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اخبار

فاضالبها حیات تاالب انزلی را
به شدت به خطر انداخته است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرانزلی گفت:
فاضالبهای صنعتی ،خانگی ،بیمارستانی ،ضایعات کشتارگاهی،
سموم کشاورزی ،پسماندها و نخالهها حیات تاالب انزلی را به شدت
به خطر انداخته است.
احسان هادیپور در حاشیه برگزاری نمایش پرفورمنس
تاالب انزلی که توسط هنرمندان تئاتر این شهرستان در زیستگاه
قلمگوده برگزار شد ،گفت :در این نمایش که مبارزه خیر و شر بود
عامل خیر نماد آب و موجودات زنده و عامل شر نماد آالیندههای
تاالب بود که با مشارکت مردم با نجات تاالب به پایان میرسد .
وی افزود :در حاشیه برگزاری نمایش مفهومی احیای تاالب
انزلی  ۷۰دانش آموز در یک کارگاه آموزشی در مورد اهمیت حفظ
پرندگان مهاجر ،کاهش استفاده از کیسههای پالستیکی و احیای
تاالب بین المللی انزلی آموزش دیدند .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرانزلی با بیان اینکه
ساالنه بیش از  ۲۵۰گونه پرنده مهاجر وارد تاالب انزلی میشوند،
ادامه داد :این تاالب به دلیل تنوع زیستگاهی پذیرای بیشترین
جمعیت پرندگان مهاجر به گیالن است .
هادیپور گفت :فاضالبهای صنعتی ،خانگی ،بیمارستانی،
ضایعات کشتارگاهی ،سموم کشاورزی ،پسماندها و نخالهها ،گیاهان
مهاجمی همچون آزوال و سنبل آبی ،تصرف اراضی و ساخت و ساز
در حریم تاالب ،آتش زدن عمدی نیزارها با هدف تصرف زمین،
ورود رسوبات از رودخانهها ،انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان
آب موجود حیات تاالب انزلی را به شدت به خطر انداخته است .
وی خاطرنشانکرد :از بین رفتن زیستگاههای تاالب بین
المللی انزلی موجب کاهش مهاجرت پرندگان مهاجر به این تاالب
شده است .
تاالب بین المللی انزلی سال  ۱۹۹۳در فهرست تاالبهای در
معرض خطر (مونترو) قرار گرفت.

توقیف  ۲کشتی با  ۲۰تن صید ماهی ترال
در کنارک

فرماندار کنارک گفت :دو شب قبل ،صیادان محلی کنارک که
برای صید شبانه به دریا رفته بودند ،خبر دادند دو کشتی در حال
انجام صید ترال هستند که این موضوع از طریق دریابانی پیگیر شد
و  ۲کشتی که هر کدام  ۱۰تن صید کرده بودند ،توقیف شدند.
ابابکر بلوچ با اشاره به توقیف دو کشتی صیادی که قصد
ماهیگیری ترالداشتند ،گفت :با توجه به اینکه صید ترال ،نحوه
صید مخربی است؛ در چند سال اخیر ناراحتی شدیدی را در بین
اهالی چابهار و کنارک ایجاد کرده است.
بلوچ تصریح کرد :در جلساتی که با مدیران سازمان شیالت
برگزار کردیم ،آنها گفتند که صید ترال در  ۱۲ماه سال ممنوع
است ،لذا این تصمیم و نتیجه گرفته شد که اگر صید ترال در طول
سال توسط کشتیهایی صورت بگیرد ،آنها را متوقف کنیم.
فرماندار کنارک اضافه کرد :دو شب قبل ،صیادان محلی
کنارک که برای صید شبانه به دریا رفته بودند ،خبر دادند دو
کشتی در حال انجام صید ترال هستند که این موضوع از طریق
دریابانی پیگیر شد و  ۲کشتی که هر کدام  ۱۰تن صید کرده بودند،
توقیف شدند.
وی با بیان اینکه دو کشتی از سازمان شیالت مجوز داشتند،
گفت :قب ً
ال دریابانی این اخطار را داده بودند که در طول سال نباید
صید ترال کنند ،اما وقتی که آنها بعد از این اخطاریه در فاصله ۱۰
مایلی دیده شدند ،با هماهنگی دادستانی دستگیر شدند و برایشان
حکم قضائی صادر شد.
بلوچ با بیان اینکه صیادان این دو کشتی ایرانی بودند ،تاکید
کرد :با مدیر کل شیالت استان که درباره مجوز این دو کشتی
صحبت کردیم ،گفتند که این مجوز را از سازمان شیالت مرکزی
گرفتند .در هر صورت ما با اینگونه صیدها برخورد میکنیم.

کاهش جرایم خشن در جیرفت
نسبت به سال گذشته

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت گفت :در سال
 ۹۷نسبت به سال ماقبل آن جرایم خشنی از قبیل قتل  ۷۶درصد
در جیرفت کاهش یافته است.
حسین سالمی در جلسه ویدئو کنفرانس با رئیس کل
دادگستری استان کرمان با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات
پیشگیرانه که صورت پذیرفته است و همچنین رونق بخش
کشاورزی در سال  ۹۷نسبت به سال ماقبل آن جرایم خشنی از
قبیل قتل  ۷۶درصد در جیرفت کاهش یافته است ،تصریح کرد:
با توجه به تأکیدات حضرت آیت اهلل رئیسی ،ریاست قوه قضائیه و
در راستای سیاستهای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری
زندانها از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد کاهش  ۲۰درصدی
ورودی به زندان جیرفت نیز هستیم.وی با بیان اینکه  ۵۹درصد
زندانیان جیرفت دارای جرایم مواد مخدر میباشند ،عنوان کرد:
جرایم مواد مخدر ،سرقت ،جرایم علیه اشخاص ،محکومیتهای
مالی و سایر جرایم در صدر جرایمی هستند که زندانیان مرتکب
شدهاند.این مقام قضائی عنوان کرد ۹۴ :درصد مددجویان زندان
جیرفت مرد و مابقی ( ۶درصد) خانم میباشند که از این بین ۶۸
درصد آنها متأهل و عمدتاً ( ۸۲درصد) دارای فرزند هستند.
وی با اشاره به اینکه  ۶۷درصد افرادی که در زندان در حال
تحمل حبس هستند فاقد سابقه کیفری میباشند ،عنوان کرد :تنها
 ۸درصد زندانیان دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند و  ۲۶درصد
دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند ضمن آنکه گروه سنی  ۲۶تا
 ۳۲سال با  ۳۰درصد بیشترین حجم زندانیان و گروه سنی باالی
 ۶۰سال با یک درصد کمترین میزان را از لحاظ عددی به خود
اختصاص دادهاند.

کاهش  ۵۰درصدی زندانیان
مهریه و نفقه در خوزستان

مدیرعامل ستاد دیه خوزستان با اشاره به کاهش  ۵۰درصدی
زندانیان مهریه و نفقه ،گفت :در حال حاضر  ۴۱نفر به دلیل عدم
توانایی مالی در پرداخت مهریه و نفقه در زندانهای خوزستان به
سر میبرند.حجتاالسالم قدرت هاشمنیا اظهار کرد :سال گذشته
در این بازه زمانی حدود  ۸۵نفر به دلیل عدم توانایی مالی خود
در پرداخت مهریه و نفقه در زندانهای خوزستان محبوس بودند.
وی افزود :با کمکها ،اخذ رضایت از شاکیان و پیگیریهای
ستاد دیه خوزستان در حال حاضر  ۴۱نفر به دلیل عدم توانایی مالی
در پرداخت مهریه و نفقه در زندانهای خوزستان به سر میبرند.
این آمار نسبت به تعداد زندانیان سال گذشته  ۵۰درصد کاهش
یافته است.هاشمنیا ادامه داد :موضوع مهریه هنوز در بین خانوادهها
فرهنگسازی نشده و این سنت پسندیده اسالمی متأسفانهدر حال
حاضر به عنوان دستآویزی برای فخرفروشی و به تصور اشتباه
تضمینکننده برخی ازدواجها شده است.
مدیرعامل ستاد دیه خوزستان گفت :در اغلب موارد خانوادهها
بدون در نظر گرفتن توان مرد ،مهریههایی را تعیین میکنند که در
نتیجه در همان سالهای نخست زندگی فرد را راهی زندان میکند.
هاشمنیا بیان کرد :اگر زوجین بتوانند با خواستههای معقول
در کنار هم باشند و توقع زیادی از زندگی نداشته باشند ،امروز
شاهد زندانیان دعواهای خانوادگی از جمله مهریه نخواهیم بود.
وی عنوان کرد :خیرین و نیکوکاران میتوانند کمکهای خود
را به منظور مشارکت در آزادسازی زندانیان نیازمند جرایمغیرعمد
به شماره حساب  ۰۱۰۶۲۳۰۶۵۴۰۰۶بانک ملی ایران و شماره
کارت  ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۳۸۲۲۵۶۵بانک انصار به نام ستاد دیه استان
خوزستان واریز کنند.
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شهرستان

برگزاری میز مشترک توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و عمان در خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :میز
مشترک توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و عمان را نیز در دستور کار
داریم که مستلزم این است در کشور بپذیرند که ما برگزارکننده میز باشیم.
راضیه علیرضایی دیروز در کارگروه توسعه صادرات استان در دفتر
استاندار در خصوص وضعیت تجارت خارجی استان ،اظهار کرد :در برنامه
امسال بحث توسعه صادرات یکی از هفت رویکردی است که وزارتخانه برای
ما مشخص کرده و در این رویکرد افزایش و توسعه صادرات ،چند مطلب برای
ما اساسی بوده که شامل برقراری پیمانهای منطقهای ،حمل و نقل به ویژه
حمل و نقل ریلی و قراردادهای تجاری بین المللی در شهرستانهای استان
است.
وی افزود :این امر در برنامه توسعه صادرات یکی از مسائل پیش پای
تولید ما برای افزایش فروش است .سال گذشته حدود  3هزار تن صادرات کاال
داشتیم که ارزش آن  2.2میلیارد دالر بوده و از نظر وزنی رشد  40و از نظر
ارزشی  14درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است ،اتفاقی که موقع
شدت تحریمها رخ میدهد ،این است که سهم صادرات استان افزایش پیدا
میکند ،یعنی صادرات به سمت کشورهای شرقی افزایش مییابد و آن هم به
دلیل نوع بازارهای منطقه است.
علیرضایی ادامه داد :تراز بازرگانی ما نزدیک  2میلیارد دالر مثبت است.
 18درصد صادرات ما به کشورهای آسیای میانه بوده ،اما حدود  50درصد
صادرات استان به افغانستان 13 ،درصد به کشورهای عربی 4 ،درصد به
کشورهای اروپایی و  6درصد به کشورهای آسیای شرقی است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص
مقایسه واردات با صادرات ،گفت :ما کاهش واردات داریم ،ممکن است دیدگاه
این باشد که واردات کمتر بهتر است ،اما واقعیت این است که اگر واردات از
مرزهای استان بیشتر باشد ،به رونق بیشتری در استان میانجامد .تا این حد
مثبت بودن تراز ممکن است نشاندهنده یک مساله جدی باشد و آن هم این
است که واردات به صورت متمرکز در تهران تصمیمگیری شده و معموال از
طریق مرزهای دیگر وارد میشود و بخشی از رونق تجاری استان را به خود
میگیرد.
وی با بیان اینکه صادرات و واردات در کشور افتی داشته ،اما صادرات
استان افزایش داشته است ،عنوان کرد :تفاوت تجارت استان با سایر کشور
این بوده که  10بازار اول ما افغانستان ،ترکمنستان ،عراق ،امارات ،پاکستان،
اسپانیا ،هنگ کنگ ،ویتنام ،ازبکستان و تاجیکستان اما این ترکیب در کشور
شامل چین و کشورهای دیگر است ،ما تفاوت جدی در نوع تجارت در کشور
و استان داریم یعنی بافت تجاری ما با کشور متفاوت است.
علیرضایی اضافه کرد :بیشترین افزایش را برای ویتنام ،ترکیه ،هلند و

رئیس بنیاد مسکن عنوان کرد:

اتمام بازسازی
منازل سیلزده
خوزستان
تا قبل از
پایان سال

ازبکستان داشتیم و بیشترین عدد تغییر یافته در تجارت ما با افغانستان
بود که از افزایش صادراتی که داشتیم 157 ،میلیون دالر به افغانستان54 ،
میلیون دالر به ویتنام ،پاکستان ،ازبکستان و ترکمنستان و در نهایت 10
میلیون دالر افزایش صادرات به عراق بوده است .عمدهترین کاالهایی که صادر
کردیم ،زعفران فله و بستهبندی ،کفپوش و مواد نسجی ،فرش و فرشهای
ماشینی ،میوه تازه و روغنهای سبک است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد :عمده
واردات استان از مرزهای دیگر اتفاق میافتد .حدود  70درصد واردات استان
مربوط به بخش خصوصی و تجاری بوده که از مرزهای جنوبی انجام میشود.
اقالم وارداتی ما شامل پنبه ،برنج ،ابریشم خام ،لوبیا چیتی ،لوبیا قرمز و دانه
کنجد هستند که چنانچه وارد شوند ،روی فرایند تولید در استان کمک
میکنند .امیدواریم در سال  98بتوانیم روی ورود نهادههای دامی و غله از
مرزهای استان ،فرصتهای جدیدی را متوجه استان کنیم.
وی خاطرنشان کرد :آمار صادرات فروردین  98نشان میدهد که از نظر
وزنی  62درصد رشد اما از نظر ارزش  16درصد کاهش داشتیم .مهمترین
اقالم صادراتی ما در این ماه فرآوردههای نفتی ،زعفران ،سیمان و فرآوردههای
لبنی بوده است .در فروردین ماه کاهش واردات داشتیم که از جمله مسائلی
است که باید برای آن فرصتی در استان ایجاد شود ،در حال حاضر  80درصد
ثبت سفارشهای واردات ما از محل ارز حاصل از صادرات است.
علیرضایی در خصوص برنامهها و اهداف سال  ،98تصریح کرد :در سال
 96طرحی را کار کردیم ،برنامه توسعه صادرات استان را با کمک اتاق
کمی را برای توسعه صادرات استان
بازرگانی ارائه دادیم و مصوب شد .برنامه َ
نوشتیم .اکنون نیز یک برنامه ابالغی رئیسجمهور است که هر دو رشد 15
و  22درصدی را دیکته میکند .بر اساس برنامه توسعه ششم ،امسال اهداف
کمی ما به گونهای است که باید  2میلیارد و  743میلیون دالر صادرات داشته
َ

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت :در خوزستان
پیش از پایان سال ،پایان بازسازی منازل آسیبدیده از سیل را
جشن میگیریم.
علیرضا تابش روز  ۲۵اردیبهشت ماه در آئین آغاز بازسازی
و کلنگزنی اولین واحد مسکونی تخریبی در سیل خوزستان در
شوشتر اظهار کرد :بازسازی ارتباط مستقیم با مردم دارد و با
همکاری و مشارکت آنها عملیاتی میشود .در این زمینه اگر
مردم در کار بازسازی مشارکت نکنند ،کار بازسازی بی ارزش
است.
وی با بیان اینکه مردم باید زندگی پس از حادثه را بپذیرند،
گفت :هرچه مردم بیشتر تالش کنند سرعت بازسازی نیز بیشتر
میشود و مردم زودتر به خانههایشان خواهند رسید.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور تصریح کرد :اگر

باشیم و برنامه ابالغی امسال  2میلیارد و  600میلیون دالر بوده که برنامه
سنگین است و باید خودمان را به حدود  2میلیارد و  700میلیون دالر در
سال جاری برسانیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص
برنامههای سال  ،98بیان کرد :برنامهها این است که بازارهایی چون هنگ
کنگ و ویتنام در آسیای جنوب شرقی را که شروع کردیم ،حفظ کنیم و
افزایش دهیم ،افزایش صادرات به کشورهای فعلی را داشته باشیم ،ارتقای
سطح کیفی ،تنوعبخشی و ارتقای روابط تجاری با کشورهای روسیه ،عمان
و منطقه اوراسیا نیز از دیگر برنامهها است که پیمان اوراسیا بیش از سه
سال است که معطل مانده و اگر به نتیجه برسد ،میتواند نقطه تحویل
باشد.
وی افزود :در حمل و نقل کاالی صادراتی نیاز به تجدید نظر و بهبود
شرایط داریم و در حمل و نقل ریلی ،هوایی و جادهای باید به صورت برنامه
مشخص تا پایان سال پیشبینی و مراعات شود .انتظار و تقاضای ما این است
که به حمل و نقل صادراتی ما یارانهای داده شود ،زیرا موضوع حمل و نقل
یکی از محدودیتهایی است که ما را از بازار بیرون میکند .بحث بعدی
افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و دیگری عبور موقت به عنوان
مطالبهای است که به شدت به آن نیازمند هستیم ،بحث تقویت فروش از
ساماندهی اعزام پذیرش هیاتها ،تقویت برندهای مشترک و ایجاد شبکههای
اطالعرسانی از دیگر موارد است.
علیرضایی با بیان اینکه بیمه در رابطه با تجارت شرق کشور کوچک عمل
میکند ،عنوان کرد :باید زیرساختها به ویژه در مناطق آزاد و دو نقطه استان
تقویت شود .برنامه تجارت را پیشبینی و در کمیته پایش تصویب کردیم .میز
کاالیی پیشبینی کردیم .بخش خصوصی ما متقاضی برگزاری نمایشگاههای
اختصاصی است که طبق برنامه باالدست ما طراحی میشود و در کمیته پایش
مصوب شده است .برای ازبکستان ،ترکمنستان ،افغانستان ،ویتنام و هنگ
کنگ پیشبینی حضور در نمایشگاهها را داریم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد :انتظار
داریم بتوانیم چند میز تجاری را در استان برگزار کنیم .میز مشترک توسعه
همکاریهای اقتصادی ایران و عمان را نیز در دستور کار داریم که مستلزم
این است در کشور بپذیرند که ما برگزارکننده میز باشیم .یکی از مسائلی
که داریم این است که به محض اینکه کار ابتدایی آن را انجام میدهیم ،در
کشور به نظرشان میرسد که باید این کار را انجام دهند و موجب میشود
ما هر بار میخواهیم کار کشوری در استان انجام دهیم ،ترجیح میدهند در
تهران برگزار شود ،اما وقتی در استان انجام میشود زودتر به نتیجه میرسد
و صادرات بهتری داریم.

مردم خوزستان کمک کنند و در ساخت منازل مسکونی آسیب
دیده بر اثر سیالب همکاری کنند کار آنها با سرعت پیش خواهد
رفت.
تابش عنوان کرد :پروندههای منازل تعمیراتی به زودی تشکیل
میشود و در این زمینه کار را به خود مردم میسپاریم تا اقدامات
الزم را صورت دهند.
وی ادامه داد :مردم برای دریافت تسهیالت برای کارهای
تعمیراتی به بانک معرفی میشوند و پس از تشکیل پرونده دیگر
نیازی به مراجعه ندارند و تسهیالت خود به خود به حساب آنها
واریز میشود.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت :مردم باید
نظارتهای بنیاد مسکن را در مراحل ساخت و بازسازی واحدهای
مسکونی خود بپذیرند و به هر آنچه ما تجویز میکنیم عمل کنند.

تابش تصریح کرد :سه سال پیش در شوشتر سیل را تجربه
کردیم و امسال نیز شاهد آن بودیم .بنابراین باید در چنین مناطقی
ساختمانهای مقاوم بسازیم تا در مقابل سیل مقاوم باشند.
وی بیان کرد :بنیاد مسکن استان فارس متعهد شده تا آخر
سال واحدهای مورد نظر را درست کند و به مردم تحویل دهد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت :واحدهای
تعمیراتی نیز تا آخر تابستان به پایان برسد و ما نیز نظارت الزم را بر
روند اجرایی واحدهای مسکونی خواهیم داشت.
تابش اظهار کرد :اگر بانکها در این زمینه کمک نکنند
نمیتوانیم اعتبار موردنیاز برای ساخت و بازسازی واحدهای آسیب
دیده سیالب را تأمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در خوزستان پیش از پایان سال پایان
بازسازی را جشن میگیریم.

عضو هیات علمی گروه آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد:

افزایش سدسازی کمکی به ذخیره آب بیشتر نمیکند

عضو هیات علمی گروه آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد گفت :افزایش
سدسازیها هیچ کمکی به ذخیره و نگهداری آب بیشتر نمیکند
دکتر محمود آذری اظهار کرد :عدهای معتقد هستند که باید سد بسازیم تا
آب از کشور خارج نشود ،اما من فکر میکنم واقعا نمیتوانیم همه آبها را کنترل
و تا چند سال آینده هم استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اگر آب را در باال دست نگه داریم مسلما استفاده بهتری از
آن خواهد شد،گفت :عدهای از افراد اصرار دارند سدسازیها افزایش پیدا کند و طی
آماری که اعالم شد ،از هشت میلیارد و  700میلیون متر مکعب آب ،سه میلیارد
متر مکعب توسط سدها ذخیره شده است ،اما باید این نکته را در نظر داشت که
در روزهای گرم ،مقدار تبخیر هم افزایش مییابد.
وی بیان کرد :عدهای معتقد هستند که همه تاالبها آبگیری شدهاند.
تاالبی که با یکبار در سال آبگیری شود ،تاالب پایداری نیست و اصال نمیتواند
اکوسیستم اصلی خود را بازسازی کند و در دوره دیگری خشک میشود .ما واقعا
باید دنبال راهکاری باشیم که شرایط حوزهها را تغییر داده و از وقوع سیلهای
شدید پیشگیری کنیم.
عضو هیات علمی گروه آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد افزود :اگر به
وضعیت کاربری حوزههایی که با سیل مواجه بودهاند ،نگاه کنیم متوجه میشویم
شرایط بسیار بحرانی است .به عنوان مثال ،در استانهای غربی کشور که بخش
اعظم آن جنگلهای بلوط و یا مرتع است ،معموال این امر باعث تضعیف پوشش
گیاهی و در هنگام بارندگی تبدیل به روانآب میشود.
وی افزود :طبق آماری که اعالم شده ،یک مرتع میتواند  500متر مکعب
آب را در خود حفظ کند ،در حالی که این شرایط در جنگلهای غرب و شمال
کشور وجود ندارد و خاک مراتع به شدت آسیب دیده و نمیتواند رطوبت را جذب
و بخشی از آب را کنترل کند.

وضعیت استان
کرمان در هجوم
ملخهای صحرایی
همچنان نارنجی

آذری در خصوص علت تخریب خاک ،تصریح کرد :متاسفانه پوششهای
گیاهی به دلیل عدم کنترلهای الزم از بین میروند که این امر باعث ایجاد
روانآبها میشود .باید متذکر شد تغییر کاربری در شمال کشور و استان گلستان
کامال مشهود است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات کلیدی ،کاربری اراضی است که متاسفانه
کمتر به آن توجه میشود ،خاطرنشان کرد :خاکهای استان گلستان به شدت
فرسایشپذیر هستند و حدود  25تن در سال فرسایش خاک وجود دارد ،چراکه
خاکهای این استان فرسایشپذیر است و به محض اینکه تغییر کاربری صورت
گیرد ،خاک شسته میشود.
عضو هیات علمی گروه آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه
در حال حاضر علمی تحت عنوان مدیریت سیالب و دشتها وجود دارد که در
همه جای دنیا استفاده میشود ،بیان کرد :طی بررسیهای انجام شده ،تعداد وقوع
سیالب رو به افزایش است و خسارات زیادی را به همراه دارد که با فراهم کردن
شرایطی مانند عدم رعایت حریم و بستر رودخانه باعث تشدید و تسریع سیل
شدهایم .وی اظهار کرد :در ارتفاعات شهر مشهد حوزههایی وجود دارد که تمام
رودخانههای طرقبه ،شاندیز و زشک ویالسازی شده و هشدارهای سیل هم به
کرات داده شده است ،اما معموال رعایت نمیشود.
آذری با بیان اینکه باید برای سیل ،سیستم هشدار تعریف کنیم تا ورودی
اصلی آن با دقت بیشتری پیشبینی شود ،عنوان کرد :این امر موجب میشود که
بتوانیم وضعیت پوشش گیاهی ،خاک و بسیاری از پارامترهایی که در سیل دخیل
است را وارد کنیم و با استفاده از مدلها ،به پیشبینی صحیح برسیم.
وی گفت :در حال حاضر کشوری مثآلمریکا از بیمه سیالب استفاده میکند
و برای هر رودخانه پهنههایی مرتبط دارد و بر اساس آن ،تعریف میکند که باید
در زمان وقوع سیل چه کارایی داشته باشند تا خسارات به حداقل برسد .به موازات

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از نارنجی بودن
وضعیت استان کرمان در رابطه با هجوم ملخهای صحرایی خبر
داد.
«مجید سعیدی» در خصوص آخرین وضعیت استان
کرمان از هجوم ملخهای صحرایی گفت :تاکنون بیش از 60
هزار هکتار از اراضی استان کرمان برای مقابله با هجوم ملخها
سمپاشی شده است.
وی با بیان این مطلب که ریزش و تکثیر این حشره زیاد
است ،اظهار کرد :با توجه به وجود رطوبت در مناطق جنوبی
استان مخصوصا منطقه جازموریان ،باعث شده که پورههای این
آفت زودتر به ملخ تبدیل شوند.

این اقدام باید یک سامانه هشدار سیل تعریف شود که به صورت مداوم وضعیت
حوزه و پوشش گیاهی را پایش کند .همچنین توسط این سیستم ،تغییرات کاربری
رصد شود تا متوجه شوند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
عضو هیات علمی گروه آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه
متاسفانه ما از چنین سیستمهایی برخوردار نیستیم تا عملکرد بهتری از وضعیت
حوزه مناسب ،پهنه سیل ،ایجاد سازههای اصولی و  ...داشته باشیم ،مطرح کرد:
نباید اجازه دهیم که خاک فرسوده شود و اگر مسئوالن به دنبال این باشند که
آن را کنترل کنند ،به آسانی میتوانند کاربری را حفظ و تمام روانآبها را به
راحتی نگه دارند.
وی تصریح کرد :جنگل ،سهم زیادی در نگهداری آب دارد و طی بررسیهای
انجام شده ،به این نتیجه رسیدهایم که یکی از عوامل تخریب جنگلهای زاگرس
 ،عوامل انسانی و بخش دیگر هم تغییر اقلیم و ریزگردها است؛ ریزگردهایی که به
وجود میآید عمدتا از خوزستان ،عراق بوده و نیز به سدسازی برمیگردد.

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری
کرمان از همکاری دستگاههای استان برای مقابله با ملخ
صحرایی سخن به میان آورد و بیان کرد :دستگاههای اجرایی
آنچه مورد تعهدشان بوده ،انجام دادهاند اما وسعت ،پراکندگی و
صعبالعبور بودن برخی از مناطق کار مقابله با ملخ صحرایی را
با سختی مواجه کرده است.
وی از  14نوبت سمپاشی هوایی در مناطق جنوبی استان
خبر داد و عنوان کرد :مبارزه با این آفت هم اکنون با تمام توان
در حال انجام است و خوشبختانه به مزارع کشاورزی خسارتی
وارد نشده و جلوی این حشره در منابع ملی گرفته شده اما
در حال حاضر این نوع ملخ در دشتهای و منطقه جازموریان

هستند.
سعیدی با یادآوری این مطلب که ملخهای صحرایی در
بهمنماه وارد ایران شدهاند ،تصریح کرد :موج اول این ملخها در
ابتدا در استانهای جنوبی کشور بود که به مرور به استان کرمان
نیز سرایت پیدا کرد.
وی اظهار کرد :شمال استان کرمان وضعیت مطلوبتری
در این حوزه دارد و تا کنون  5800هکتار از اراضی شمال
استان سمپاشی شده به طوری که در شمال استان بیشتر در
مناطق ریگان و ارزوئیه این حشره دیده شده که با پیگیریهای
مستمر این مناطق نیز کنترل شده ،اما بیشتر تکثیر و تولید این
ملخهای صحرایی در جنوب استان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود:

ادارات شاهرود بر اساس توانمندسازی جوانان برنامه ارائه دهند

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود بابیان اینکه اردیبهشت آخرین مهلت
ارائه برنامههای اوقات فراغت توسط دستگاههای اجرایی است ،گفت :دستگاهها بر
اساس توانمندسازی جوانان برنامه ارائه دهند.
مجید محمدی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شاهرود به میزبانی
سالن جلسات فرمانداری این شهر بابیان اینکه پایان اردیبهشت ماهجاری آخرین
فرصت ارائه برنامههای اوقات فراغت توسط دستگاههای اجرایی شهرستان است،
ابراز داشت :دستگاههای متولی میبایست بر اساس توانمندسازی جوانان برنامه
ارائه دهند تا این مهم باعث افزایش اعتمادبهنفس آنها شود.
وی بابیان اینکه محوریت برنامههای اشتغال میبایست مهارتآموزی و ایجاد

ثبت جهانی
اورامانات را
در اولویت قرار
دادهایم

اشتغال باشد ،ابراز داشت :قطعاً امروز یکی از نقصهای موجود در حوزه جوانان
عدم نداشتن مهارتهای الزم است لذا هرچه در این زمینه تالش کنیم و جوانان به
سمت مهارتآموزی حرکت کنند به طبع آن با مشکالت کمتری پیرامون اشتغال
مواجه خواهند شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود بابیان اینکه برنامههای اوقات فراغت
نیازمند طرحهای نوین است ،ابراز داشت :بی شک امروز با روشهای قدیمی
نمیتوان اوقات فراغت جوانان را غنی کرد زیرا آنها دیگر پاسخگوی نیازهای
جوانان نیستند لذا میبایست این طرحها ضمن بهروز بودن موجب استقبال نسل
جدید را فراهم کرده و برای آنها مفید باشد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری با مهم خواندن پرونده ثبت جهانی منظر
فرهنگی تاریخی اورامانات برای این سازمان گفت :ثبت جهانی
اورامانات بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
محمدحسین طالبیان در بازدید از منطقه اورامانات ،با
اشاره به اهمیت منطقه اورامانات از نظر گردشگری ،اظهار کرد:
چندین سال است موضوع ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی
اورامانات در کردستان و کرمانشاه را دنبال میکنیم و این منطقه
برای سازمان میراث فرهنگی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

محمدی در ادامه تصریح کرد :اعتبارات خوبی در حوزه ستاد
ساماندهی امور جوانان قرار دارد که در صورت ارائه برنامهها و
طر حهای خوب میتواند در راستای اوقات فراغت بسیار مورد استفاده
قرار گیرد که در این راه میتوان از تجربه سا لهای قبل نیز بهره برد.
وی بابیان اینکه همراهی خوب جامعه جوان ورزشی باعث جمعآوری ۱۸۰
میلیون ریال وجه نقد از طریق گلریزان برای کمک به سیلزدگان استان لرستان
شد ،افزود :در هفته جوان امسال برنامههای متنوعی انجام شد که برگزاری
کارگاههای آموزشی ،ایجاد بازارچه هنرمندان ،آزادسازی جوان زندانی و کمم به
سیلزدگان تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته را شامل میشود.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی اورامانات بدون مشارکت مردم
امکان پذیر نیست ،اظهار داشت :نمای برخی از ساختمانهای
روستاهای منطقه اورامانات نیاز به همسان سازی دارد که اصالح
آنها برای تکمیل پرونده اورامانات الزم و ضروری است.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه
تدبیری برای ایجاد زیرساختهای الزم نیز باید اتخاذ شود،
اظهار کرد :ثبت جهانی اورامانات تنها منحصر به بافت معماری
منطقه نمیشود و منظر فرهنگی این منطقه که شامل هنر،
صنایع دستی ،آداب و رسوم ،زبان کردی ،البسه محلی و…

میشود ،نسبت به بخش معماری منطقه به مراتب دارای اهمیت
بیشتری است.
وی در ادامه با مهم خواندن منطقه اورامانات به لحاظ
جغرافیایی و استراتژیکی و مرزی بودن آن تاکید کرد :گردآوری
پرونده ثبت جهانی اورامانات یک تکلیف و وظیفه است که بر
عهده ما مسئوالن به عنوان خدمتگزاران مردم قرار دارد.
طالبیان عنوان کرد :مدیر پایگاه ملی اورامانات مشکالت را
جز به جز باید پیگیری و دنبال کند و تالش میکنیم در روند
گردآوری پرونده اورامات ،تسریع صورت گیرد.

