
 اردبيل: رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل گفت: پارك علم 
و فناوري استان اردبيل در سطح سه كشور قرار دارد و جزو 10 پارك 
آخر ايران محسوب مي ش��ود.  حبيب ابراهيم پور اظهار كرد: در حوزه 
ش��ركت هاي دانش بنيان و مراحل رشد و تعالي آنها كم  لطفي هايي را 
شاهد بوديم به طوري كه در سال هاي اخير بيشتر از اين مي توانستيم 
در شناسايي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان و معرفي محصوالت 
و برند آنها موفق عمل كنيم.  وي ض��رورت حمايت مادي و معنوي را 
از اين ش��ركت هاي فناور و دانش بنيان يادآور شد و خاطرنشان كرد: 
نمايشگاه دستاوردهاي 40 ساله انقالب فرصتي بود تا ما تمامي اقدامات 
و فعاليت هاي انجام شده در معرض ديد و محك مردم قرار دهيم تا راه 
جديد براساس پيشنهادات و نظر مردم گشوده شده و به سمت تعالي 

بيشتر سوق پيدا كنيم. 
  مركزي: نخستين كلينيك تخصصي دندانپزشكي با تعرفه دولتي 
با حضور جمعي از مسئوالن اجرايي و حوزه سالمت استان مركزي در 
اراك گشايش يافت.  دكتر »محمد جماليان« سرپرست دانشگاه علوم 
پزشكي اس��تان مركزي در اين آيين گفت: اين كلينيك با صرف 50 
ميليارد ريال و امكانات 14 يونيت تخصصي دندانپزشكي در رشته هاي 
تخصصي اطفال، ايمپلن��ت، اندو، پروتز و يك ات��اق عمل براي اعمال 
جراحي راه انداري شده است.  دكتر »محمد جماليان« افزود: اراك با 
كمبود درمانگاه هاي دندانپزشكي با تعرفه  دولتي مواجه بود و اين مركز 

با روش برون سپاري راه اندازي شد. 
  س�منان: بر اساس جديدترين رتبه  بندي وب  سايت دانشگاه هاي 
جه��ان در ژانويه ۲01۹؛ دانش��گاه س��منان توانس��ت در رتبه بندي 
وبومتريكس جايگاه 1874 جهاني و جايگاه ۲6 را در بين دانشگاه هاي 
سراسر كشور كسب كنند.   معاون پژوهش��ي دانشگاه سمنان با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: اخيراً وبومتريكس ليستي را منتشر كرده و در آن 
دانشگاه هاي ايران را از نظر حضور و فعاليت آموزشي و پژوهشي آنها در 
وب  سايت هايشان مورد بررسي قرار داده كه دانشگاه سمنان رتبه ۲6 
را در كشور كسب كرده است.  دكتر سيف اهلل سعدالدين با بيان اينكه 
بر اساس اين رتبه بندي دانشگاه س��منان در خاورميانه رتبه ۹0 را به 
خود اختصاص داده است تصريح كرد: رتبه دانشگاه سمنان نسبت به 

رتبه بندي قبلي در سال ۲018 شش پله صعود داشته است.

كاهش ذخاير آب��ي و تغييرات اقليم��ي واقعيتي 
انكارناپذير اس��ت. اتفاقي كه نه تنها در استان هاي 
مرك��زي و جنوب��ي بلكه حت��ي در اس��تان هاي 
پربارش ش��مالي هم در حال وقوع است. از همين 
رو كارشناس��ان متعدد در خصوص ضرورت تغيير 
كشت و مديريت منابع آبي تأكيد مي كنند. يكي از 
شيوه هاي مديريت منابع آبي هم كشت جايگزين 
است. در اين راستا كش��اورزان موظف هستند به 
جاي كشت محصوالت آب دوستي چون هندوانه و 
چغندرقند دست به توليد محصوالت كم آب خواهي 
همچون پنبه و دانه هاي روغني بزنند. با اين حال 
باز هم ه��ر روز خبرهاي��ي در خص��وص افزايش 
س��طح زير كشت محصوالت آب دوس��ت نه صرفاً 
براي مصرف داخلي بلكه براي ص��ادرات به گوش 
مي رسد. هندوانه ها و چغندرقندهايي كه كاميون 
كاميون به مناطق مرزي فرستاده و به بهاي اندك 
خريداري مي شوند يا برگشت مي خورند و خوراك 
دام مي ش��وند. محصوالتي كه مايه حيات را از دل 
خاك بيرون مي كشند و بر معضالت ناشي از تغييرات 
اقليمي دامن مي زنند. از همين رو مدير باغباني جهاد 

كشاورزي استان يزد با بيان اينكه كاشت گياهان 
كم آب خواه انتخاب نيس��ت بلكه يك اجبار است 
مي گويد: »به دليل مشكالت آبي كه يزد با آن مواجه 
است، كشاورزان راهي جز كشت گياهان كم آب خواه 
ندارند.« يداهلل جوادپور اضافه مي كند: »عمده وظيفه 
سازمان جهاد كشاوري توليد محصوالت كم آب خواه 
است كه بايد با توجه به آب موجود به توليد اين نوع 

گياهان براي حفظ ارزش افزوده بپردازد.« 
   يزد پيشرو كشت محصوالت كم آب خواه مي شود
گروه��ي از گياهان كم آب خ��واه همين گياهان 
دارويي هس��تند كه با كم ترين مقدار منابع آبي 
رشد مي كنند و نه تنها در داخل كشور به مصرف 
مي رسند بلكه قابليت صادراتي خوبي هم دارند. 
در اين راستا مدير باغباني جهاد كشاورزي استان 
يزد بيان مي كند: »گسترش طب سنتي در كشور، 
نياز به گياهان دارويي را افزايش داده اس��ت و از 
طرف ديگر توليدات با كيفي��ت گياهان دارويي 
در يزد باعث شده محصوالت اين شهر مشتريان 
خوبي در مرزهاي كشور داشته باشد.« جوادپور، 
اضافه مي كند: »نبود توليد انبوه در استان يكي از 

چالش هاي يزد براي ورود به بازارهاي منطقه اي 
و صادرات اس��ت بنابراين بايد س��طح توليدات 
افزايش ياب��د.« از اين رو در كن��ار افزايش توليد 
محصوالت كم آب خواه به گفته اين كارش��ناس 
جهاد كشاورزي بايد به صنايع تبديلي هم توجه 
ويژه اي شود. بنابر اين با افزايش كشت و افزايش 
تعداد واحدهاي فرآوري گياهان دارويي مي توان 
به بازارهاي بزرگ دست يافت و بيشتر از صادرات 
محصوالت آب بري چون هندوانه و چغندر قند 
ارزآوري ك��رد. اتفاقي كه اكنون در اس��تان يزد 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و اين اس��تان را در 
آينده اي نزديك به يك��ي از قطب هاي صادراتي 
محصوالت كم آب خواه تبديل مي كند و ضروري 
است در استان هاي ديگر هم دنبال شود. به رغم 
اينكه بارها بر ضرورت تغيير كشت محصوالت آب 
دوست به كم آب خواه تأكيد شده است، اما امسال 
هم همچون سال هاي گذشته چغندرقند در 11 
استان كشور كشت شد. محصولي كه نه تنها سال 
گذشته نتوانست سودي عايد كشاورزان كند، بلكه 
آنها را متضرر كرد و منابع آبي را هم به تاراج برد. 

   تاراج منابع آبي به بهانه افزايش صادرات!
الزم به ذكر اس��ت كه محصول چغن��در قند در 
اس��تان هاي آذربايجان غربي، خراس��ان شمالي، 
خوزس��تان، اصفهان و چند منطقه ديگر هرساله 
كشت مي شود و روز به روز بر وسعت كشت آن هم 
افزوده شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوي 
كارشناسان امسال سطح زير كشت چغندر قند به 
17 هزار هكتار افزايش يافته و قرار اس��ت تا سال 
آينده نيز به 30 هزار هكتار برسد. محصولي كه بعد 
از برداشت در اس��تان هايي چون خراسان شمالي 
نتوانس��ت بازاري براي فروش بيابد و در نهايت با 
متضرر شدن كشاورزان خوراك دام شد. مضاف بر 
اين موضوع با توجه به كشت گسترده چغندرقند 
در محدوده درياچه اروميه مانعي به براي احياي 
اين درياچه شناخته مي شود. البته مشكل فقط به 
كشت گسترده چغندر قند هم منتهي نمي شود، 
هندوانه هم محصول ديگري اس��ت كه حتي در 
جنوبي ترين استان هاي كشور كه منابع آبي براي 
شرب ناكافي است كش��ت مي  شود. محصولي كه 
ساالنه در سراسر كش��ور 400 ميليارد ليتر آب را 
مي بلعد و تنها 150 ميلي��ون دالر ارزآوري دارد و 
كارشناس��ان از آن نه به عنوان صادرات دسترنج 
كشاورزان بلكه صادرات منابع ارزشمند آب كشور 
به بهاي ناچيز ياد مي كنند. الزم به ذكر است كه 
سال گذشته بر اساس آمار گمرك كشور، 780 هزار 
تن هندوانه به ارزش 150 ميليون دالر به ۲۹ كشور 
جهان صادر شده است. البته مشكالت به همين جا 
ختم نمي شود چرا كه در ۹ ماهه سال گذشته 85 
هزار تن پسته، 36۹ هزار تن گوجه فرنگي، 353 
هزار تن س��يب زميني، ۲14 هزار تن آرد گندم، 
60 هزار تن كشمش، 66 هزار تن خرما و ۹6 هزار 
تن ماست هم به خارج از كشور صادر شده است. 
محصوالتي كه براساس گفته كارشناسان همگي 
براي توليدش��ان نياز به منابع آبي زيادي دارند. از 
همين رو به نظر مي رس��د كه وقت آن رسيده كه 
مسئوالن جهادكش��اورزي مديريت منابع آبي را 
مورد توجه قرار دهند و همچون استان يزد كشت 

محصوالت كم آب خواه را اجباري كنند.

چندس�الي اس�ت كه بر ضرورت تغيير كش�ت محصوالت پ�رآب بر به 
محصوالتي كه نياز كمي به منابع آبي دارند تأكيد مي ش�ود. اما اين مهم 
هنوز مورد توجه قرار نگرفته و روز به روز بر وسعت زمين هاي كشاورزي 
زير كشت هندوانه و چغندر قند در اس�تان هايي چون كرمان، اصفهان، 

آذربايجان غربي و ديگر مناطق كشور به بهانه ارزآوري و صادرات افزوده 
مي شود. موضوعي كه به نظر مي رسد بايد به صورت يك قانون مطرح شود و 
حاال در اولين اقدام مدير باغباني جهاد كشاورزي استان يزد از اجباري شدن 
كشت محصوالتي با نياز كم آبي در زمين هاي زراعي استان خبر مي دهد. 

چند وقتي است كه 

سجاد مرسلي
   گزارش 2

موضوع فعاليت ها 
در اس�كله م�واد 
معدني جزيره نگين در اس�تان بوشهر به يك 
دغدغه بزرگ براي ش�هروندان اين اس�تان و 
دوست داران محيط زيست تبديل شده است. 
هر چند اوايل امسال دبيركل انجمن كشتيراني 
با اشاره به لزوم توسعه جزيره نگين بوشهر براي 
همكاري با قطر از كمك سرمايه گذاري خارجي 
در حوزه دريايي و بندري ايران براي توس�عه 
اقتصادي كش�ور خبر داده ب�ود اما حاال گويي 
بوش�هر  دريان�وردي  و  بن�ادر  كل  اداره 
همكاري هايي را با چند ش�ركت آغاز كرده كه 
س�ود حاصل از آن بس�يار كمت�ر از ضربات و 
خساراتي است كه به محيط زيست و اكوسيستم 
منطقه وارد مي ش�ود و آالينده هايي را هم به 
حل�ق س�اكنان بوش�هر هدي�ه مي ده�د. 

    
بار ها تأكيد شده كه با توجه به هزينه هاي سنگين 
اليروبي در كانال دسترس��ي به بندر بوشهر بايد 
از هر گون��ه تخلي��ه و ريخت و ريزهاي ناش��ي از 
مصالح و مواد معدني در اي��ن منطقه خودداري 
شود.  در همين رابطه و با استناد به بررسي هاي 
زيست محيطي نيز هرگونه احداث و بهره برداري 
از تأسيس��ات بارگيري مواد معدني در اين كانال 
ممنوع اس��ت. با اين تفاس��ير س��ازمان بنادر و 
دريانوردي به يك شركت تعاوني اجازه  استفاده 
از تأسيس��ات بندري موج��ود در جزيره نگين را 
داده است. اجازه اي كه به قيمت كمك به افزايش 
رسوبات كانال و آلوده سازي محيط زيست از طريق 
بلند شدن ريزگردهاي ناشي از دپوي شن و ماسه 
و سنگ گچ وكلينكر س��يمان در هواي هميشه 

بادي بندربوشهر تمام مي شود. 
  سرمايه گذاري براي سودهايي با  زيان باال

هنوز چند روزي از ش��روع س��ال جاري نگذشته 
بود كه مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي با 
تأكيد بر اينكه ايجاد تأسيسات زير بنايي مجتمع 
بندري نگين بوش��هر و اليه روب��ي آن در اولويت 

برنامه امس��ال قرار دارد، گفت: »توس��عه اسكله 
اين بندر در دستور كار اس��ت.« محمد راستاد با 
بيان اينكه پايانه كانتينري مجتمع بندري نگين 
بوشهر امسال افتتاح مي شود، تأكيد كرد: »با اتمام 
اليه روبي اين اسكله، پايانه اين مجتمع بندري نيز 
به بهره برداري مي رسد.« با اينكه مسئوالن امر هم 
به خوبي واقفند كه اليروبي اين مناطق تا چه حد 
هزينه بر است و در حالي كه اسكله خاص بارگيري 
مواد معدني در بندر دير توسط بخش خصوصي 
ساخته و آماده بهره برداري است. و از همه مهم تر 
اينكه عالوه ب��ر افزايش ترافيك حم��ل و نقل به 
تنها مسير دسترس��ي به بندر و ايجاد مشكالت 
زيست محيطي كه مي تواند در آينده گريبان اين 
نقطه را بگيرد و اثرات منفی آن بر مشكالت مردم 
اضافه ش��ود، معلوم نيست چرا س��ازمان بنادر و 
دريانوردي كه هميشه از مسئوليت هاي اجتماعي 
و پيشرفت و توسعه دم زده و در اين راستا قدم هاي 
خوبي هم برداشته اجازه مي دهد تا چند شركت 
و تعاوني به محيط زيست و آرامش زندگي مردم 
دست درازي كنند پاي در راهي بگذارند و از هم 

اكنون عوارض و خساراتش مشخص است. 

   نگين منتظر اجراي قانون
ه��ر چن��د موافق��ان اح��داث پايانه ص��ادرات 
موادمعدني، آن را به مردم و خواس��ته آنها پيوند 
زده و ادعا مي كنند كه با انجام اين كار بس��ياري 
از مشكالت در حوزه صادرات از بين مي رود.  اما 
مخالفان اين امر معتقدند همان مردم بايد بدانند 
كه در كنار آنها و در اس��كله جزي��ره نگين، مواد 
معدني تخليه مي شود كه استنشاق ريزگردهاي 
حاصل از اين مواد، موجب بروز مشكالت تنفسي 
و عروقي براي آنها مي ش��ود. در حالي كه دولت 
س��اليانه هزينه هاي بس��ياري براي از بين بردن 
ريزگردها صرف مي كند، چش��م بس��تن بر روي 
كانون مهم و مضر ريزگردهاي حاصل از كوهي از 
كلينكر و سنگ گچ و شن و ماسه حتماً غير قابل 
توجيه است.  البته با تصويب و ابالغ »دستورالعمل 
نظارت و پيگيري حقوق عاّمه« توس��ط رياست 
قوه قضائيه، تكليف پيگي��ري و مجازات تضييع 
كنندگان حقوق مردم هم روش��ن شده است. در 
بند الف از ماده يك دستورالعمل مذكور، حقوق 
زيست محيطي و بهداشت و سالمت عمومي نيز 
در زمره حقوق عامه تعريف ش��ده و وفق بند 1 از 

ماده ۲ آن دستور العمل نيز دادستانان هر حوزه 
قضائي مس��ئول تعقيب كيفري متهمان ناقض 
حقوق عامه معرفي ش��ده اند. وفق بنده 5 از ماده 
۲مذكور نيز دادستان مي بايس��ت در چارچوب 
ماده 114قانون آئين دادرس��ي كيفري، دستور 
توقف اقدامات را صادر كند.  همچنين وفق ماده 
7 دس��تورالعمل مذكور، س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور و ديوان عدالت اداري نيز به عنوان ديگر 
مراجع رس��يدگي كننده به م��وارد نقض حقوق 
عامه معرفي شده اند.  با اين حال معلوم نيست چرا 
اداره كل حفاظت از محيط زيست استان بوشهر 
هنوز ب��ه اقدامات صورت گرفته در اس��كله مواد 
معدني جزيره نگين هيچ واكنش��ي نشان نداده 
و حداقل با شكايت يا واكنش��ي مانع از عمليات 
تخليه و بارگيري مواد خام معدني در اسكله هاي 

اين جزيره نشده است. 
  حق ها فداي تمايالت مي شوند

ناگفته نمان��د چن��دي پي��ش اداره كل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر هم در مقابل انتقادات 
صورت گرفته مدعي ش��ده بود كه »اين سازمان 
با توجه ب��ه سياس��ت دول��ت مبني ب��ر جذب 
س��رمايه گذار و تأكيد بر اجراي اص��ل 44 قانون 
اساسي مبني بر واگذاري امور به بخش خصوصي 
جه��ت احداث تأسيس��ات و تس��هيالت بندري 
در بنادر از جمله پايانه كانتين��ري، پايانه كاالي 
عمومي، پايان��ه چند منظوره، پايان��ه صادرات - 
ترانزيت و پايانه م��واد نفتي تالش زيادي صورت 
داده وگام هاي شاياني برداشته است كه از جمله 
آن موارد مي توان به احداث اس��كله مواد معدني 
توس��ط بخش خصوصي اش��اره ك��رد.« اما اين 
س��ازمان در خصوص نحوه ورود دو شركت سينا 
و تعاوني كاربران، گفته بود كه »اين دو شركت و 
تعاوني با اعالم تمايل بر سرمايه گذاري وارد بازي 
شده اند...« كه نمي ش��ود فقط به تمايل داشتن 
شركت هاي سرمايه گذار كه فقط به فكر سود خود 
هستند، بسنده كرد و در اين ميان حق مردم براي 
داشتن س��المتي و حق محيط زيست براي بقا را 

فداي تمايالت منفعت طلبانه كرد.

نگین بوشهر اسیر آالینده های اسکله
 كارشناسان معتقدند اسكله مواد معدني جزيره نگين معضالت زيست محيطي زيادي به همراه خواهد داشت 

اما سازمان محيط زيست هنوز مهر سكوتش را نشكسته است

يكي از شيوه هاي مديريت منابع آبي 
هم كش�ت جايگزين اس�ت. در اين 
راستا كشاورزان موظف هستند به 
جاي كشت محصوالت آب دوستي 
چون هندوانه و چغندرقند دست به 
توليد محصوالت كم آبخواهي همچون 

پنبه و دانه هاي روغني بزنند
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تالش يزد براي اجباري كردن كشت گياهان كم آب خواه 
 خشكسالی های ايران ضرورت كشت محصوالتي با نياز كم به منابع آبي را افزايش داده
 اما هنوز قانوني براي جلوگيري از كشت بي رويه محصوالت پرآب بر نوشته نشده است!

88498441سرويس  شهرستان

 تشكيل  7909 پرونده تخلف صنفي
 در آذربايجان غربي

در 10 ماهه امسال بيش از 7 هزار و 900     آذربايجان غربي
در  صنف�ي  تخل�ف  پرون�ده 
آذربايجان غربي تش�كيل ش�د كه ارزش ريالي آنها 3 هزار و 600 

ميليارد و 197 ميليون ريال بوده است. 
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با 
اعالم اين خبر گفت: عمده تخلف اين واحدها شامل احتكار، اعالم نكردن 
موجودي و گران فروشي است.  عليرضا محمودي با اشاره به تشكيل 50 
فقره پرونده تخلف احتكار در اين مورد، بيان كرد: ارزش ريالي اين پرنده ها 
در مجموع بيش از 78 ميليارد ريال است كه از اين تعداد 18 فقره مربوط 
به اروميه به ارزش بيش از 48 ميليارد ري��ال و 3۲ فقره به ارزش بيش از 
30 ميليارد ريال نيز مربوط به شهرستان هاست.  وي افزود: تعداد 3 هزار و 
766 مورد بازرسي نيز از كاالي گوشت قرمز گرم و سرد صورت گرفت كه 
از اين تعداد 110 فقره منجر به تشكيل پرونده تخلف به ارزش يك ميليارد 
و 488 ميليون ريال شد كه براي رسيدگي به مراجع ذيصالح ارجاع شد.  
محمودي با اشاره به انجام 5 هزار و 1۹۹ مورد بازرسي در خصوص گوشت 
مرغ، اظهار داش��ت: 117 مورد از اين تعداد به تشكيل پرونده به ارزش 5 
ميليارد و 816 ميليون ريال منجر شد و براي رسيدگي به مراجع ذيصالح 
ارجاع داده شد.  معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي همچنين از آغار طرح 
نظارتي نوروز خبر داد و گفت: طرح نظارتي نوروز امسال در آذربايجان غربي 
از اول بهمن ماه آغاز شد و تا 15 فروردين سال آينده ادامه مي يابد.  وي بيان 
كرد: كنترل و نظارت بر وضعيت بازار كاال و خدمات اولويت  دار در مراحل 
تأمين، توزيع، ارائه خدمات و قيم��ت با توجه به افزايش خريد و تقاضاي 
عمومي براي بسياري از كاالها و خدمات در روزهاي پاياني سال و ايجاد 
آرامش در فضاي رواني جامعه از اهداف اجراي اين طرح است.  محمودي 
گفت: كنترل و نظارت بر وضعيت بازار كاال و خدمات اولويت دار در مراحل 
تأمين، توزيع، ارائه خدمات و قيمت، با توجه به افزايش خريد و تقاضاي 
عمومي براي بسياري از كاالها و خدمات در روزهاي پاياني سال و ايجاد 

آرامش در فضاي رواني جامعه از اهداف اجراي اين معاونت است. 

 ۲7 نوروزگاه در استان گلستان 
برپا مي شود

سال گذشته 1۴ نوروزگاه روستايي در     گلستان
استان گلستان داشتيم كه امسال به 
۲7 نوروزگاه افزايش مي يابد و بيش از ۲ ميليارد و 760 ميليون ريال 

براي اين موضوع اختصاص يافت. 
 معاون امور عمراني استاندار گلستان با اعالم اين خبر گفت: امسال ظرفيت 
نوروزگاه هاي شهري را دو برابر كرديم تا در نقاط خروجي شهر هم نوروزگاه 
داير شود.  ميرمحمد غراوي افزود: ورود مسافران به استان گلستان در حال 
افزايش است و فرمانداران به عنوان روساي كميته سفر شهرستان ها بر 
برنامه هاي اين كميته تسلط دارند و بايد هماهنگي هاي الزم براي پذيرايي 
از گردشگران ايجاد كنند.  وي ادامه داد: ارزاق و كنترل قيمت ها در ايام 
نوروز امسال قيمت بسياري از كاالها افزايش داشته و از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت انتظار داريم قيمت ها در ايام نوروز كنترل شوند تا رشد 
نامتعارفي نداشته باش��ند.  معاون امور عمراني استاندار گلستان گفت: 
سفرهاي نوروزي از ۲7 اسفند آغاز مي شود و ۲0 فروردين پايان خواهد 
يافت و از پليس راهور هم انتظار داريم ايمني كاملي در جاده ها و خدمات 
ترافيكي داشته باشيم.  غراوي يادآور شد: ش��هرداران بايد از 15 اسفند 
اقدامات عمراني را محدود كنند و زيباسازي شهر را به منظور استقبال از 
مسافران نوروزي در دستور كار خود قرار دهند.  مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري گلستان نيز در اين جلسه اظهار كرد: با توجه 
به اهميت روس��تاهاي اس��تان در حوزه گردش��گري جمع بندي شد تا 
نوروزگاه هاي روستايي فعاليت بيشتري داشته باشند و اميدواريم در اين 
حوزه هم شاهد نوروزگاه هاي جذابي باشيم.  ابراهيم كريمي با بيان اينكه 
در سال ۹7 شاهد رشد 87 درصدي بازديد گردشگران از استان بوديم، 
افزود: امسال 11 ميليون و 178 هزار و ۹۲۲ بازديد از جاذبه هاي استان 

گلستان اتفاق افتاد و اميدواريم در سال آينده افزايش يابد.

 پل پيامبر اعظم، شهر قدس را 
به بزرگراه حكيم مي چسباند

تشكيل كميس�يون اصناف، صنايع و     البرز
جذب مشاركت ها و س�رمايه گذاري 
زمينه مش�اركت بخش خصوصي در اجراي پروژه ه�اي عمراني، 
فرهنگي، ورزش�ي از جمله اقدامات دوره پنجم ش�وراي اسالمي 
شهرستان قدس بوده و مي توان گفت شهرقدس دروازه هاي خود 

را به روي سرمايه گذاران بازكرده است. 
حسين چناقچي رئيس شوراي اسالمي شهرستان قدس با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: نياز امروز شهرداري ها براي دستيابي به توسعه پايدار و 
بهبود وضعيت اقتصادي شهر به همكاري هاي مؤثر با بخش خصوصي را 
الزام آور كرده است.  وي ادامه داد در دوره پنجم شوراي اسالمي شهرستان 
قدس نگاه ويژه اي به اين مهم شده و به همين منظور همكاران بنده از بدو 
آغاز فعاليت با تشكيل كميس��يون اصناف، صنايع و جذب مشاركت ها و 
س��رمايه گذاري زمينه مش��اركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي 
عمراني، فرهنگي، ورزش��ي و ديگر زمينه ها را فراهم كرده به گونه اي كه 
مي توان گفت شهرقدس دروازه هاي خود را به روي سرمايه گذاران گشوده 
است.  چناقچي افزود: حمايت از بخش خصوصي مهم ترين راه برون رفت 
از مشكالت اقتصادي است لذا توجه به تس��ريع امورات آ نها امري الزم و 
ضروري است.  وي با اش��اره به پروژه دسترسي پل پيامبر اعظم به بزرگراه 
حكيم كه پس از انجام مطالعات و پيگيري هاي مستمر به مرحله اجرا رسيده 
است اظهار داشت: پس از افتتاح پل غير هم سطح با مشاهده تردد بسيار زياد 
به سمت تهران و خأل وجود دسترسي به بزرگراه حكيم از اين پل به منظور 

ايجاد رفاه حال شهروندان شهرقدس عمليات اجرايي آن آغاز شده است. 

افزايش ساعات كاري قطار شهري تبريز
با دستور شهردار تبريز و همزمان با سالگرد     آذربايجان شرقي
قيام تاريخي م�ردم تبري�ز، از ۲9 بهمن 
سال جاري ساعات كاري قطارشهري تبريز تا ساعت ۲0 افزايش مي يابد. 
مديرعامل قطار شهری تبريز با اعالم اين خبر گفت: افزايش يك ساعته 
فعاليت قطار ش��هري تبريز با هدف جلب رضايت عمومي براي كمك 
به بهبود ترافيك درون ش��هري از امروز در محدوده فعال مترو اجرايي 
مي شود.  س��عيد بش��يريان بناب افزود: در فاصله يك ماه مانده به آغاز 
سال جديد، اين اقدام مي تواند ضمن اثرگذاري بر كاهش آلودگي هواي 
ناشي از خودروهاي شخصي، جوابگوي نيازهاي مسافرتي درون شهري 
شهروندان در محدوده مركزي شهر باشد.  مديرعامل شركت بهره برداري 
قطارش��هري تبريز و حومه اظهار كرد: شهرداري تبريز براي هر ساعت 
افزايش س��اعات كاري مترو متحمل هزينه هاي س��نگين و مضاعفي 
مي ش��ود كه انتظار مي رود همشهريان براي س��فرهاي درون شهري 
خود از اين وسيله نقليه پاك استفاده كنند.  به گفته بشيريان، جدول 
زمان بندي جديد ساعات حركت قطارها به منظور اطالع عموم در همه 
ايستگاه هاي فعال مترو نصب و در سايت metro. tabriz. ir به 

منظور جلوگيري از اتالف وقت مسافران اطالع رساني مي شود. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 ترسيب كربن
 16 روستاي دامغان را سرسبز مي كند

خشكسالي هاي مداوم در كنار برداشت بيش از حد از عرصه هاي 
طبيعي در مناطق گرم و خشك از جمله داليلي است كه باعث شده 
پوشش گياهي اين مناطق به شدت آسيب ديده و عامل مهمي  براي 
بيابانزايي در اين مناطق شود. در اين ميان استان سمنان خصوصًا 
شهرس�تان دامغان از جمله مناطقي به ش�مار مي رود كه در چند 
سال گذش�ته منابع طبيعي آنها آس�يب ديده و به شدت نيازمند 
احياست؛ موضوعي كه موجب شد تا طرح ترسيب كربن در مناطق 
روستايي دامغان اجرايي شود. طبق آخرين اطالعات در حال حاضر 
عمليات ترسيب كربن در سطح 700 هكتار از اراضی بيابانی جنوب 
شهرستان توسط صندوق توسعه پايدار روس�تايی اجرا شده كه 
نويدبخش خوبي براي احياي پوشش گياهي در اين مناطق است .

    
استان س��منان با مس��احتی بالغ بر ۹/7 ميليون هكتار در جنوب رشته 
كوه های البرز و بخش شمالی دشت كوير قرار دارد. اغلب اراضی اين استان 
به دليل دوری از منابع رطوبتی دارای اقليم خشك و نيمه خشك است، به 
نحوی كه حدود نيمی از اراضی اين استان فاقد پوشش گياهی است و از 
طرف ديگر در شمال استان رشته كوه های ستبر البرز و جنگل های ناحيه 
خزری قرار دارد كه از اين لحاظ سمنان را در كشور منحصر به فرد می كند. 
در حال حاضر حدود ۹6/6 درصد سطح استان سمنان را عرصه های منابع 
ملی دربر گرفته اس��ت كه از اين ميزان، عرصه های بيابانی با 54 درصد 
بيشترين سطح و بعد از آن مرتع با 3۹ درصد و جنگل 3/6 درصد را به خود 
اختصاص داده اند. اين در حالي است كه در سال هاي اخير ادامه دار شدن 
خشكسالي و كاهش بارندگي موجب شده تا روز به روز از عرصه مراتع و 

جنگل ها كاسته و بر ميزان بيابان هاي استان افزوده شود.
  سرسبزي در روستاهای دامغان

از س��ال ها قبل طرح هاي مقابله با بيابانزايي به طور جدي از سوي منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان سمنان در دستور كار قرار گرفت. رئيس اداره 
منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان دامغان با اشاره به اينكه احيای مناطق 
تحت پوشش طرح تعميم ترسيب كربن در شهرستان دامغان چند روز قبل 
پايان يافت مي گويد: »اين عمليات در 700 هكتار از اراضی بيابانی جنوب 
شهرستان دامغان و با مشاركت صندوق توسعه پايدار روستايی و با هدف 
مقابله با بيابانزايی انجام شد.« علی اكبر عباسی راد مي افزايد: »طرح تعميم 
ترسيب كربن از طرح های موفق در زمينه مقابله با بيابانزايی و ظرفيت سازی 
اشتغال است. تاكنون در 16 روس��تای دارای جمعيت بيش از ۲0 خانوار 
شهرستان دامغان برنامه توانمندسازی آغاز و ۹00 نفر در قالب گروه های 
توسعه پايدار ساماندهی ش��ده اند.« طرح تعميم ترسيب كربن در جنوب 
دامغان با هدف مقابله با بيابانزايی در ۲40 هكتار از اراضی بيابانی روستاهای 
خورزان، فرات، محمدآباد، صالح آباد، كوه زر، رشم، معلمان و سينگ انجام 
شد. اين در حالي است كه ظرفيت سازی اشتغال محلی، ايجاد مشاغل خرد و 
جلب مشاركت روستاييان در راستای احيا و مديريت اقتصادی مراتع تخريب 

شده از دستاورد های مثبت اجرای طرح تعميم ترسيب كربن است.
  مالچ پاشي؛ آري يا خير؟!

كاشت گياهان سبز و انواع درختاني كه مقاوم به كم آبي هستند در مناطق 
گرم و خش��ك مي تواند با جذب گازهاي مضر از جمل��ه  co۲ آنها را به 
اكسيژن تبديل كند؛ موضوعي كه در حال حاضر در بيشتر استان ها در حال 
اجرا شدن است .با اين وجود در برخي استان هاي جنوبي كشور از جمله 
خوزستان براي مقابله با حركت ش��ن هاي روان كه نقش مهمي  در پديد 
آمدن ريزگردها دارند اقدام به مالچ پاشي از نوع نفت سياه مي كنند كه اين 
موضوع تأثير منفي بر حيات جانوران منطقه مي گذارد. يكي از كارشناسان 
كنترل آلودگي محيط زيس��ت در گفت وگو با »جوان«  مي گويد: »مالچ 
نفتي يكي از اختراعات ايرانيان است كه از 70 سال قبل براي جلوگيري 
از شن هاي روان كاربرد داش��ته و از ارزان ترين روش ها به شمار مي رود.«  
حميدرضا مي��رزاده مي افزايد: »با وجود اينكه اي��ن روش در كوتاه مدت 
جواب مي دهد اما به شدت براي محيط زيست خطرناك و خسارت بار است 
و حيات حيواناتي را كه در اين مناطق زندگي مي كنند به خطر مي اندازد.« 
وي ادامه مي دهد: »از آنجا كه در اين مناطق انواع  گربه و روباه شني، افعي، 
مار و عقرب زندگي مي كنند لذا اين مواد نفت��ي در اكثر مواقع براي آنها 
مرگبار است.«  اين كارشناس محيط زيست ادامه مي دهد: »در سال هاي 
اخير دانشمنداني كه در زمينه علوم دانش بنيان كار كرده اند موفق شدند 
انواع مالچ هاي بي خطر و دوستدار محيط زيست را از تراشه چوب و خاك 
خصوصاً خاك منطقه توليد كنند كه كمترين خطر را دارد اما از آنجا كه 

قيمت آن باالتر است رغبت كمتري به مصرف آن وجود دارد.«
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