كرد.  اين محصوالت توسط واحدهاي 
فناور دانشگاهي در زمينه هاي كشت بافت گياهي، تجهيزات دانش بنيان 
آزمايشگاهي، فرآورده هاي گياهان دارويي، نرم افزارها و زيرساخت هاي 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات توليد ش��ده بود.  مع��اون علمي و فناوري 
رئيس جمهور همچنين در پارك علم و فناوري خليج فارس استان بوشهر 
حضور يافت و از دستاوردهايي كه واحدهاي فناور مستقر در اين پارك علم 
و فناوري به نمايش گذاشته بودند، بازديد كرد. فناوران مستقر در اين پارك 
علم و فناوري تجهيزاتي چون پهپاد س��م پاش، نانو مواد گرافن، دستگاه 
الكتروتراپي كرانيال براي كاهش اضطراب، دس��تگاه اسكيمر پالسماي 
سرد براي بازيافت آب هاي نامتعارف و تصفيه پساب شهري و صنعتي را 
در معرض نمايش گذاشتند.  همچنين در اين سفر، با هدف تبديل منطقه 
تجاري بوشهر به منطقه دانش بنيان و نوآور، تفاهم نامه ايجاد كانون هاي 

فناوري و نوآوري با هدف پيشرفت دانايي محور شهر بوشهر منعقد شد. 

 سمنان رتبه 12 کشوري  
در تعداد شرکت هاي دانش بنيان  

استان سمنان از نظر تعداد شركت هاي     سمنان
دانش بنيان رتبه دوازدهم كشور را به 

خود اختصاص داده است. 
رئيس بنياد نخبگان استان سمنان با بيان اين مطلب و با اعالم اينكه ايران 
دومين كشور جهان در توليد نانو داروهاست، گفت: ايران اسالمي دهمين 
كشور جهان در ساخت زيردريايي هاي سبك و نخستين كشور جهان در 
زمينه كشف ميادين نفت و گاز است.  داود فيض به دستاوردهاي ديگر 
ايران در زمينه علم و فناوري اشاره و افزود: اكنون ايران اسالمي در حوزه 
علم و فناوري دومين كشور جهان در توليد نانوداروها، چهارمين كشور در 
فناوري توليد انرژي خورشيدي و داراي رتبه هفتم در نانوفناوري و رتبه 
نخست نانوفناوري در خاورميانه است.  وي ادامه داد: ايران اكنون جزو 
۱۲كشوري است كه داراي بانك سلول هاي بنيادي غيرجنيني و هفتمين 
كشور توليدكننده سوخت هسته اي است و در توليد علم در خاورميانه 
رتبه نخست و در جهان رتبه هفدهم را به خود اختصاص داد.  رئيس بنياد 
نخبگان استان سمنان با اشاره به دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه 
علم و فناوري استان س��منان بيان كرد: پيش از انقالب پنج دانشگاه در 
استان سمنان داير بود؛ اما اكنون تعداد دانشگاه هاي اين استان به ۶۳ و 

تعداد دانشجويان از يك هزار و 5۲۷ به ۷5 هزار دانشجو رسيده است.

وقوع فروچاله هاي شياري  در دشت اراك  
   مركزي مديرعامل شركت آب منطقه اي استان 
مركزي از ايجاد فروچاله هاي شياري 

در دشت اراك خبر داد. 
عزت اهلل آمره اي با اش��اره به بارندگي هاي قابل قبول در استان در سال 
زراعي جاري گفت: در سال زراعي جاري ۲۱۶ ميلي متر بارش در استان 
به ثبت رسيده است كه رشد ۹۴ درصدي نس��بت به بلندمدت حاصل 
شده و در اكثر شهرستان ها رشد ۱۰۰ درصدي گزارش شده است.  وي 
با بيان اينكه ۴5 درصد سطح استان پوشش برف دارد كه جهت تغذيه 
س��فره هاي آب زيرزميني و روان آب اثر بخش خواهد ب��ود و تا به امروز 
بواس��طه بارندگي جايگاه چهارم در اختيار اس��تان است و در خصوص 
وضعيت سدهاي استان ادامه داد: ورودي سال گذشته سد الغدير ساوه ۱۳ 
ميليون مترمكعب بوده است كه اين ورودي در سال جاري به ۱۶ ميليون 
مترمكعب رسيده است و در حال حاضر ذخيره آب اين سد ۴5 ميليارد 
مترمكعب اس��ت، همچنين ذخيره س��د كمال صالح اراك ۶5 ميليارد 
مترمكعب است كه ورودي س��د ۳۰۰ درصد رشد داشته و اميدواريم تا 
پايان سال سد به سرريز برسد كه اين امر با پرشدن حجم كامل سد )۹۰ 
ميليارد مترمكعب( محقق مي شود.  آمره اي با اش��اره به زمان بندي پر 
شدن ۳5۸ حلقه چاه غيرمجاز فرم 5 از ابتداي آذرماه بيان كرد: از تعداد 
هدف گذاري شده تاكنون ۱۲۱ حلقه چاه پر شده است كه در اين راستا 
۴۹ چاه سهم اراك بود كه تاكنون ۲۲ چاه پرشده و در ديگر شهرستان ها 
به تناوب و بدون تنش اقدام به مسلوب المنفعه كردن چاه ها شده است. 

 60 درصد تاالب بين المللي گميشان 
آبگيري شد  

هدايت و انتقال آب هاي سطحي ناشي     گلستان
از بارش هاي چن�د روز اخي�ر، ظرف 
مدت كمتر از 48 ساعت، باعث آبگيري بيش از 60 درصد از وسعت 

پهنه آبي تاالب بين المللي گميشان شد. 
 مديركل حفاظت محيط زيست گلستان با اعالم اين مطلب در حاشيه 
بازديد از تاالب بين المللي گميشان گفت: در چند سال اخير به سبب پايين 
رفتن سطح آب درياي خزر، تغذيه اين تاالب از سوي دريا به حداقل ممكن 
و در يك سال اخير به صفر رسيده بود و تقريباً تمام سطح تاالب بين المللي 
گميشان در فصول گرم سال كاماًل خشك و در زمستان نيز بخش بسيار 
اندكي زير آب قرار داشت.  امير عبدوس افزود: خوشبختانه در چند روز اخير 
و با وقوع بارش هاي مطلوب در استان و با هدايت آب هاي ناشي از بارش ها به 
سوي تاالب، شاهد آبگيري سطح وسيعي از اين تاالب بين المللي هستيم.  
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته و از محل اعتبارات طرح حفظ و احياي 
تاالب ها و درياچه هاي كشور، عمليات مسدودسازي آبراهه هايي كه توسط 
صيادان بين تاالب و دريا ايجاد شده بود و موجب تخليه آب تاالب به دريا 
مي شد به اتمام رسيد كه اين امر نقش بسزايي در حيات بخشي مجدد و 
آبگيري قابل توجه اين تاالب بين المللي داشته است.  وي با اشاره به اينكه 
به محض آبگيري اين تاالب فهرست پرندگان موجود در اين زيستگاه آبي 
افزايش داشته است، تصريح كرد: غاز پيشاني سفيد، باكالن ها، فالمينگوها، 
مرغابي، قو، پليكان، پرستوي دريايي، سليم، كاكايي، چنگر، اگرت و خوتكا 

از جمله گونه هاي موجود در اين تاالب هستند.

88498441سرويس  شهرستان

 انجماد اسپرم و جنين ماهي خاوياري 
در گيالن

پرورش ماهيان خاوياري و دستيابي به     گيالن
فناوري تكثير، توليد و انجماد اسپرم و 
جنين اين گونه از ماهيان پس از انقالب اسالمي در كشور آغاز شد. 
مديركل شيالت گيالن با اعالم اين خبر و با بيان اينكه تا پيش از انقالب 
مزرعه پرورش ماهيان سردآبي وجود نداشت، گفت: در ۴۰ سال گذشته 
۳۰۹ مزرعه در گيالن ايجاد شد كه اكنون بيش از ۴۷۸۰ تن محصول از 
آن برداشت مي شود.  اسحاق شعباني افزود: اكنون ۴۴5 تن ماهي خاوياري 
در ۴۰ مزرعه استان توليد مي شود.  وي ادامه داد: 5۶۹۴ مزرعه پرورش 
ماهيان گرمابي در گيالن با اش��تغالزايي براي 5۴۴5 نفر و توليد بيش از 
5۰ هزار تن در گيالن در حوزه ش��يالتي فعاليت دارند.  مديركل شيالت 
گيالن گفت: استان گيالن در بخش توليد ماهي قرمز، تكثير بچه ماهيان 
گرمابي و تعداد مزارع پرورش ماهيان خاوياري رتبه نخس��ت و در بخش 
توليد ماهيان گرمابي با توليد بيش از 5۰ هزار تن رتبه سوم كشور را دارد.  
وي تأكيد كرد: براي حفظ و تداوم صيد پايدار و اقتصادي در درياي خزر و 
بازسازي ذخاير ژنتيكي آبزيان اقتصادي ساالنه حدود ۱5۰ ميليون قطعه 
انواع بچه ماهيان استخواني و خاوياري در دريا رهاسازي مي شود.  اسحاق 
شعباني پرورش ماهي در قفس، تنوع بخشي به توليد انواع آبزيان پرورشي، 
پرورش ماهيان زينتي آكواريومي، زالوي طبي و گياهان آبزي، ارتقا دانش 
علمي آبزي پروري و ايجاد مزارع خرد آبزي پروري در قالب مشاغل خانگي 
را از ديگر دستاوردهاي انقالب اسالمي در بخش شيالت اعالم كرد.  وي در 
پايان اعالم كرد: پارسال بيش از يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن آبزي در كشور 

صيد و توليد شد كه سهم گيالن ۶۴ هزار و ۶۸۰ تن بود. 

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

 کسي براي محافظت 
از محيط زيست آموزش نديده است

شايد اگر بخواهيم در مورد محيط زيست و اهميت آن حرف بزنيم، مي شود 
مثنوي ۷۰ من كاغذ. اما در ميان اين همه حرف و حديث اگر قرار باش��د 
به نقش آم��وزش در حوزه حفاظت از محيط زيس��ت بپردازيم، كمترين 
اطالعاتي وجود دارد كه هم آموزش باشد و هم اجرايي شده باشد.  امروزه 
مشخص شده كه در بين راه هاي متعدد مقابله با مشكالت محيط زيستي، 
بنيادي ترين، مؤثرترين و با صرفه تري��ن روش براي جلوگيري از تخريب 
محيط زيست، آموزش و فرهنگ سازي عمومي و مشاركت افراد جامعه است.  
با توجه به اهميت انسان به عنوان هدف توسعه از يك سو و محيط زيست به 
عنوان بستر فعاليت انساني از سوي ديگر، موضوع داشتن حق محيط زيستي 
سالم براي نسل فعلي و آينده موضوعيت يافته و در چنين فضايي است كه 
نقش آموزش به عنوان يكي از كليدي ترين ابزارها در تحقق توسعه انساني 
مورد توجه قرار گرفت.  آگاهي و آموزش جزو اركان اساسي زندگي به شمار 
مي رود و هر انساني از بدو تولد و آش��نايي با جهان بيرون ابتدا احتياج به 
مراقبت و سپس نياز به آموزش دارد.  با اينكه همه معتقدند هر آموزشي از 
خانواده شروع مي شود و اكثر والدين حداقل در زمان حال سعي مي كنند 
فرزندانشان را تحت آموزش هاي مختلف قرار دهند اما با نگاهي به رفتار و 
آموزش هايشان مي شود به خوبي متوجه شد كه موضوع محيط زيست جزو 
اولويت هاي آنها نبوده و براي آن وقتي را اختصاص نمي دهند يا درباره اش 
حرفي زده نمي ش��ود. والدين فكر مي كنند وقتي كودك شان بزرگ شد، 
خودش مي فهمد و ياد مي گيرد كه چگونه با محيط زيستش رفتار كند.  
موضوعي كه در كشورهاي پيش��رفته از همان دوران ابتدايي تا دانشگاه 
مورد توجه و تدريس قرار دارد و اين گونه اس��ت كه مسئله محيط زيست 
براي شهروندانشان ناشناخته و نامجهول نيست و اطالعات خوبي در مورد 
آالينده هاي محيط زيست دارند.  اتفاقاتي كه در محيط زيست كشور ما رخ 
مي دهد نشان داده كه قوانين و ماليات نمي تواند شهروندان را مجبور به 
حفظ و محترم شمردن محيط زيست كند مگر اينكه اين احترام از طريق 
آموزش به آنها القا شود. شهروندان برخي از كشورها لباس هايي كه از اجزاي 
بدن جانوران كمياب درست شده است را نمي پوشند تا به شكار و تجارت 
اين جانوران رونق نبخشند. در اين كشورها مردم به زباله هاي رهاشده در 
طبيعت، فاضالب، قطع بي رويه درختان، نحوه اس��تفاده از كودها، حفظ 
سالمت رودها و آب هاي جاري حساس هستند.  در واقع آنان مي دانند كه 
دولت ممكن است در انجام وظيفه خود در برابر محيط زيست كم توجهي 
كند، بنابر اين شهروندان بايد به حفظ محيط زيست بپردازند. طبيعي است 
كه چنين حساسيتي نسبت به محيط زيست يك شبه به وجود نيامده است. 
بلكه حاصل سال ها آموزش در سطح عموم و به ويژه كودكان و نوجوانان بوده 
است.  ترافيك شهرهاي بزرگ، آلودگي شديد هواي ناشي از مصرف بي رويه 
سوخت ها و بخصوص سوخت هاي فسيلي، تخريب بي مهاباي جنگل ها و 
آلوده سازي آب هاي جاري، معضالتي هستند كه صرفاً به مسائل مديريتي 
مربوط نيس��تند بلكه كم بودن آموزش ها جهت اصالح رفتارها، آن هم از 

دوران كودكي، دليل اصلي مشكالت امروز است. 
حتماً خانم ها در خط مقدم هر آموزشي قرار دارند. هم اينكه خودشان آموزش 
ببينند و هم با آموزش فرهنگ زيست محيطي به فرزندان خود، بر رفتار يك 
نسل با طبيعت تأثير بگذارند، لذا ضرورت دارد در جهت ارائه آموزش هاي 
رسمي و غيررسمي به زنان در راستاي حفاظت از محيط زيست، اقدام شود.  
اما نبايد فراموش كنيم كه دوره هاي آموزشي درباره محيط زيست و تأكيد 
بر موضوعات مربوط به محيط زيس��ت نبايد به مؤسسات آموزشي مدرن 
محدود شود، بلكه بايد شامل مدارس سنتي نيز بشود كه رهبران مذهبي 
آينده جامعه در آنها آموزش مي بينند. اين رهبران در امر توجه دادن مردم 
به مس��ائل عمومي، ايجاد آگاهي به بحران محيط زيس��ت و راهكاري كه 
اسالم براي آن ارائه مي دهد، در قياس با مقامات رسمي حكومتي، موفق تر 
و مؤثرترند. بنابراين معلمان ديني و علماي دين پيش از هر چيز بايد خود با 
آموزش صحيح، از اين مسائل آگاهي يابند. آنها بايد دريابند كه راه حل بحران 
محيط زيست، چشم پوشي از پروژه هاي عجيب  و  غريب صنعتي كه تأثيرات 

جبران ناپذيري بر محيط زيست مي گذارند، نيست.

سيداحمد هاشمي اشكا

ساخت ۴00 هزار واحد مسكوني در کشور تا سال 99 
براساس پيش بيني ها تا دو سال آينده 400 هزار واحد مسكوني در      خراسان جنوبي

كشور احداث خواهد شد. 
 معاون وزير راه و شهرسازي كه به خراسان جنوبي سفر كرده بود با اعالم اين خبر گفت: مسكن هاي مهر 
كه داراي پرونده حقوقي نيستند تا سال آينده به اتمام مي رسند.  علي نبيان  افزود: از اين تعداد ۱۰۰ 
هزار واحد مسكوني توسط بنياد انقالب اسالمي و ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در حوزه بازآفريني شهري 
احداث مي شود.  معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ۲۰۰ هزار واحد مسكوني نيز در شهرهاي 
جديد بوده كه در سطح كش��ور صورت مي گيرد، ادامه داد همچنين در راستاي انتقال پروژه صنوف 

آالينده بيرجند به خارج شهر نيز واگذاري اراضي در هيئت مديره مصوب شده است.

قزوين قطب مهم توليدات کشاورزي ودامپروري کشور     
   قزوين دشت قزوين پس از انقالب اسالمي با اجراي برنامه هاي توليد محور 
و حركت به س�مت فعاليت هاي مكاني�زه، به قطب كش�اورزي و 

دامپروري كشور تبديل شده است. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين با اعالم اين مطلب گفت: يكي از بركات انقالب اسالمي كه 
ثمرات آن امروز نصيب بخش زيادي از مردم و اقتصاد كشور شده توسعه قابل توجه بخش كشاورزي به ويژه 
در بخش توليد محصوالت زراعي و دامي است.  فاطمه خمسه افزود: بر اين اساس توسعه بخش هاي مختلف 
كشاورزي به ويژه دام و طيور در سال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي بسيار چشمگير بوده به طوري كه 

سال گذشته توليد مواد پروتئيني به ويژه گوشت قرمز و مرغ در استان افزايش قابل مالحظه اي داشت.


