
  مرك�زي: رئيس دانشگاه پيام نور استان مركزي گفت: همايش ملي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي با محوريت تحكيم بنيان خانواده با همكاري 
استانداري مركزي چهاردهم و پانزدهم اسفندماه در دانشگاه پيام  نور اراك 
برگزار مي ش��ود.  علي اكبر ملكي راد افزود: بيش از 100 مقاله تاكنون به 
دبيرخانه همايش رسيده، مقاالت داوري شده و تعدادي پذيرفته شده و به 
نويسندگان اعالم شده و در كنار اين همايش هم كارگاه هاي متعددي در 
زمينه  آسيب هاي اجتماعي، جامع شناسي و روانشناسي با اساتيد به نام و 

مطرح دانشگاه هاي كشور در دانشگاه پيام نور اراك برگزار مي شود. 
  سيستان وبلوچستان: 100 صنعتگر مد و لباس از ۲0 كشور جهان در 
بخش بين الملل هشتمين جشنواره مد و لباس ايراني- اسالمي فجر شركت 
كردند.  شعار امسال هشتمين جشنواره بين الملل مد و لباس فجر به يمن 
برگزاري بخش بين الملل آن در چابهار »خوشا مكران و نقش بي مثالش« از 
سوي دبيرخانه جشنواره و كارگروه ساماندهي مد و لباس كشور نام گذاري 
شده است.  بخش اصلي اين جشنواره ۲۶ بهمن تا ۲ اسفندماه در مجموعه 
نمايشگاهي بوستان گفت وگو تهران برگزار مي شود و بخش بين الملل آن 
نيز با افتتاح رفعت منصور سفير پاكستان در ايران تا ۲۸ بهمن ماه در سالن 

همايش هاي منطقه آزاد چابهار ميزبان صنعتگران و تماشاگران است. 
  اصفهان: فرمانده يگان حفاظت محيط زيست اصفهان با اشاره به اينكه 
در حال حاضر تعداد ۲00 محيط بان در استان فعاليت مي كنند، گفت: تا پنج 
سال آينده، تعداد محيط بانان كشور دو برابر مي شود.  مرتضي جمشيديان 
با اشاره به اينكه براساس دستورالعمل هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
مقرر شده است كه تا پنج سال آينده تعداد محيط بانان كشور دو برابر شود، 
افزود: سهميه اي كه براي اصفهان در نظر گرفته اند، هنوز مشخص نيست.  
وي ابراز داش��ت: امسال قرار اس��ت ۳00 نفر در سطح كشور به استخدام 

سازمان محيط زيست درآيند كه سهميه استان اصفهان 1۳ نفر است. 
  ايالم: مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم از آمادگي 
نيروها و تجهيزات راهداري براي سفرهاي نوروزي خبر داد.   نوراهلل دلخواه 
اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به بارش هاي برف و باران در سطح استان 
و لزوم رفع مشكالت جاده اي از قبيل انسداد احتمالي راه ها، ريزش برداري 
و تثبيت رانش جاده ها، فعاليت تمامي اكيپ ها، تجهيزات و ماشين آالت 
راهداري روي اجراي مطلوب طرح زمستاني متمركز شده است.  وي تصريح 
كرد: ۲۳0 پرسنل راهدار در قالب ۳۴ اكيپ با استفاده از توان ۲۲۷ دستگاه 
ماشين آالت سبك، سنگين و نيمه سنگين راهداري در 1۸ باب راهدارخانه 

و ساختمان راهداري در حال آمادگي طرح نوروزي هستند. 
  بوشهر: ش��هردار بوشهر ايجاد سامانه هوش��مند ترافيك خبر داد و 
گفت: نقاط حادثه خير اصالح مي شود.  سيد نورالدين اميري اظهار داشت: 
وضعيت روگذر ميدان آزادي و چرخ فلك بوشهر به عنوان دو پروژه اي كه 
خواسته مردم براي ساماندهي و تكميل آن بوده در اولويت قرار گرفت و 
امروز شاهد هستيم كه در اين دو پروژه اتفاقات خوبي رقم خورده است. وي 
تصريح كرد: اگر چه تقاطع غير هم سطح ميدان آزادي بوشهر از واپسين 
لحظات سال گذشته بر روي ترافيك قرار گرفت اما نياز بود كه عيوب اين 

پروژه به خوبي احصاء و زمينه الزم براي اصالح آن فراهم شود. 
   خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: ۹1 
وكيل نيكوكار براي رسيدگي به پرونده هاي خانوار تحت حمايت، با اين 
نهاد همكاري دارند.  مجيد الهي راد با اشاره به اينكه اين وكال با توجه به 
نياز مددجويان رايگان خدمت ارائه مي دهند، افزود: بسياري از خانوارهاي 
تحت حمايت اين نهاد به دليل ناآگاهي از مسائل حقوقي و قضايي قادر به 
دفاع از حقوق خود نيستند، بر اين اساس كميته امداد با همكاري كانون 
وكال براي ارتقاي سطح آگاهي و رفع مشكالت حقوقي خانوار تحت حمايت 
تالش مي كند.  وي ارائه خدمات و مشاوره هاي حقوقي به مددجويان را 
يكي از راه كارهاي مهم كميته امداد در توانمندسازي خانوار تحت حمايت 
برشمرد و ادامه داد: يك هزار و ۶۲۹ خدمت حقوقي طي ۹ ماه امسال در 
زمينه هاي مشاوره، دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه و تنظيم اليحه دفاعيه 

به مددجويان تحت حمايت اين نهاد ارائه  شده است.

قرار گرفتن بيش از ۷0 درصد استان ها در مناطق 
گرم و خشك باعث ش��ده تا كمترين بارش ها در 
اين مناطق اتفاق بيفتد. با اين حال مناطق شمالي 
كشور از جمله استان هاي گيالن و مازندران كه 
بيشترين بارش ها را دارند بايد در زمينه ذخاير اين 
بارندگي ها اقدام كنند كه در اين ميان نياز است تا 
عمليات آبخيزداري و آبخونداري در اين مناطق به 
صورت جدي اجرا شود و در كنار آن نهرها و سدها 
از رسوبات پاك شوند چراكه وجود اين رسوبات 
مي تواند جاي نيم��ي از ذخيره ش��دن آب هاي 
جاري و روان را بگيرد. در حالي كه تا س��ال هاي 
قبل به دليل خشكس��الي اين مهم مورد غفلت 
قرار گرفته بود، حاال با شدت گرفتن بارندگي ها 
و جاري شدن سيالب در برخي استان ها از جمله 
لرستان، خوزس��تان، ايالم و مازندران اين مهم 
مورد توجه قرار گرفت��ه و در اين مناطق در حال 

اجرايي شدن است.
    مازندران رتبه برتر در آبخيزداري 

تنها راه مديريت بح��ران آب از جمله منابع آب 
زيرزمينی رو آوردن به مديريت جامع حوضه های 
آبخيز و مطالعه و اج��رای پروژه های آبخيزداری 
اس��ت. اجرای اين عمليات به عنوان بهترين راه 
ب��رای رفع بحران آب در اس��تان ها بس��يار حائز 

اهميت است چراكه بحران آب، دنيا را به اين فكر 
انداخت كه پروژه های بزرگ سدسازی را متوقف 
سازد و به پروژه های كوچك آبی مانند آبخيزداری 
رو آورد. از آنجا كه غالب مصارف آبی از محل منابع 
آب های زيرزمينی اس��ت، لذا تنه��ا راه مديريت 
بحران آب از جمله منابع آب زيرزمينی رو آوردن 
به مديري��ت جامع حوضه های آبخي��ز و مطالعه 
و اجرای پروژه های آبخيزداری اس��ت؛ از طرفی 
اجرای اين پروژه ها با توج��ه به هدف حفاظت و 
صيانت خاك، حداقل تخريب محيطی را به دنبال 
دارد. در اين ميان مازندران از جمله استان هايي 
به ش��مار مي رود كه به دلي��ل بارش هاي خوبي 
كه در طول سال دارد به شدت نيازمند عمليات 
آبخيزداري است؛ موضوعي كه در سال هاي اخير 
به ش��دت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان 
مثال تاكن��ون 1۴ ميلي��ارد و ۸0 ميليون تومان 
برای انجام عمليات آبخيزداری شهرس��تان های 
تنكابن، عباس آباد، رامس��ر، كالردشت، چالوس 
و نوشهر پيش بينی ش��ده اس��ت، كه اين طرح 
پنج س��اله هم اكنون در ش��ش ح��وزه مديريت 
آبخي��زی اين مناط��ق در حال اجراس��ت. عضو 
هيئت علمی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی 
و منابع طبيعی مازندران با بيان اينكه هيچ پديده 

طبيع��ی، در صورت برخ��ورد اصولی ب��ا آن، بال 
محسوب نمی شود و در مديريت سوانح طبيعی 
بايد تهديدها را به فرصت تبديل كرد، مي گويد: 
»آبخيزداری ب��ه معنای دانش و فن��اوری توليد 
آب اس��ت؛ اگر بخواهيم توليد آب در دستور كار 
قرار بگي��رد بايد به اين تخصص توج��ه كرد و به 
تكنيك ه��ای آن رو آورد.« محمدعلی هاديان با 
اشاره به انواع عمليات هاي آبخيزداري مي افزايد: 
»اجرای پروژه های آبخي��زداری به چند صورت 
مكانيكی )مانند بندهای بتنی مسلح مشبك تنه 
و سرشاخه گير، بندهای سنگ و مالتی، ديوارهای 
نگهدارنده، بندهای تثبيتی(، بيولوژيك )استفاده 
از انواع پوش��ش گياه��ی(، بيومكانيكی )تلفيق 
عمليات مكانيكی و بيولوژيكی( يا صرفاً مديريتی 
)مانند قرق( صورت می گيرد و البته آيتم مديريتی 
در تمامی ان��واع اين پروژه ها اعمال می ش��ود.« 
احداث س��ازه های كنترل جريان مانند سدهای 
كوچك اصالحی، سيل بندها، كانال های هدايت 
سيل و اجرای عمليات بيولوژيكی به جلوگيری 
از فرس��ايش خاك، تغذيه مناب��ع آب و حفاظت 
از عرصه های طبيعی و مناطق مس��كونی منجر 
می شود كه با لحاظ كردن سطح ايمنی بر اساس 
مالحظ��ات اقتصادی، تماي��الت جوامع محلی، 

اثرات زيست محيطی و عوامل ديگر انجام می شود. 
اين در حالي است كه توجه به اين مهم در استان 
مازندران باعث ش��ده تا عالوه ب��ر كنترل و مهار 
بخش اعظمی از سيل، تقويت و تغذيه سفره های 

آب زيرزمينی به طور جدي دنبال می شود.
   اليروبي انهار در گيالن 

از آنجا كه وجود رودخانه مي تواند عالوه بر هدايت 
آب ها از جاري ش��دن س��يالب ني��ز جلوگيري 
كند، لذا به همين منظور الزم اس��ت تا هر ساله 
اين مكان ها از وجود رس��وبات هم��راه آب ها و 
زباله هايي كه بعضاً در آن مي ريزد پاك شود.  پس 
از مازندران، گيالن از جمله استان هايي به شمار 
مي رود كه به دليل بارش هاي خوب به ش��دت 
نيازمند مديريت اين بارش ها اس��ت؛ موضوعي 
كه موجب ش��د ت��ا مديرعام��ل آب منطقه ای 
گيالن اعالم كند: »طبق برنامه ها بايد در س��ال 
جاري بيش از ه��زار كيلومتر انه��ار را اليروبی 
كنيم.« وحيد خرمی با اشاره به اينكه كه امسال 
بارش های خوبی در حوزه آبريز س��د سفيدرود 
اتفاق افتاد و ورودی سد سفيدرود ۷۹ متر مكعب 
بر ثانيه است كه عدد بس��يار مطلوبی برای اين 
فصل از سال محسوب می شود مي گويد: »برنامه 
داريم بيش از 1000 كيلومتر از انهار اس��تان را 
امس��ال اليروبی كنيم و برنامه ريزی های الزم را 
در خصوص ايس��تگاه های پمپاژ و دريچه ها نيز 
انجام داده ايم. اميدواريم با مديريت بهينه مصرف 
آب سال آبی خوبی در پيش داشته باشيم.« اين 
اظهارات در حالي است كه آب منطقه ای گيالن 
در راس��تای وظايف ذاتی خ��ود اليروبی انهار را 
در س��ال جاری همانند س��ال های گذش��ته در 
دستور كار قرار داده به طوري كه در هفته جاری 
اليروبی انهار استان با اليروبی نهر سيدعلی اكبری 
بزرگ ترين نهر خاكی و سنتی گيالن در بخش 

رودبنه شهرستان الهيجان آغاز شد.
  آبگي�ری ۹۸ درص�د از س�ازه های 

آبخيزداری هرمزگان
از آنجايي كه هرمزگان در منطقه گرم و خشك 
قرار دارد، لذا اين اس��تان از جمله كم بارش ترين 
مناطق كشور است با اين حال بارش هاي خوب 
در اين استان موجب شده تا مسئوالن آبخيزداری 
منابع طبيع��ی و آبخي��زداری هرم��زگان براي 
ذخي��ره بارش ها اقدامات خوب��ي را انجام دهند. 
معاون آبخيزداری منابع طبيع��ی و آبخيزداری 
هرمزگان با بيان اينكه در پی بارندگی های اخير 
۹۸ درصد از س��ازه های آبخي��زداری هرمزگان 
آبگيری شد، مي گويد: »با توجه به بارندگی های 
پاييز و زمستان ۲۲0 ميليون متر مكعب آب در 
سه نوبت در س��از های آبخيزداری استان ذخيره 
شد.« ابراهيم جعفری تختی نژاد با اشاره به اين كه 
بيشترين حجم استحصال آب در سازه های شرق 
استان اتفاق افتاده، مي افزايد: »آبگيری سازه های 
آبخي��زداری در تغذيه آبخوان ه��ای زيرزمينی 
دشت ها و تقويت پوشش گياهی عرصه های منابع 

طبيعی مؤثر است.«

پس از چند سال خشكس�الي و كاهش بارندگي در استان هاي مختلف، 
شروع بارش ها و افزايش آن كه در برخي موارد به جاري شدن سيل و بروز 
خسارت منجر شده، باعث گرديد تا مسئوالن براي جلوگيري از مخاطرات 
هدررفت آنها اقدامات خوبي انجام دهن�د كه مي توان به اجراي عمليات 
آبخي�زداري در مازندران، اليروب�ي رودخانه ها در گي�ان و آبگيری ۹۸ 

درصد از سازه های آبخيزداری هرمزگان اشاره كرد، موضوعي كه مي تواند 
نويدبخش اقدامات مؤثري براي ذخيره س�ازي منابع آبي در استان هاي 
مختلف كشور باشد چراكه با توجه به گرم و خشك بودن بعضي استان ها 
اجراي عمليات هاي آبخيزداري و آبخونداري در كنار اليروبي رودخانه ها 
و س�دها مي تواند نقش مهمي در ذخاير و حفظ منابع آبي داش�ته باشد.

پيش از بهمن 57 تنها 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

50 معدن در سراسر 
استان سمنان فعال 
بود. استاني كه به لحاظ ظرفيت هاي معدني از 
اهميت بااليي برخوردار بود، اما هيچ برنامه اي 
براي دست يابي به اين ثروت خدادادي وجود 
نداشت. از همين رو مردم همواره با مشكالت 
بس�ياري در زمينه اش�تغال و تأمين معيشت 
مواجه بودند. معضالتي كه درست بعد از انقالب 
اس�المي و كش�ف اين ثروت هاي ملي كم كم 
كمرنگ شد و حاال بعد از 40 س�ال از پيروزي 
انقالب اسالمي نه تنها تعداد معادن اين استان 
از 50 واحد به 600 واحد رسيده بلكه براي بيش 
از 3600 نفر هم به طور مس�تقيم اشتغالزايي 
دارند. اتفاقي كه اگر با اح�داث صنايع ثانويه 
همراه شود مي تواند كمك بزرگ تري در زمينه 
رونق اقتصادي براي اس�تان داش�ته باش�د. 

    
سراسر كش��ور مملو از ثروت هاي خدادادي است 
كه بايد با برنامه ريزي مناس��ب از تمام��ي آنها به 
بهترين نحو بهره  برد. معادن اس��تان سمنان هم 
يكي از همين مواهب الهي است كه تا قبل از انقالب 
اسالمي توجهي به آنها نشده بود. معادني كه تا قبل 
از بهمن 5۷ تنها 50 واحد از آنها در سراسر استان 
غني سمنان وجود داشت و عمده محصوالت معدني 
مورد نياز كشور از خارج تأمين مي شد. از همين رو 
از همان س��ال هاي اول انقالب خودكفايي و توجه 
به ثروت هاي ملي مورد توجه قرار گرفت و معادن 
جديد در استان س��منان يكي پس از ديگري حفر 
شدند. به طوري كه اكنون تعداد معادن سمنان به 
۶00 واحد رسيده اس��ت. معادني كه حاال نه تنها 

جلوي خروج ارز و واردات بي رويه را مي گيرند، بلكه 
براي بيش از ۳ هزار ۶00 نفر هم فرصت اش��تغال 
ايجاد كرده اند. در اين راستا رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت س��منان با تأييد مطالب فوق بيان 
مي كند: »تعداد معادن اس��تان سمنان نسبت به 
چهار دهه بيش با رش��د 1۲ برابري اكنون به ۶00 
واحد افزايش يافته اس��ت.« بهروز اسودي با اشاره 
به اينكه اكنون ۳ هزار و ۶00 نفر در معادن استان 
مشغول به كار هستند، مي افزايد: »در حال حاضر 
اين استان رتبه دوم را از نظر توليد سولفات سديم 
و فيروزه، رتبه سوم در توليد زغال سنگ و كروميت 
و رتبه پنجم از لح��اظ تعداد معادن را در كش��ور 
داراست.« مضاف بر اين موارد، اكنون استان سمنان 
رتب��ه اول از نظر تعداد معادن گچ، نمك س��نگي، 

سلستين، زئوليت، سيليس زينتي و سولفات سديم 
سنگي را هم در كشور به خود اختصاص داده است. 
اسودي با تأييد موارد بيان شده، ادامه مي دهد: »با 
توجه به اينكه س��منان به لحاظ نوع مواد معدني 
بسيار غني است، اين مهم مي طلبد تا پژوهش هاي 
بسياري براي بهره وري بهتر از آنها صورت گيرد.« 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان 
همچنين اضافه مي كند: »در اين راستا بايد از خام 
فروشي معادن اس��تان جلوگيري شود.« بنابر اين 
ضروري است براي افزايش سوددهي اين معادن، 
واحدهاي فرآوري هم در كنار معادن مستقر شوند. 
با اين كار نه تنها ارزش افزوده مواد معدني افزايش 
مي يابد، بلكه جل��وي هزينه ه��اي اضافه حمل و 
نقل هم گرفته مي ش��ود و تمام سود حاصل از اين 

فعاليت ها به اس��تان س��منان اختصاص مي يابد. 
البته در اين راستا الزم است متوليان سياست هاي 
تشويقي مناس��بي را براي جذب س��رمايه گذاران 
در نظر بگيرن��د كه ارائه تس��هيالت، فراهم كردن 

زيرساخت ها مي تواند از اين دست باشد. 
  معادن سمنان ظرفيت بهره وري بيشتري دارند

با اين تفاسير بر اساس گفته كارشناسان در صورتي 
كه معادن س��منان رويكرد فرآوري، دانش بنيان و 
صادراتي با ارزش افزوده داش��ته باشند، مي توانند 
اقتصاد اس��تان را رونق دهند. در حال حاضر بيش 
از ۴0 نوع ماده معدني از معادن اس��تان س��منان 
استخراج مي شود و اين استان بيش از ۶0 درصد گچ 
كشور را تأمين مي كند كه اين موضوع خود حكايت از 
سودآور بودن اين معادن دارد. رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان سمنان اضافه مي كند: »براي 
سوددهي بيش��تر معدن كاران نبايد فقط به دنبال 
اكتشاف و اس��تخراج مواد معدني باشند.« به رغم 
اينكه فرآوري مواد معدني مي تواند سود مضاعفي 
را نصيب معدن داران كند، اما اين مقام مسئول بيان 
مي كند: »يكي از داليل اصلي فرآوري نشدن مواد 
معدني در سمنان ضعيف بودن ساختارهاي زيربنايي 
مانند برق، گاز و آب است.« بنابر اين در صورتي كه 
اين زيرساخت ها فراهم شود و سرمايه گذاران براي 
تأسيس واحدهاي فرآوري به استان بيايند، مي توان 
ارزش افزوده مواد استخراج ش��ده را تا بيش از 50 
برابر افزايش داد. الزم به ذكر اس��ت كه اس��تخراج 
مواد معدني از معادن س��منان س��االنه به بيش از 
۲۳ميليون تن انواع مواد معدني مي رسد. ظرفيتي 
كه پس از انقالب اسالمي مورد توجه قرار گرفت و 
با برنامه ريزي بهتر متوليان مي تو اند اقتصاد استان 

و كشور را با تحولي بزرگ مواجه كند. 

600 معدن سمنان براي 3600 نفر اشتغالزايي كرده است
رشد 12 برابري معادن سمنان بعد از انقاب اسامي
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 آماده باش استان ها 
براي ذخيره منابع آبي با عمليات آبخيزداري

 با پيشقدمي استان هاي گيان، هرمزگان و مازندران در اجراي طرح هاي آبخيزداري 
تاكنون 1۰۰۰ كيلومتر از انهار گيان اليروبی و ۹۸ درصد از سازه های آبخيزداری هرمزگان آبگيري شده است

88498441سرویس  شهرستان

 سهم ۳۰ درصدي البرز 
از توليد دارو و واكسن هاي دامپزشكي كشور

استان البرز با توليد بيش از 30 درصد     البرز
واكس�ن و داروي هاي دامپزشكي 
كش�ور در رتب�ه برت�ر كش�ور از اي�ن حي�ث ق�رار دارد. 
معاون سالمت اداره كل دامپزشكي البرز با اشاره به گوشه اي از دستاوردهاي 
دامپزش��كي اس��تان گفت: تمامي خدمات دامپزش��كي اعم از درماني، 
آزمايشگاهي، واكسيناسيون و حتي پخش دارو و واكسن قبالً تنها در ادارات 
دولتي انجام مي گرفت.  حسين طرق افزود: امروزه با اجراي سياست هاي 
برون سپاري و اش��تغالزايي، اين اختيارات به مردم و به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده و نظارت عاليه و بخش حاكميتي آن در ادارات دولتي انجام 
مي پذيرد.  وي با اشاره به ريشه كني بيماري طاعون گاوي در سال 1۳۸۷ 
گفت: بهره گيري از 10 سامانه الكترونيكي جهت انجام خدمات غيرحضوري 
همچنين گزارش گيري و گزارش دهي در مورد تمامي عمليات دامپزشكي 
و همچنين تكريم ارباب رجوع از ديگر دستاوردهاي رقم خورده بوده است.  
طرق در پايان افزود: در اس��تان البرز تعداد 11 مركز مايه كوبي در بخش 

خصوص فعال است و انجام واكسيناسيون دام و طيور را بر عهده دارد. 

افتتاح اقامتگاه بوم گردي شيرآشيان 
دردامغان

   سمنان اقامتگاه بوم گردي شيرآشيان دامغان 
با ظرفيت اقامت ش�بانه براي 25 نفر 

بهره برداري شد. 
سرپرست  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دامغان گفت: سومين 
مجوز اقامتگاه بوم  گردي در شهرستان دامغان براي عمارت شيرآشيان با 
قدمت بيش از 100 سال در روستاي شيرآشيان دامغان صادر شده است.  
مهدي قاسمي افزود: اين خانه با وجود پنج اطاق، با حفظ بافت سنتي خود 
در 10 كيلومتري غرب شهرستان دامغان در روستاي شيرآشيان واقع شده 
است كه قدمت آن به دوره صفوي مي رسد.  وي تصريح كرد: اين اقامتگاه 
بوم گردي با معماري خاص سنتي از ظرفيت هاي خوب در آينده خواهد 
بود كه بناي اين اقامتگاه، با توجه به قدمت و معماري زيبا، در آينده نزديك 
به ثبت ملي مي رسد، براي تعمير و تجهيز اين اقامتگاه، بيش از ۳ ميليارد و 
500 ميليون ريال هزينه شده است.  وي گفت: احداث اين اقامتگاه هاي بوم 
گردي با هدف ايجاد اشتغال، جذب و اسكان گردشگر، مرمت آثار باستاني و 
معرفي آيين و سنت هاي روستايي هدف گذاري شده است.  قاسمي با اشاره 
به اينكه دامغان داراي دو اقامتگاه بوم گردي خانه پدري در حسين آباد حاج 
علي نقي و ناصر لشكر در روستاي عباس آباد است، افزود: اقامتگاه بوم گردي 
ناصر لشكر امسال به دليل ظرفيت هاي موجود، به منظور تجهيز و توسعه 
اقامتگاه، مبلغ 5 ميليارد ريال تس��هيالت دريافت كرده است.  سرپرست 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دامغان گفت: در حال حاضر 
حدود ۲0 تقاضا براي راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي در اين شهرستان 

ارائه شده است كه در حال بررسي و رفع معايب طرح هاست.

آسمان به داد زمين رسيد
 تزريق ۳۰ ميليون مترمكعب آب 

به رگ هاي درياچه اروميه
اگر چند س�الي پيوس�ته از حال زار درياچه اروميه مي شنديدم، 
حاال و به لط�ف بارش ها و ن�زوالت آس�ماني هر خبري نش�ان از 
احياي دوب�اره اين درياچ�ه جهان�ي دارد و مي توان ب�ه روزهاي 
خوش آن اميدوار ب�ود. بر همين اس�اس روز گذش�ته دوباره 3۰ 
ميلي�ون متر مكعب آب از س�د مهاباد به س�مت درياچ�ه اروميه 
رها ش�د تا در كنار منابع آبي ديگر احياي آن را س�رعت ببخشد. 

    
روند خشكي درياچه از ۲0 سال گذشته آغاز شده و ساالنه تراز سطح آب 
آن ۴0 سانتي متر كاهش يافته كه در مجموع ارتفاع آب هشت متر پايين 
آمده و از ۳۲ ميليارد متر مكعب آب هم تنها حدود دو ميليارد متر مكعب 
باقي مانده است، اما طي پنج سال گذش��ته با اقدامات و تزريق اعتبارات 
وضعيت تا حدودي تثبيت شده و حاال بارش ها هم مزيد بر علت شده اند تا 
سرعت احيا و بازگشت درياچه به روزهاي خوبش سرعت بيشتري بگيرد. 

   آسمان به داد درياچه رسيد
روز گذشته رئيس استاني س��تاد احياي درياچه اروميه از رهاسازي ۳0 

ميليون مترمكعب آب از سد مهاباد به سمت درياچه اروميه خبر داد. 
فرهاد سرخوش با بيان اينكه با هدف احياي درياچه اروميه امسال رهاسازي 
آب مازاد سدهاي استان به سمت درياچه اروميه در دستور كار قرار گرفته 
است افزود: »در ادامه مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه ۳0 ميليون متر 
مكعب آب از سد مهاباد به سمت اين تاالب رهاسازي مي شود و اين ميزان 
آب در قالب مرحله دوم رهاسازي آب سد مهاباد با دبي ۲0 مترمكعب بر 
ثانيه به سمت درياچه اروميه مي رود. البته تاكنون در مجموع ۳۲0 ميليون 
مترمكعب آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شده است.« وي با اشاره 
به اينكه امسال در مجموع آب رهاسازي شده از سدهاي استان به سمت 
درياچه ارومي��ه ۳۸۶ ميليون مترمكعب بوده تأكي��د كرد: »بخش قابل 
توجهي از اين برنامه امسال محقق شده و در صورت مناسب بودن بارش ها 
و نيز وجود آب مازاد بر مصارف و منابع آبي مورد نياز در استان باز هم شاهد 
رهاسازي آب به سمت درياچه خواهيم بود.« رئيس استاني ستاد احياي 
درياچه اروميه از افزايش ۳۹ س��انتي متري سطح تراز درياچه اروميه در 

مقايسه با مدت زمان مشابه پارسال خبر داد. 
   همه چيز به نفع درياچه پيش مي رود

نبايد فراموش كنيم كه در حالي مردم و مسئوالن به بارش ها دل خوش 
كرده اند كه برداش��ت غير مجاز از چاه هاي مجاز و غير مجاز، احداث پل 
ميان گذر شهيد كالنتري، كاشت درختاني نظير هلو به جاي درختان گردو 
و بادام در حوزه آبريز درياچه اروميه و در نهايت افزايش جمعيت و نيازهاي 
منطقه باعث شده تا سال به سال درياچه به سمت خشكي پيش برود.  حاال 
رئيس استاني ستاد احياي درياچه اروميه در شرايطي آب موجود در درياچه 
را بيش از ۲ ميليارد مترمكعب اعالم مي كند كه در مدت زمان مشابه سال 
گذشته درياچه اروميه فقط يك ميليارد و ۲5 ميليون مترمكعب آب داشت.  
در همين راستا خوب اس��ت بدانيم با توجه به افزايش قابل توجه وسعت 
درياچه اروميه، هم اكنون وسعت درياچه اروميه ۲ هزار و ۳11 كيلومترمربع 
است در حالي كه اين ميزان پارس��ال يك هزار و ۸5۶ كيلومتر مربع بود.  
البته شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي نيز در پي رهاسازي امروز آب 
سد مهاباد به سمت درياچه اروميه اطالعيه اي صادر كرده است كه در اين 
اطالعيه آمده، آب سد مهاباد باهدف كمك به برنامه احياي درياچه اروميه 
رهاسازي مي شود و مردم براي پيشگيري از بروز حوادث احتمالي از نزديك 

شدن به حريم رودخانه هاي زرينه و سيمينه رود خودداري كنند.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

چشم دنيا به سمت ديوار گرگان مي چرخد
ديوار تاريخي گرگان كه در ۲۹ تيرماه س��ال 1۳۷۸ به ثبت ملي رسيد ، 
پس از ديوار چين كه به طول ۶ هزار كيلومتر است، با طول ۲00 كيلومتر، 
بزرگ ترين ديوار دفاعي جهان است. اين ديوار از كنار درياي خزر در ناحيه 
گميشان آغاز شده و تا كوه هاي گليداغ در شمال شرق كالله ادامه داشته 
كه در حال حاضر بخش زيادي از آن از بين رفته و تنها بخش هاي كوچكي 
از اين ديوار كه در زير خاك مدفون مانده، باقي است.  بسياري از كارشناسان 
بر اين باورند ديوار تاريخي گرگان همزمان با ديوار چين ساخته شده و هر 
دوي اين بناها براي مقابله با گروهي از مهاجمان به نام هپتال ها ساخته شده 
كه از شمال وارد مي شده اند.  شايد بسياري از گردشگران و مسافران استان 
گلستان كه وارد شهر گرگان مي شوند به علت ازدياد مناطق گردشگري 
و ديدني هاي اين شهر فرصت بازديد ازآثار ديوار گرگان را نداشته باشند. 
ديوار بزرگي كه به ديوارسرخ مشهور است و در بسياري از متون تاريخي هم 
از آن با عنوان مار سرخ نام برده شده است.  البته حدود يك سال پيش هم 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گلستان عنوان كرده 
بود كه ديوار دفاعي گرگان براي ثبت در فهرست آثار جهاني به 50 ميليارد 

ريال بودجه و فراهم آوردن برخي زيرساخت هاي اوليه نيازمند است. 
با تمام اين تفاس��ير ديوار دفاعي يا دي��وار بزرگ گرگان كه يك��ي از آثار 
شگفت انگيز معماري پيش از اسالم به ش��مار مي آيد، هم اكنون از سوي 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران به عنوان يكي از 
گزينه هاي اصلي براي ثبت در فهرست آثار ميراث جهاني )يونسكو( مطرح 
است، اما به دليل تغييراتي كه توسط ساكنان اطراف اين ديوار در ساختار 
خود ديوار و تأسيسات آن شده و همچنين به دليل تغييرات فرسايش آب و 
هوايي بخش زيادي از ديوار يا نابود يا زير خاك مدفون شده است. از سويي 
به دليل وجود روستاهايي در مسير و همچنين زمين هاي كشاورزي روي 
اين ديوار، ميراث فرهنگي عمالً با چالشي جدي براي ثبت جهاني اين ميراث 
عظيم روبه رو است.  در زمان احداث ديوار گرگان يا همان »مار سرخ«، سطح 
آب درياي مازندران پايين تر از سطح كنوني آن بوده؛ بنابر اين محتمل است 
برخي از قسمت هاي اين ديوار دفاعي اكنون زير آب فرو رفته باشد. حدود 10 
سال پيش كاوش هايي در زير آب هاي خليج گرگان انجام شد كه بخش هايي 
از ديواري به نام ديوار »تميشه« را آشكار كرد كه گمان مي رود در نقطه اي به 
ديوار گرگان متصل مي شده است. حدس هايي نيز در اين مورد وجود دارد كه 
بخش هاي زير آب دريا، قسمت هايي از پادگاني بزرگ يا حتي بندري ساساني 
باشد.  اين ديوار كه در اصل يك ديوار دفاعي بوده براي حفاظت از شهر ساخته 
شده بوده مي توانسته تا ۳0هزار سرباز را رو طول خود مستقر كند.  تحقيقات 
روي يكي از دژها يا سربازخانه هاي اين ديوار دفاعي نشان مي دهد كه حداقل 
تا يك قرن پس از ساخته شدن فعال بوده  و نشانه هايي از حضور سربازان در 

آن ديده مي شود، اما بعد از آن به عللي متروك شده  است. 
پش��ت ديوار گرگان ۳۶ قلعه با وس��عت هاي 5 تا ۲0 هكتار شناس��ايي 
شده اند كه همه  آنها ويژگي هاي دفاعي دارند. البته در نواحي غربي ديوار 
كه بيشتر دشت و بيابان است و ديد بيشتري وجود دارد قلعه ها با تراكم 
كمتري ساخته شده اند، ولي در نواحي شرقي كه تپه ماهور و كوهستان 
بيشتري به  چشم مي خورد قلعه ها متراكم تر هستند. يكي از نكات جالب 
توجه درباره  اين قلعه ها اين است كه عالوه بر ارگ، حصار و برج و بارو همه  
آنها نيز خندق داشته اند. خندق ديوار بيشتر در نواحي شرقي قلمرو ديوار 
بزرگ گرگان سالم و دس��ت نخورده باقي مانده و در بعضي قسمت ها در 
داخل آن كشاورزي صورت مي گيرد. همچنين بزرگ ترين قلعه در ميان 
اين قلعه هاي پشتيبان، ۳۳0 هكتار وسعت دارد.  پيش از اين برج قابوس 
بلندترين برج آجري دنيا و يكي از آثار ارزشمند معماري دوره اسالمي در 
شهرستان گنبدكاووس از توابع استان گلستان؛ ثبت جهاني شده است. 
جرجان يكي از شهرهاي معتبر دوره هاي سامانيان، آل زيار و سلجوقيان 

بوده كه بر اثر حمله مغول در ۶1۷ هجري قمري از بين رفت.

سيد احمد هاشمي اشكاسجاد مرسلي


