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افزايش حضور افغان ها 
در گلستان 

جديدترين آمار مربوط به حضور اتباع بيگانه در گلستان كه 
البته مشخص نيست چه تعداد از اين افراد داراي مجوز قانوني 
ــتند، نشان مي دهد كه در  ــور يا كارت اشتغال هس ورود به كش
چند سال اخير با وجود تالش هاي صورت گرفته در ساماندهي 
ــامانه اي براي نظارت و  اتباع بيگانه و همچنين اعالم ايجاد س
ــايي اتباع بيگانه؛ اشتياق خارجيان براي اقامت و فعاليت  شناس
در گلستان بويژه در گرگان و گنبدكاووس افزايش يافته است. 
ــرگان و گنبد مجاز به  ــهر هاي گ ــون اتباع افغان فقط در ش اكن

اقامت هستند و در بقيه شهرها اين اجازه را ندارند.
نايب رئيس شوراي شهر گرگان به مهر گفت: شهر تاريخي 
گرگان به عنوان مركز استان گلستان و يكي از پرجمعيت ترين 
شهرهاي شمالي كشور به شمار مي رود كه متاسفانه سال هاست 
ــت و اين تهاجم در شرايطي  در محاصره افغان ها قرار گرفته اس
ــتمرار دارد كه مردم در سه دهه گذشته شاهد موج روز افزون  اس
ــيني و بيكاري فرزندان خود در  ــيه نش مهاجرت و افزايش حاش
ــهر هستند.  عبدالرضا چراغعلي با اشاره به  مصوبه هيات  اين ش
ــاع و مهاجران خارجي  ــرگان و اعالم اداره كل اتب ــران در گ وزي
ــتانداري گلستان مبني بر اين كه تردد و حضور افغان ها تنها  اس
در دو شهر گرگان و گنبد مجاز است و در ديگر شهرهاي استان 
ممنوع است، افزود: اين دو شهرستان، بزرگ ترين مناطق استان 
ــت و حضور اتباع افغان  ــعت و جمعيت اس ــتان از نظر وس گلس
ــوار فرهنگي و اجتماعي برجا  ــال هاي اخير پيامدهاي ناگ در س
گذاشته است. وي اظهار كرد: به دليل ارزان بودن نيروهاي كار 
افغان، روند بيكاري نيروهاي بومي و مستعد منطقه در اين مركز 
افزايش يافته است، به طوري كه استفاده از افغان ها در كارهاي 
ــاختماني و خدماتي در گرگان موجي از بيكاري را در  مختلف س
بين جوانان منطقه دامن زده است و نگراني افراد بومي را بشدت 
ــت.  چراغعلي ادامه داد: همچنين در سال هاي  افزايش داده اس
گذشته ازدواج افغان ها با شهروندان گرگاني، شيوع بيماري هاي 
ــت و درمان، بروز  ــبكه هاي بهداش واگير به دليل نبود نظارت ش
ــترده مواد مخدر و بروز  ــاماني هاي اقتصادي، توزيع گس نابس
آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي از مشكالت ديگر از سوي اين 
افراد است.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان گلستان 
نيز در آخرين نشست با خبرنگاران استان گفت: 8000 فرصت 
شغلي از سوي اتباع مجاز و غيرمجاز خارجي در گلستان اشغال 
شده كه آمار قابل توجهي است. مهدي دهرويه با اشاره به بحث 
كنترل جمعيت افغا ن ها و مشكالتي كه در اين زمينه ايجاد شده 
ــت، بيان كرد: درصدد آن هستيم كه زندگي آنها را در برخي  اس
مناطق و محله هاي شهر گرگان محدود كنيم. وي گفت: وجود 
ــگري، وجود اقوام مختلف  ــب، جاذبه گردش آب و هواي مناس
ــبي را براي اتباع بيگانه  ــاورزي زمينه اي مناس و وجود كار و كش
ــتان هجوم آورند.  وي افزود: چندي  ــت تا به اس فراهم كرده اس
پيش با ساخت اردوگاه در محمدآباد فكر مي كرديم مشكالتمان 
در اين زمينه حل شود، اما اكنون به علت تنوع قومي كه در استان 

وجود دارد، مانع اصلي ما شناسايي اين افراد است.

نيزارهاي هامون خشكيد، حصيربافي تعطيل شد
خشكيدگي تاالب بين المللي هامون موجب بيكاري هزاران نفر در منطقه سيستان شده است

ــكي و  ــت بلكه با خش ــده اس ــك ش ــون نه تنها خش هام
ــزايي در اقتصاد و  ــي اش،  انبوه نيزارهايي كه نقش بس بي رمق
زندگي مردم منطقه سيستان دارد، از بين رفته است و همه اينها 
يعني نابودي صنعت حصيربافي، كاهش دام و توليد گوشت و 
بي كاري هزاران نفر از روستايياني كه بند زندگي شان به بندبند 

نيزارهاي هامون متصل بود. 
ــعت و  ــون با 560 هزار هكتار وس ــاالب بين المللي هام ت
ــت تا ده ميليارد متر مكعب، طي يكي دو دهه  ظرفيت آبى هش
ــالي و قطع جريان رود مرزي هيرمند به  اخير به دليل خشكس
ــده و نفس هاي آخر خود را مي كشد،   ــك ش ايران، تقريبا خش
ــاالب پيش از اين  ــت كه بخش اعظم اين ت ــن در حالي اس اي
پوشيده از گياه ني بود؛  گياهي كه در ميان ساكنان بومي منطقه 
ــش كف زمين،  ــتان براي حمل و نقل، ماهيگيري، پوش سيس
ــتي مانند ساخت سبد و  ــش درها و پنجره  ها، صنايع دس پوش
ــود و حاال با از بين  ــتفاده مي ش همچنين تامين غذاى دام اس
ــزايي از  ــهم بس رفتن نيزارهاي هامون تمام اين موارد كه س
اشتغالزايي روستاييان منطقه را بر عهده داشت، در حال نابودي 
ــت بويژه دامداري و حصيربافي كه جزو فعاليت هاي  كامل اس

اصلي ساكنان منطقه است.
90 درصد نيزارهاى  هامون خشك شده 

يك كارشناس مسئول اداره بهبود توليدات دامى مديريت 
ــن كه 90 درصد  ــتان زابل با بيان اي ــاورزى شهرس جهاد كش
نيزارهاى سيستان بر اثر خشكسالى از بين رفته است، به مهر 
ــطح نيزارهاى درياچه هامون قبل از خشكسالى  مي گويد: س

 صد هزار هكتار بود كه اكنون به كمتر از ده هزار هكتار رسيده 
ــال هاى قبل از  ــان اين كه طى س ــه با بي ــت.محمد پودين اس
خشكسالى در اين منطقه ساالنه بيش از 30 تن علوفه نى تر در 
هر هكتار برداشت مى شده است، مي افزايد: از دست رفتن اين 
منبع طبيعى اكنون عالوه بر كاهش تعداد دام ها و توليد گوشت، 
ــاكنان محلى را هم به مخاطره انداخته است.پودينه  اقتصاد س
ــته به  ــا بيان اين كه تمام دام هاى موجود در اين منطقه وابس ب
مراتع و نيزارهاست، تصريح مي كند: خشكيدن هامون موجب 

كاهش توليد گوشت قرمز در اين منطقه شده است.
ــنگين در  ــن 5000 راس دام س ــه وي، پيش از اي ــه گفت ب
ــى از منابع درآمدى و  ــاى درياچه هامون به عنوان يك نيزاره
ــالي و  ــت كه به دليل خشكس ظرفيت هاي منطقه وجود داش
ــد و به يك پنجم  ــودي نيزارها اكنون به هزار راس نمي رس ناب
ــت قرمز در اين  ــت. ضمن اين كه توليد گوش كاهش يافته اس
ــتان از ده هزار تن به كمتر از 3000 تن در سال كاهش  شهرس
ــت.پودينه با بيان اين كه گوشت توليدى اين منطقه  يافته اس
ــور صادر مي شده است،  ــته به بيش از 20 استان كش در گذش
مي افزايد: متاسفانه خشكسالى هاى پى در پى و افزايش قيمت 
علوفه، دامداران اين منطقه را با مشكل جدى در توليد و ارتزاق 

مواجه ساخته است.

بيكاري 2000 حصيرباف سيستاني 
ــئول اداره بهبود توليدات دامى مديريت  ــناس مس كارش
ــاورزى شهرستان زابل همچنين با اشاره به صنعت  جهاد كش
ــع درآمدى و صنايع  ــه عنوان يكى ديگر از مناب ــى ب حصيرباف
دستى رايج در اين منطقه مي گويد: خشكيدن هامون و كاهش 

نيزارهاى اين درياچه بيش از 2000 نفر را بيكار كرده است.
ــتغال  ــن كه پيش از اين 2000 نفر با اش ــه با بيان اي پودين
ــزاق مى كردند،  ــى اين منطقه ارت ــاى حصيرباف در كارگاه ه
ــيده و بيش از  ــن رقم اكنون به 50 تا صد نفر رس ــد: اي مي افزاي

هزار كارگاه حصيربافى در سيستان تعطيل شده است.
ــئول، احياى مجدد نيزارهاى هامون و حيات اين  اين مس
ــتان يا انتظار  ــور افغانس صنعت را نيازمند دريافت حقابه از كش

ورود آب از اين كشور در هامون مي داند و خاطرنشان مي كند: 
ــاي انبوه نمانده، بلكه گونه هاي  ــون نه تنها اثري از نيزاره اكن
ــتر  ــز به دليل تردد دام ها و همچنين بس ــكي ني مقاوم به خش

خشكيده درياچه از بين رفته است.
پودينه با بيان اين كه خشكسالى موجب شده عشاير منطقه 
ــوند و با جمع آوري سرشاخه هاي گز  ــتر درياچه وارد ش به بس
ــش را تأمين كنند،  ــا علوفه مورد نياز دام خوي ــتن آنه و شكس
ــاخه ها باعث تنك و ضعيف شدن  ــود: قطع سرش يادآور مي ش
ــود و  ــتـ  مي ش ــكي اس گونه گزـ  كه از گياهان مقاوم به خش
ــتاييان نيز كه پيشتر در نيزارهاي وسيع درياچه  گاوهاي روس
ــدت از وزن آنها  چرا مي كردند، با خوردن علوفه نامرغوب بش

كاسته شده است.
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محور آستانه  اشرفيه به بندر كياشهر 
4 بانده مي شود

ــت  ــازي گيالن گفت: قطعه نخس مدير كل راه و شهرس
ــتانه  اشرفيه به بندر كياشهر با 65 درصد  محور چهار خطه آس
ــت.حجت شعبان پور در  ــرفت فيزيكي در حال انجام اس پيش
ــت راه و شهرسازي گيالن، مطالعه و اجراي چهارخطه  نشس
كردن قطعه نخست محور آستانه اشرفيه به بندر كياشهر را از 
ــتان ذكر كرد.  وي با بيان اين كه اين  پروژه هاي مهم اين اس
پروژه به طول 6 / 5 كيلومتر از سال 90 آغاز شده است، اظهار 
ــرفت فيزيكي  كرد: اكنون اين طرح طبق نوع قراردارد با پيش
65 درصدي در حال اجراست.   به گفته شعبان پور، در صورت 
ــايط نقليه در  ــل پروژه مذكور، ضريب ايمني تردد وس تكمي

مسير افزايش و سوانح رانندگي كاهش مي يابد. / فارس

گرد و غبار در خوزستان
ــمان  گرد و غبار با غلظت هفت برابر حد مجاز از ديروز آس
خوزستان را فراگرفته است.  مديركل حفاظت محيط زيست 
ــواز را 1044 ميكروگرم  ــتان غلظت گرد و غبار در اه خوزس
ــاس اعالم اداره كل  ــر مترمكعب عنوان كرد و گفت: براس ب

هواشناسي خوزستان، اين پديده تا امروز ادامه دارد.
ــتان نيز علت وقوع اين پديده را  ــي خوزس  مدير هواشناس
ــديد باد و برخاستن گرد و خاك از بيابان هاي كشور  وزش ش
ــور وارد  عراق اعالم كرد و گفت: گردوغبار از نيمه غربي كش
خوزستان شده و شهرهاي اهواز، سوسنگرد، شوش، دزفول، 

اميديه، آبادان و ماهشهر را فراگرفته است.
ــز  ــارش زا ني ــامانه ب ــن س ــزود: همچني ــي اف  دهمالي
ــتان را فراگرفته كه در مناطق شمالي  قسمت هايي از خوزس
خوزستان به صورت رگبار و باران پراكنده ادامه دارد./فارس

بندر چابهار در انتظار اليروبي 
مديركل سازمان بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
ــتي چابهار از ابتداي  ــهيد بهش گفت: كار اليروبي در بندر ش
خرداد امسال ازسر گرفته مى شود  و اكنون اين بندر در انتظار 
ــتر سخت و مرجاني  ــياوش رضواني از بس اليروب است. س
ــن بندر ياد كرد و  ــار از ويژگي هاي خاص در اي ــاي چابه دري
ــخت و مرجاني  ــتر درياي چابهار س افزود: به علت اين كه بس
است احتياج به يك اليروب قوي دارد كه در كشور ما موجود 
ــت و بايد منتظر اعزام اليروب از سوي پيمانكار مربوط  نيس

بود.
ــدر را 180 ميليارد تومان  ــه كل اليروبي اين بن وي هزين
ــاركت و  ــروش اوراق مش ــت: از محل ف ــرد و گف ــوان ك عن
ــده  ــاي داخلي بيش از 300 ميليارد تومان حاصل ش درآمده
ــان به بندر  ــغ 150 ميليارد توم ــن ميزان مبل ــت كه از اي اس
ــت.وي اظهار كرد: با تالش هاي  چابهار اختصاص يافته اس
ــه اليروبي 500 هزار  ــبت ب ــده در اين خصوص نس انجام ش
ــتي چابهار تاكنون اقدام  ــهيد بهش ــكله ش مترمكعب در اس
ــرفت  ــعه اين بندر بيش از 35 درصد پيش ــده و طرح توس  ش

داشته است./مهر

ايران زمين

با گذشت چند روز از وقوع زمين لرزه در روستاهاي شهرستان 
ــد،  ــتاها منجر ش ــه به تخريب 70 درصدي اين روس ــاگرد ك بش
ــش مي رود و  ــا با كندي پي ــي از بخش ه ــاني در برخ خدمات رس

مدارس برخي از روستاها همچنان تعطيل است.
ــتان  به گزارش مهر، اكنون مدارس بخش گوهران در شهرس
ــتان نيز نيمه تعطيل  ــاگرد تعطيل و  ديگر مدارس اين  شهرس بش
ــت و خانواده ها براي حفظ جان كودكانشان در آنها اجازه رفتن  اس
ــازي مدارس هرمزگان در  ــه را نمي دهند. مديركل نوس به مدرس
اين باره گفت: در منطقه بشاگرد از 477 كالس، 17 كالس درس 
ــه سه  ــيب ديده كه از اين تعداد هفت كالس در قالب دو مدرس آس

ــيب ديده و ده كالس نيز بين 5 تا  ــه تا 35 درصد آس و چهار كالس
ــارت جزئي شده كه بيشتر ترك خوردگي در  15 درصد دچار خس
ديوار، نما و نازك كاري كالس هاست.رضا مدرس افزود: عمليات 
اجرايي احداث مدارس جديد آسيب ديده از هفته آينده آغاز مي شود 
و دانش آموزان مهرماه جديد را در كالس هاي جديد آغاز خواهند 
ــتاندار هرمزگان مبني بر ارائه  كرد.همچنين با وجود تاكيدات اس
خدمات، همچنان اردوگاه ها و محل برپايي چادرهاي هالل احمر 

سرويس هاي بهداشتي و حمام ندارد. 
اين در حالي است كه گرماي هوا لزوم استقرار حمام هاي سيار 

براي استحمام را بيشتر كرده است.

اين روزها بهار باغداران بويراحمد و دنا رنگ پاييزي به خود 
گرفته و با كاهش شديد و يكباره دماي هوا و سرمازدگي باغات، 
ــتاييان و باغداران استان كهگيلويه و  ــارت زيادي به روس خس

بويراحمد وارد شده است.
كي سهراب ، از باغداران تنگ سرخ بويراحمد با بيان اين كه 
ــت مي كنند،  ــتا باغدارند و از اين راه معيش همه مردم اين روس
ــان ديگر اميدي به آينده  ــرمازدگي درختانم به مهر گفت: با س
نداريم، چقدر برايشان زحمت كشيديم تا قد علم كنند و شاخ و 
برگ و ميوه دهند. كي سهراب افزود: هيچگاه چنين سرمايي در 
ــبه صدها هكتار باغ گردو  بهار نديده بوديم كه اين گونه يك ش

ــاورزي  ــازمان جهاد كش را از بين ببرد. در همين حال رئيس س
ــده به بخش  ــارت وارد ش ــه و بويراحمد ميزان خس كهگيلوي
ــاورزي استان در پي سرمازدگي را 42ميليارد تومان عنوان  كش
ــرمازدگي به 17هزار و 693 هكتار باغ خسارت  كرد و گفت: س

وارد كرده است.
سيديعقوب موسوي افزود: اين خسارت ها به باغات مناطق 
ــير و معتدل شهرستان هاي بويراحمد، دنا، كهگيلويه و  سردس
ــوي اظهار كرد: در پي اين  ــت وارد شده است. موس چرام و باش
سرمازدگي به باغات سيب، مركبات، هسته داران، گردو، انگور، 

زيتون، بادام و انار استان خسارت جدي وارد شده است.

بهار باغداران بويراحمد، پاييزي شدكمبود سرويس بهداشتي در مناطق زلزله زده بشاگرد

جم
جام 

س: 
عك

ساخت  جاده  با كمترين تخريب محيط زيست
ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: براي ساخت جاده جنگل ابر،  رئيس س

مسيري به مساحت هزار متر را انتخاب كرده ايم كه 400 متر آن داراي درخت است.
ــير كمترين ميزان خسارات و تخريب را در پي  ــنا، اورنگي افزود: اين مس به گزارش ايس
دارد و باقي آن همان مسير قبلي جنگل است كه تنها نياز به ترميم دارد و به هيچ وجه  جاده 
ــد. وي تاكيد كرد: براي ترميم يا احداث جاده جنگل ابر بايد عالوه  جديدي ايجاد نخواهد ش

بر سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري نيز هماهنگ شود.


