
   ايالم: مديركل راه و شهرسازي استان ايالم از مشخص شدن پيمانكار 
پروژه راه آهن اسالم آباد - ايالم و آغاز عمليات ابتدايي اين طرح ملي خبر 
داد و گفت: پروژه راه آهن ايالم يك گام به اجرايي ش��دن نزديك شده 
است. علي اصغر كاظمي افزود: آرزوي ديرينه مردم ايالم به ثمر رسيد 
و با تالش و پيگيري مستمر فاز اول اجراي راه آهن اسالم آباد - ايالم در 
زمان سفر رئيس جمهوري به استان كلنگ زني خواهد شد. مديركل راه 
و شهرسازي ايالم از انتخاب پيمانكار مربوطه اين پروژه بزرگ خبر داد و 
يادآور شد: طول اجراي اين قطعه ۱۷ كيلومتر است و اعتبار اوليه آن نيز 

يك هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال است. 
  خوزستان: فرماندار شهرستان شادگان گفت: همايش ملي خرما 
با هدف معرفي انواع مختلف خرماي ش��ادگان به س��اير نقاط مختلف 
كشور، بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه صنعت خرما و چالش هاي 
پيش روي صادرات اين محصول و غيره برگزار خواهد شد. سعيد حاجيان 
با اشاره به ظرفيت هاي قابل توجه اين شهرستان در توليد انواع خرما، 
افزود: معرفي محصوالت خرماي توليد شده شهرستان و همچنين ساير 
فرآورده هاي خرما، مهم ترين هدف از برگزاري اين همايش است. گفتني 
است برداشت تا اواسط مردادماه و برداشت رطب تا اواسط شهريورماه از 

۱۳ هزار هكتار نخلستان اين شهرستان انجام می شود.
  آذربايجان شرقي: مديركل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي 
از برگزاري بيش از ۹۰ برنامه فرهنگي به مناس��بت هفته دفاع مقدس 
توسط ستاد گراميداشت هفته دفاع مقدس ورزش و جوانان استان خبر 
داد. ايوب بهتاج در اين خصوص گفت: با تشكيل ستاد گراميداشت هفته 
دفاع مقدس در اداره كل ورزش و جوانان استان تالش كرديم برنامه هاي 
متنوع و تأثيرگذار فرهنگي براي جامعه ورزش و جوانان استان در طول 
اين هفته در نظر بگيريم، كه برگزاري ۹۰ برنامه متنوع و ۱۵ برنامه شاخص 

با محوريت جامعه ورزش و جوانان در ستاد استاني جمع بندي شد. 
  آذربايج�ان غرب�ي: مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
آذربايجان غربي با اش��اره به آغاز به كار نخستين جشنواره و نمايشگاه 
بين المللي تخصصي عسل كه در محل نمايش��گاه هاي پارك جنگلي 
اروميه برگزار می ش��ود، گفت: هم اكنون ۲۷ درصد عس��ل كش��ور در 
آذربايجان غربي توليد مي شود و اين اس��تان با دارا بودن يك ميليون و 
۴۳ هزار كندوي مدرن و ۷۶ هزار كندوي بومي، مقام اول كشوري را از 
لحاظ تعداد كندو و توليد عسل به خود اختصاص داده است. علي عبدلي 
افزود: آذربايجان غربي هشتمين توليد كننده عسل در جهان است، اين 

امر نشانگر ظرفيت باالي توليد عسل در استان است. 
  خراسان شمالي: مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه جواداالئمه 
خراسان شمالي گفت: از ابتداي س��ال ۹۲ تاكنون در راستاي عمل به 
برنامه اقتصاد مقاومتي هزار و 8۹۰ فقره تسهيالت به ارزش ۲۳ ميليارد 
تومان به متقاضيان اعطا ش��د. س��رهنگ دانيال نقويان افزود: هدف از 
اجراي اين طرح الگوسازي اقتصاد مقاومتي، كمك به معيشت خانوارها 
و ترويج فرهنگ كار و رونق توليد در كش��ور است. وي با اشاره به اينكه 
امس��ال با اعطاي 8۰ فقره تس��هيالت براي ۲ هزار نفر فرصت اشتغال 
مستقيم فراهم شد، ادامه داد: مبلغ تسهيالت اعطايي به هر متقاضي از 
تا ۱۵ميليون تومان، با بازپرداخت ۳۶ ماهه و كارمزد ۱۰درصد است.  ۵

شرايط اقليمي و آب و هوايي در خراسان جنوبي از 
جمله داليلي است كه اين استان شرقي كشور را 
به يكي از متنوع ترين استان ها در زمينه گونه هاي 
گياهي و حيواني تبديل كرده است.  با اين حال 
خشكس��الي هاي دو دهه اخير به شدت برادامه 
حيات اين گونه ها تأثير منفي گذاشته است، به 
طوري كه خبرها حكايت از آن دارد كه عالوه بر 
از بين رفتن گورخر ايراني و يوزپلنگ آسيايي هم 
كه در گذشته در اين منطقه زيست مي كردند، 
حاال حيات بيش از 8۰ درصد تنوع ژني جمعيت، 
جبير، آهو، قوچ، ميش، كل و بز در اين منطقه در 

آستانه نابودي كامل قرار گرفته است. 
   مرگ در كمين گونه هاي كمياب حيواني 
چندي پيش بود كه در شبكه هاي اجتماعي اعالم 
شد: »خشكس��الي هاي خراس��ان جنوبي عالوه بر 
تحت تأثير قرار دادن كشاورزي اين استان موجب 
شده تا برخي از گونه هاي كمياب و يا در حال انقراض 
اين منطفه بر اثر خشكس��الي و ش��كار بي رويه در 

آس��تانه نابودي قرار بگيرند.« اما اين تمام فاجعه 
نبود، چرا كه اين خبرها حكايت از آن داش��ت كه 
عالوه برنابودي گورخر ايراني و يوز پلنگ آسيايي 8۰ 
نوع از متنوع ترين گونه هاي ژني نيز براي هميشه 
نابود شده و يا ديگر نمي توان ردي از آنها يافت.   اين 
موضوع موجب شد تا مديركل حفاظت محيط زيست 
خراسان جنوبي با تأييد اين موضوع به »جوان« اعالم 
كند: »تأثير باالي خشكسالي ها برنابودي كشاورزي 
و خاك منطقه موجب ش��ده تا س��اير تخريب ها و 
خرابي ها در استان مورد توجه قرار نگيرد.«  حسن 
اكبري افزود: »با وجود آنكه خراسان جنوبي ۹ درصد 
وسعت كشور را به خود اختصاص داده، اما شرايط 
اقليمي آنها سبب ش��ده تا حداقل ۲۵ درصد تنوع 

زيستي ايران در اين منطقه زيست كنند.« 
آماره��اي س��ازمان حفاظ��ت از محيط زيس��ت 
خراسان جنوبي نش��ان مي دهد، هم اكنون، عالوه 
بر از بين رفتن گورخر ايراني، يوزپلنگ آسيايي هم 
كه در اين منطقه زيست مي كند، آخرين نفس هاي 

زندگی خود را مي كش��د و عالوه بر آن بي توجهي 
مردم و مسئوالن در كشتار و قاچاق اين گونه هاي 
ارزشمند و گران قيمت موجب شده تا هم اكنون 
بيش از 8۰ درصد تن��وع ژني جمعيت جبير، آهو، 

قوچ، ميش، كل و بز نيز از ميان برود. 
   بي توجهي به اهميت حفظ گونه هاي كمياب

جدي بودن خط��ر از بين رفتن برخ��ي از گونه ها 
موجب ش��د تا چندي قب��ل س��ازمان حفاظت 
محيط زيست خراس��ان جنوبي با دعوت از بعضي 
افراد و مسئوالن استان كه مي توانند در اين زمينه 
كمك كنند از آنها بخواهند تا در اين زمينه آنها را 
ياري دهند موضوعي ك��ه با تمامي تالش ها مورد 
بي مهري برخي ها قرار گرف��ت.  به گفته مديركل 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت خراسان جنوبي 
با وجود اينكه از ۱۷ دس��تگاه اجراي��ي از جمله، 
دادگستري، دادستان عمومي و انقالب بيرجند، 
فرماندهي نيروي انتظام��ي، فرماندهي مرزباني، 
برنامه و بودجه، مديريت بحران، پدافند غيرعامل، 

اطالع��ات، تعزي��رات حكومت��ي، كميس��يون 
برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست 
بيرجند، صداوس��يما، گمركات، منابع طبيعي و 
آبخيزداري، امور عش��ايري، آم��وزش وپرورش و 
فرمانداري زيركوه، براي ش��ركت در اين جلس��ه 
مهم دعوت به عمل آمده بود، اما تنها نمايندگان 
هفت دستگاه از جمله، فرماندهي نيروي انتظامي، 
فرماندهي مرزباني، برنامه و بودجه، مديريت بحران، 
تعزيرات حكومتي و امورعش��ايري و فرمانداري 
زيركوه، در جلس��ه حضور پيدا كردند.  اكبري در 
توضيحات بيشتري در اين رابطه گفت: »با وجودي 
كه در اين جلسه تصميمات قابل توجهي تصويب 
و قرار براجرايي شدن آن ش��د، اما حضور نيافتن 
۱۰نفر از نمايندگان سازمان هايي كه دعوت شده 
بودند نشان داد كه اين مهم هنوز براي خيلي ها از 

اهميت خاصي برخوردار نيست.«
   قاچاق و رها سازي مرگبار پرندگان كمياب 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد ارزش باالي قاچاق 
برخي از پرن��دگان در خ��ارج از مرزها، خصوصاً 
كشور حاشيه خليج فارس از جمله داليلي است 
كه برخي از قاچاقچيان و افراد س��ودجو با شكار 
اين پرندگان آنه��ا را به عالقمندان به داش��تن 
اينگونه هاي كمياب با قيمت هاي بااليي كه بسيار 
وسوسه كننده است مي فروش��ند.  در اين ميان 
»هوبره« از جمله پرندگان ارزش��مند و كمياب 
در خراسان جنوبي به ش��مار مي رود، كه قاچاق 
آن بسيار رونق دارد.  هم اكنون، شهرستان هاي 
طبس، سربيش��ه، نهبندان، درمي��ان و زيركوه 
از مهم تري��ن زيس��تگاه هاي هوبره به حس��اب 
مي آيند.  مديركل سازمان حفاظت محيط زيست 
خراسان جنوبي با تأييد اين مهم گفت: »كميابي 
و ارزش��مندي اين نوع از پرندگان موجب شده 
تا زيستگاه آنها در اين اس��تان به شدت از سوي 
قاچاقچي��ان كه به ص��ورت زنده گيري ش��كار 

می شوند، مورد تهديد واقع شود.«
با وجود اينكه اقدامات خوب در زمينه جلوگيري 
از ش��كار و قاچاق آنها تا حدي توانسته به حفظ 
اين گونه ها كمك كند، اما بايد به اين مهم اذعان 
داش��ت كه رها س��ازي آنها پس از كشف موجب 
شده تا آنها عمر كوتاهي داشته باشند.  چرا كه اين 
پرندگان به دليل ش��رايط بد نگهداري، استرس 
باال، شرايط نامطلوب نگهداري و تغذيه نامناسب 
در زمان اسارت، به محض رها سازي در مدت زمان 
كوتاهي جان خود را از دست مي دهند.  لذا براي 
جلوگيري از نابودنش��دن برخي از اينگونه هاي 
ارزشمند كه هنوز مي توان ردي از آنها يافت نياز 
است، تا در اين زمينه با همكاري تمامي نهادهاي 

ذيربط اقدام جدي انجام پذيرد. 

روز گذشته خبري 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

مبني ب�ر عضويت 
منطق�ه آزاد ارس، 
منطقه آزاد قشم، ش�ركت اراضي عباس آباد، 
مجموعه تفريحي – ورزشي تله كابين توچال و 
يك دفتر خدمت مس�افرتي و گردش�گري در 
سازمان جهاني جهانگردي منتشر شد. مناطقي 
كه از ظرفيت باالي گردشگري برخوردار هستند 
و همين مزيت مي تواند فرصتي براي جذب شمار 
بيشتري از گردشگران و آورده اقتصادي به اين 
مناطق و استان ها  باشند. اتفاقي كه حاال نبايد 
فقط در حد ي�ك عضويت س�اده رها ش�ود و 
نيازمن�د توج�ه وي�ژه در راس�تاي تكمي�ل 
زيرساخت هاي گردش�گري و اقتصادي است. 

    
عضويت منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد قشم، شركت 
اراضي عباس آباد، مجموعه تفريحي – ورزش��ي 
تله كابين توچال و يك دفتر خدمت مس��افرتي و 
گردشگري در س��ازمان جهاني جهانگردي خبر 
مسرت بخشي اس��ت كه پيش زمينه هاي آن در 
نشست خردادماه شوراي اجرايي اين سازمان در 
باكو پايتخت جمهوري آذربايجان ايجاد شد. اتفاقي 
كه سرانجام پس از گذشت چندماه و بررسي هاي 
انجام شده از سوي س��ازمان جهاني جهانگردي 
همين چند روز گذش��ته طي بيس��ت و سومين 
نشست مجمع عمومي سازمان جهاني گردشگري 
ملل متحد كه در شهر سن پترزبورگ روسيه با ثبت 
جهاني به نتيجه رس��يد. اين رويداد به طور حتم 
مي تواند زمينه هاي توسعه گردشگري را براي اين 
مناطق فراهم كند و آورده اقتصادي خوبي را هم به 
همراه داشته باشد. با اين حال اين موضوع مشروط 
به اين است كه مسئوالن داخلي نسبت به توسعه 

زيرساخت هاي گردش��گري در اين مناطق توجه 
بهتري داشته باشند تا ثبت اين مناطق فقط در حد 
يك اتفاق گذرا نباشد. الزم به ذكر است از جمله 
مزاياي عضويت در س��ازمان جهاني جهانگردي 
مي توان به فراهم شدن امكان استفاده از آخرين 
دستاوردهاي علمي بخش خصوصي و دولتي ساير 
كشورها در حوزه هاي مختلف مانند برنامه ريزي، 

بازاريابي، آموزش و تبليغات اشاره كرد. 
   امكان استفاده از پلتفرم هاي گردشگري

با اضافه ش��دن مناطق مذكور به سازمان جهاني 
جهانگري در حال حاض��ر تعداد اعض��اي ايراني 
اين سازمان به ۱8 نفر رس��يده است. در اين راستا 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد ارس ب��ه ايرنا گفت: »تبادل آمار گردش��گران 
كشورهاي عضو، بهره مندي از كليه كمك هاي فني 

و مشورتي سازمان، استفاده از پلتفرم بين المللي 
براي ايجاد تعامل با بخش هاي دولتي و خصوصي 
دست اندركاران صنعت گردشگري سراسر جهان، 
دسترسي به كتابخانه الكترونيكي سازمان و تبادل 
تجربيات موفق كليه اعضا را از ديگر مزاياي عضويت 
در اين سازمان است.« محس��ن نريمان با اشاره به 
اينكه سازمان جهاني جهانگردي بهترين سازمان 
بين المللي مرتبط با سفر و گردشگري است، اضافه 
كرد: »اين س��ازمان از آژانس هاي رسمي سازمان 
ملل متحد براي توسعه گردشگري در سراسر جهان 
فعاليت مي كند و هر س��ال گزارشي از تحقيقات و 
آمارهاي خود را منتشر مي كند.« وي، با بيان اينكه 
سازمان جهاني جهانگردي نقش مركزي و مهمي در 
بهبود وضعيت تعهد و امكانات كشورهاي در حال 
توسعه در زمينه گردشگري دارد، ادامه داد: »اعضاي 

اين سازمان شامل ۱۵۷ كش��ور به عنوان اعضاي 
اصلي، ۶ عضو پيوس��ته و حدود ۵۰۰ عضو وابسته 
از بخش هاي خصوصي، مؤسس��ه هاي آموزشي، 

مقام هاي محلي و انجمن هاي گردشگري است.« 
   ضرورت توسعه زيرساخت هاي گردشگري 

عالوه بر منطقه آزاد اقتصادي ارس كه به عضويت 
اين س��ازمان درآمده اس��ت، عضو تازه ديگر اين 
سازمان منطقه آزاد قشم اس��ت. منطقه اي كه در 
جنوب كش��ور و در اس��تان هرمزگان قرار گرفته 
اس��ت و به عنوان يكي از مقاصد مهم گردشگري 
شناخته مي شود. به طوري كه هرسال شمار قابل 
توجهي از ۳ ميليون گردشگر استان هرمزگان از اين 
منطقه بازديد مي كنند. از همين رو همواره توسعه 
زيرساخت ها و معرفي منطقه آزاد قشم در دستور كار 
مسئوالن بوده است و حاال عضويت آن در سازمان 
جهاني گردشگري مي تواند شروعي تازه براي استان 
باشد. در اين راستا استاندار هرمزگان در ابتداي سال 
نيز به مهر گفته بود كه بايد هرمزگان را به نقطه اي 
برسانيم كه ظرفيت پذيرش ۱۰ ميليون نفر گردشگر 
را داشته باشد. فريدون همتي با بيان اينكه عالوه 
بر قش��م و هرمز، جزاير الرك، هنگام و ابوموس��ي 
در مسير توسعه و استفاده از پتانسيل گردشگري 
قرار دارد، نسبت به ضرورت توسعه زيرساخت هاي 
اين بخش تأكيد كرده بود. گفتني است به بيان اين 
مقام مسئول هرچقدر در اين مناطق سرمايه گذاري 
بيشتري انجام شود، به همان ميزان و حتي چندبرابر 
آورده اقتصادي نصيب كشور مي شود. در كنار اين 
مزايا امكان اشتغالزايي براي شمار بسياري از مردم 
نيز فراهم مي شود. فرصتي كه حاال با عضويت اين 
مناطق ويژه در س��ازمان جهاني گردشگري ايجاد 
شده است و مسئوالن بايد بهترين بهره وری را از آن 

با توسعه زيرساخت ها ايجاد كنند. 

منطقه آزاد ارس و قشم عضو سازمان جهاني جهانگردي شدند

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5750پنج ش��نبه 28 ش��هریور 1398 | 19 مح��رم 1441 |

 نابودي ژن حيواني محيط زيست خراسان جنوبي
 با هجوم خشكسالي

88498441سرویس  شهرستان

 افتتاح 22 پروژه آموزشي 
همزمان با آغاز سال تحصيلي در بوشهر    

مدي�ركل نوس�ازي، توس�عه و تجهيز     بوشهر
مدارس استان بوشهر از افتتاح 22 پروژه 
آموزشي همزمان با آغاز س�ال تحصيلي جديد در اس�تان خبر داد. 
احمد مرادي، مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر 
گفت: ۱۲۴ كالس درس در قالب ۲۲ پروژه آموزشي و اعتبار ۲۲ ميليارد 
تومان اعتبار همزمان با آغاز س��ال تحصيلي تحويل آموزش و پرورش 
استان بوشهر مي شود. وي در نشست هم انديشي با حضور نمايندگان 
استان بوشهر با تأكيد بر تجهيزمدارس به سامانه گرمايشي و سرمايشي 
افزود: در زمان حاضر هيچ كالس درس بدون وسيله سرمايشي در استان 
بوشهر وجود ندارد. مرادي از فرسودگي بخشي از اين وسايل خبرداد و 
بيان كرد: به سبب فرسودگي بخشي از وسايل سرمايشي كالس هاي 
درس استان بخشي از اين تجهيزات قابل استفاده نبوده و تالش مي شود 
با تأمين اعتبار و خريد وس��ايل سرمايش��ي مورد نياز محيط  مناسبي 
براي تحصيل دانش آموزان فراهم ش��ود. مديركل نوس��ازي، توسعه و 
تجهيزمدارس استان بوشهر زيربناي اين مدارس را ۶  هزار و 8۰۰ متر 
مربع دانست و خاطرنشان كرد: اكنون ۵۹۷ كالس درس در قالب ۱۱8 

پروژه آموزشي با ۲8۲ ميليارد تومان اعتبار در حال اجراست. 

حفاظت از ارسباران مهم تر از ثبت جهاني 
حدود چهار سال است كه جنگل هاي ارس��باران در صف ثبت جهاني 
ايستاده و به داليل مختلف اين مهم هنوز اجرايي نشده است. هر چند 
در اين مدت چند بار اعالم شده كه اين جنگل ها ثبت جهاني شده اند 
اما واقعيت اين است كه به دليل مشكالت فني، اين كار صورت نگرفته 
و تيرماه سال گذشته بود كه رسماً اعالم شد اين پرونده از سوي كميته 

ميراث جهاني يونسكو رد شده است. 
بعد از اين اتفاق يكي از مسئوالن ميراث فرهنگي كشور اعالم كرد، »با 
تالش هيئت نمايندگي ايران و ارائ��ه توجيهات علمي، كميته ميراث 
جهاني يونس��كو از رأي قبلي خ��ود مبني بر»رد ثبت« ارس��باران در 
فهرست ميراث جهاني منصرف شده و با اين رأي ايران مي تواند پس از 
رفع مشكالت از جمله ضرورت جابه جايي زمين هاي كشاورزي موجود 

در منطقه نسبت به ارائه پرونده و ثبت اثر اقدام كند.«
فارغ از تالش هاي هر نهاد و س��ازمان و كميته اي كه براي ثبت جهاني 
جنگل هاي ارس��باران صورت مي گيرد، آتش سوزي هاي اخير در اين 
منطقه و كمبود تجهيزات اطفاي حريق و بي توجهي مسئوالن به اين 
امر نش��ان داد، فقط مي خواهيم ثبت كنيم و براي حفظ اين جنگل ها 

هيچ برنامه اي وجود ندارد. 
كافي است سري به ضوابط جهاني ثبت ميراث طبيعي بزنيم و قوانين 
و آيين نامه هاي مرتبط با آن را مرور كنيم تا متوجه ش��ويم اگر از اين 
معيارها تبعيت نشود، هر تالشي براي ثبت ميراث در اين رابطه به بيراهه 

رفتن است. كاري كه سال هاست مسئوالن امر آن را تكرار مي كنند. 
بي توجهي به جنگل هاي ارسباران و تالش براي ثبت جهاني آن، جزو 

همين دور خود چرخيدن ها به شمار مي آيد. 
در گزارشي كه سازمان ميراث فرهنگي براي يونسكو ارسال كرده بود 

حتي ساده ترين چيزها هم مورد ارزيابي قرار نگرفته بود. 
معيارهايي مانند پروس��ه تاريخي زمين شناس��ي، پروسه اكولوژيك، 
جلوه هاي زيبايي شناسي و تنوع زيستي كه منحصربه فرد بودن جهاني 
آنه��ا را توجيه مي كند.  به همي��ن خاطر ح��اال جابه جايي زمين هاي 
كشاورزي كه در تملك افراد هس��تند به چالشي بزرگ براي به نتيجه 

رسيدن اين پرونده تبديل شده است. 
در كنار اين موضوع، كشوري كه منطقه اي را براي ثبت در ميراث جهاني 
پيشنهاد مي دهد حتماً بايد برنامه هايش براي حفظ و نگهداري آن را هم 
ارائه كند كه آتش سوزي هاي اخير و عدم دسترسي مسئوالن به مناطق 
در حال سوختن نشان داد اصاًل برنامه اي براي مراقبت از اين جنگل ها 

وجود ندارد كه بخواهد روزي عملي شود. 
ناگفته نمان��د جنگل هاي ارس��باران و ثبت جهاني آنه��ا به يك بازي 
تبليغاتي براي دولت هايي كه مي خواهن��د روي كار بيايند هم تبديل 
شده اس��ت. به طوري كه اكثر كانديداهاي رياست جمهوري در زمان 
تبليغاتشان وقتي وارد اين منطقه مي ش��وند اولين حرفشان حفاظت 
پايدار از اين پهنه جنگلي، آن هم با در نظر گرفتن نقش مشاركت مردم 
و مس��ئوالن محلي اس��ت. ولي وقتي به هدف خود مي رسند، نه تنها 
كاري براي اين مناطق نمي كنند بلكه در زمان وقوع حادثه و بحران هم 

وقتشان را براي توجه به آن تلف نمي كنند!
خوب اس��ت در مورد ارس��باراني كه چندين روز در آتش س��وخت و 
براس��اس تخمين ها حدود ۳۰۰ هكتار از آن به خاكس��تر تبديل شد، 
بدانيم اين منطقه حفاظت شده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ در فهرست ميراث 
طبيعي كشور ثبت شده. جايي كه به نگين تنوع زيستي ايران مشهور 
است. ارسباران با وجود داشتن كمتر از پنج صدم مساحت كشور بيش 
از ۱۳ درصد پوش��ش گياهي ايران را در خود جاي داده و ۲۹ درصد از 
پستانداران، ۴۴ درصد پرندگان ايران، ۳۲ درصد از دوزيستان، ۹ درصد 

آبزيان و ۲۰ درصد خزندگان كشور در آن زندگي مي كنند. 
اين منطقه در مقياس جهاني نيز به تنهايي معادل ۳۴ درصد پوش��ش 
گياهي كشور ارمنستان، ۲۵ درصد از پوشش گياهي كشور آذربايجان، ۲۵ 
درصد پوشش گياهي فرانسه، ۲۵ درصد پوشش گياهي گرجستان، و ۱۷ 
درصد پوشش گياهي كشور ايتالياست. جايي كه در سال ۱۹۷۷ به عنوان 
»ذخيره گاه زيست كره« در برنامه انسان و كره مسكون يونسكو ثبت شد.  

حاال قبل از ثبت جهاني اين جنگل ها خوب است اول آن را حفظ كنيم. 

مسئوالِن كم كار

 

 شريك قاتالن تصادفات جاده اي 
انگار حوادث جاده اي به موضوعي براي رقابت مس�ئوالن استاني و 
كشوري تبديل شده است. رقابتی كه هر كس آمار دقيق تري از تعداد 
كشته شدگان يا نقاط حادثه خيز بدهد، رتبه برتر را از آن خود مي كند. 
كافي است اخبار موجود در اين رابطه را مرور كنيم تا به صحت اين ادعا 
پي ببريم. بخصوص وقتي كه متوليان امر هر بار از نقاط حادثه خيز و 
ميزان تصادفات آن حرف مي زنند و كاري ب�راي رفع آن نمي كنند. 
هميش�ه بعد از هر تص�ادف، يا خودرو قات�ل به عن�وان قاتل اعالم 
می شود يا جاده  و  اگر قاتلي وجود نداشته باشد، اشتباهات رانندگي، 
سرپوشي بر كم كاري هاي مسئوالن است تا آنها خود را مقصر ندانند. 

    
سال گذشته بود كه سازمان بهداش��ت جهاني آمار تكان دهنده اي از 
ميزان مرگ ومير ناشي از تصادفات را منتش��ر كرد. مرگ ساالنه يك 
ميليون و ۳۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگي جهان و البته ايران در اين 
آمار با نرخ ۳۲/۳۰ درصدي مرگ ومير جاده اي در رتبه ۳8 قرار داشت.  
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد در سال ۲۰۱8 هر ۲۴ ثانيه يك نفر 
در جاده هاي جهان كشته مي ش��ود و تصادفات رانندگي، قاتل شماره 

يك گروه سني ۵ تا ۲۹ سال است. 
اما نكته حائز اهميت در انتهاي اين گزارش بود كه اعالم شده بود به ازاي 
هر ۱۰۰ هزار نفر در كشورها، سهم سوئد تنها ۲/۴۹، سهم هلند ۲/8۱ 
و آلمان نيز ۳/۵۴ درصد است كه نشان مي دهد كشورهاي اروپايي در 
آس��تانه صفر كردن آمار تصادفات جاده اي هستند و فاجعه جاده هاي 

ايران با ۳۲/۳۰ به شدت خودنمايي مي كرد. 
حاال ديگر مهم نيست ايران در كجاي اين جدول قرار دارد چون وقتي 
به نس��بت تعداد افراد و خودروها و همچنين جمعيت كشورها توجه 

مي كنيم، به وضعيت ناگوار راه هاي خودمان بيشتر پي مي بريم. 
   مسئوالن فقط آمار مي دهند

متأسفانه در ايران براي رفع مشكالت و معضالت كاري صورت نمي گيرد. 
همين كه مسئوالن مي دانند و اطالعاتشان نسبت به تعداد تصادفات و 
فوتي ها باالست، كافي است.  همين روز گذشته بود كه اعالم شد بررسي 
آمارهاي تصادفات در جاده هاي كهگيلويه و بويراحمد از صدرنشيني 
محور ياسوج به اصفهان در تصادفات منجر به فوت استان خبر مي دهد.  
موضوعي كه در شوراي ترافيك استان عنوان شده و اعالم شد طي پنج 

ماهه ابتدايي سال جاري ۱۳ نفر در اين محور جان باخته اند. 
ناگفته نماند مجموع آمارهاي تلفات رانندگي كهگيلويه و بويراحمد از 
فوت ۱۰۴ نفر در تصادفات برون شهري، درون شهري و روستايي استان 
خبر مي دهند.  جداي از تعداد مصدومان كه هزينه و خسارتش��ان چه 
از نظر مالي و چه معنوي بيش از فوتي هاست و ضربات جبران ناپذيري 
كه به خانواده هايي كه به خاطر از دست دادن عزيزانشان، بخصوص اگر 
نان آور خانواده باشد، وارد مي شود، بايد پرسيد چرا مسئوالني كه تا اين 
حد در مورد نقاط حادثه خيز و مي��زان مرگ وميرها خبر دارند، كاري 

براي رفع آن نمي كنند؟
تأسف بارتر اينكه رئيس پليس راه كهگيلويه و بويراحمد هم چنان آمار 
دقيقي از وضعيت اين استان داده كه اگر كسي بخواهد كاري براي رفع 

معضالت بكند در كمتر از چند روز مي تواند آن را به نتيجه برساند. 
وقتي بهنام ويسي گفت كه از مجموع فوتي هاي تصادفات رانندگي پنج 
ماهه ابتدايي سال جاري استان، ۵۳ مورد مربوط به شهرستان بويراحمد 
است. همچنين شهرس��تان هاي گچساران و باش��ت با ۱۲  فوتي در رده 
بعدي مرگ ناسي از حوادث رانندگي قرار دارد. كمربندي ياسوج به طول 
۱۵ كيلومتر، محور ياسوج به اصفهان و ياسوج به بابا ميدان از جمله نقاط 
پر حادثه استان محسوب مي شود و در محور ياسوج به اقليد محدوده تنگ 
مهريان وجود باغ تاالرها مشكالت متعدد ترافيكي را رقم زده است و در اين 

نقطه نيز بروز ترافيك و تصادفات ناشي از ازدحام گزارش مي شود.  
در دنيا ب��ه ازاي هر ۱۰هزار خودرو س��االنه حدود ۹ نف��ر در تصادف 
نفر  كشته مي شوند، در حالي كه در ايران به ازاي اين تعداد خودرو، ۳۷ 

كشته مي دهيم.
به هرحال كهگيلويه و بويراحمد، مشتي است از خروار. شايد اين جاده ها 
اگر براي مردم امنيت ندارد، حداقل براي مسئوالني كه بتوانند بودجه اي 

بگيرند تا آمار دقيق فوتي ها را نقطه به نقطه اعالم كنند، نان دارد.   اشتغالزايي با ايجاد 
صنايع تبديلي پسماند در سمنان    

مديرعامل سازمان پسماند شهرداري     سمنان
س�منان از تالش ب�راي ايج�اد صنايع 
تبديلي در حوزه پسماندهاي شهري براي اولين بار در سمنان خبر داد. 
حميدرضا پيوندي، مديرعامل سازمان پس��ماند شهرداري سمنان با 
اشاره به تالش براي ايجاد صنايع تبديلي در حوزه پسماندهاي شهري 
در س��منان گفت: ايجاد اين صنايع تبديلي عالوه بر ايجاد اشتغال به 
افزايش درآمد فعاالن اين بخش كمك ش��اياني مي كند. وي با اشاره 
به ارزش افزوده ايجاد ش��ده از ناحيه اين صنايع تبديلي افزود: با ايجاد 
صنايع تبديلي به طور مثال اگر يك نوع پسماند را كه در حال حاضر به 
قيمت ۳۰۰۰ تومان به فروش مي رسانيم با يك خردكردن اوليه قيمت 

آن حداقل به دو برابر افزايش مي يابد.
 اين مقام مسئول ادامه داد: ضمن اينكه با اين صنايع تبديلي اشتغال 
مستقيم و غيرمس��تقيم زيادي هم ايجاد مي ش��ود.  و بخش زيادي از 
سرمايه اي كه تاكنون به هدر مي رفت برمي گردد. مديرعامل سازمان 
پسماند شهرداري سمنان آينده مديريت پس��ماند در شهر سمنان را 
روشن ارزيابي كرد و گفت: پسماند از چنان ارزشي برخوردار است كه 
از آن به عنوان طالي كثيف ياد مي شود لذا شهرداري سمنان در تالش 
است كه حداكثر استفاده را از اين ظرفيت ببرد. وي با اشاره به فعاليت 
برخي ضايعاتي ها در سطح شهر اضافه كرد: براساس قوانين، شهرداري و 
ديگر دستگاه هاي مسئول با توجه به تهديد بهداشت عمومي، مي توانند 
با دوره گردهاي فعال در اين حوزه برخورد كنند. پيوندي با اش��اره به 
ايجاد شهرك اختصاصي بازيافت در سمنان تصريح كرد: از ضايعاتي ها 
دعوت مي شود كه فعاليت ها و انبارهاي خود را به اين شهرك كه از همه 

زيرساخت هاي الزم نيز برخوردار است انتقال دهند.

تغييرات اقليم�ي و آب وهوايي در برخ�ي از مناطق كش�ور از جمله داليلي 
است كه سبب شده تا اين سرزمين ها تحت تأثيرات خشكسالي دچار بحران 
زيست محيطي شوند.  در اين ميان خراسان جنوبي از جمله استان هايي است كه 
كاهش شديد بارندگي در آن به شدت بر ادامه زندگي گونه هاي گياهي، فرسودگي 
و از بين رفتن خاك آن تأثير منفي گذاشته است، به طوري كه در نتيجه آن، برخي 

از انواع نادرحيواني آن روند روبه نابودي به خود بگيرد.  با اين حال بي توجهي به 
حفظ و محافظت از گونه هاي كمياب در سايه بحران خشكسالي خراسان جنوبي 
حكاي�ت از آن دارد كه پس از ناب�ودي گورخر و در خطر انق�راض قرار گرفتن 
يوزپلنگ آسيايي توسط شكارچيان، حاال آنها با شكار غير مجاز خود زندگي 
80 درصد از تنوع ژني در اين استان را در آستانه خطر نابودي كامل قرار داده اند. 

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

آغاز فصل مهاجرت پرندگان به مازندران 
نخستين گروه از پرندگان مهاجر زمستان گذران در آستانه فصل      مازندران
پايي�ز در تاالب ه�ا و آب بندان ه�اي مازن�دران ف�رود آمدن�د. 
رئيس اداره حيات وحش محيط  زيست مازندران با اشاره به اينكه نخستين گروه از پرندگان مهاجر 
زمستان گذران در آس��تانه فصل پاييز در تاالب ها و آب بندان هاي مازندران فرود آمدند، گفت: اين 
پرندگان، مهاجران داخلي محسوب مي ش��وند كه بعد از جوجه آوري از مناطق غربي كشور به اين 
استان آمدند. كوروس ربيعي افزود: اين پرندگان به صورت گروهي همه ساله زودتر از ساير پرندگان به 
مازندران مي آيند و امسال به دليل وضعيت خوب تغذيه اي در عرض های  باال با استراحت در مسيرهاي 
پروازي به اين استان آمدند. به گفته وي، زمستان گذران هاي مهمان از سيبري كمي با تأخير و در 

اواخر مهر و اوايل آبان به اين استان مي رسند. 

استقرار 125 پايگاه درماني براي زوار اربعين در كرمانشاه    
معاون بهداشت، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آمادگي و    كرمانشاه
استقرار 125 پايگاه درماني براي زوار اربعين در استان كرمانشاه خبر داد. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به آمادگي ۱۲۵ پايگاه 
درماني براي خدمت رساني به زوار اربعين گفت: ۴۳ پايگاه شهري و جاده اي فوريت هاي پزشكي، 8۲ نقطه 
ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني، پنج دستگاه اتوبوس آمبوالنس، سه فروند بالگرد و پنج دستگاه  
موتورالنس آماده خدمت امدادي به زائران است. وي افزود: ۹ بيمارستان وزارت بهداشت در استان در 
ارتباط مستقيم با زائران اربعين براي خدمات درماني هستند و هفت بيمارستان استان به صورت معين 
آماده همكاري در اين زمينه بوده و هفت بيمارستان غير دانشگاهي نيز در زمينه درمان خدمت مي كنند 

و باتوجه به نياز منطقه دو بيمارستان صحرايي در منطقه برپا مي شود.

محمدرضا سوري
   گزارش يك


